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Jeg Er den Jeg Er, Adamus av Suverent Domene. 

Velkommen til vår nye serie, Jeg Er Merlin. Hm. 

Det tar meg bare et øyeblikk å virkelig innse hva jeg innser, at vi er i denne nye serien. På en 
måte ser jeg tilbake på meg selv fra boka mi, Time of Machines. Denne boken ser tilbake på 
meg, det er året 2020, og det er en gruppe realiserte Mestere, legemliggjorte Merliner på 
planeten, og vi lanserer inn i vår nye æra. Vi har lagt alt det gamle søppelet bak oss. Mennesket 
har endelig innsett at realisering ikke er opp til dem. Mennesket har innsett at de ikke trenger å 
jobbe gjennom alle problemene sine. De trenger ikke å gå gjennom alt dette vevet, alle tårene 
og all angeren og alt annet. De har tillatt dragen å komme inn, rive dem fra hverandre, motta 
tilgivelse fra Jeg Er, det vil si, hei, Jeg Er, det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Og så 
tillater de deres realisering eller de blir klar over deres realisering. Så jeg ser tilbake på meg 
selv hundrevis av år, når vi kommer inn i denne skjønnheten av legemliggjorte Merlins på 
planeten. 

Ingen liten oppgave. Jeg var ikke sikker på at det kunne gjøres. Det var tross alt en bok. Det var 
ikke ment å være bokstavelig, det var en bok, men likevel gjorde vi det. Jeg ser tilbake på når 
jeg kom til hver og en av dere i 2009, september måned, min første økt med Shaumbra. Jeg så 
på dette ragtag-teamet med pirater. Ah, jeg lurte på hvordan vi muligens skulle gjøre dette. Jeg 
hadde selvfølgelig en plan. Jeg hadde utarbeidet en strålende plan, en plan som hadde å gjøre 
med teater. Jeg fulgte livet mitt som Shakespeare med teatrene som måtte involveres. Jeg 
tiltrakk meg følelsen av sjokk. Ja, det var behov for sjokk, for hvis vi bare fulgte den gamle 
New Age-måten å gjøre ting på, hadde du raskt sovet. Så sjokk, provokasjon, mye provokasjon 
for å holde deg på kanten av stolen og den stadige påminnelsen om hvorfor du er her. Du er 
ikke her som en hobby. Hvis du mente det, er du ikke her lenger. Du er enten på den andre siden 
eller så gikk du et annet sted. Men den konstante påminnelsen om hva vi gjør her. 

Vi har hatt det gøy underveis, tror jeg. Håper jeg. 

LINDA: Det har vært morsomt. 

ADAMUS: Det har vært morsomt. Hadde mange utfordringer underveis. 

LINDA: Det har vært noen utfordringer. 
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ADAMUS: Det har vært mange utfordringer (Linda humrer). Og noen droppet bokstavelig talt 
ut fordi det ikke var det de ønsket, og håpet på, og det er greit, for som det var da, om det bare 
var fem. Men her har vi godt over tusen nå som har blitt klar over deres realisering. 

  

En ny tid 

Så vi går inn i en ny æra med Shaumbra som starter i dag. Jeg må si at jeg måtte ta en pause 
(Linda klapper), som du sannsynligvis gjorde, kjære Linda. Jeg måtte ta en pause etter denne 
siste serien. Jeg måtte ta en pause for det du kalte september ferien din. Selv om jeg selvfølgelig 
var opptatt med noen av hendelsene du hadde, men jeg måtte ta en annen slags pause, en 
refleksjons pause. Hvor skal vi gå herfra? Hva er vårt neste skritt i denne nye tiden? (Han 
plukker opp et gresskar som dekorerer scenen.) Jeg lover at jeg ikke vil slippe dette på deg eller 
noen andre. 

LINDA: Takk. 

ADAMUS: Hvordan skal vi gå inn i denne nye tiden med Shaumbra? Hva skal vi 
gjøre? Hvordan skal jeg endre meg? Jeg er St. Germain. Hvordan skal jeg omorganisere det nå 
for den nye bevisstheten til Shaumbra, når vi går fremover? Kan jeg kutte ned på 
provokasjonen? Litt. Ikke mye, men litt. Kan jeg være mer underholdende? "Hvordan kan jeg 
muligens være mer underholdende?" (Linda humrer), spurte jeg meg selv. Kan jeg være mer 
underholdende? Litt. Skal jeg være lettere? 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke. 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: Skal jeg være mer - hvordan sier du - skal jeg være mer personlig og ha kontakt 
med Shaumbra på et dypere og mer rørende nivå? (Adamus har armene rundt Lindas skuldre.) 

LINDA: Det kommer an på. 

ADAMUS: Det kommer an på. Jeg tror ikke dette er god sosial distansering på dette tidspunktet 
(Linda humrer). Bør jeg ha flere samlinger med Shaumbra, vår nattlige, vår nattlige 
samling? Åh, jeg tror ikke det. Det var - det tjente et formål. Så hvordan orienterer jeg meg 
selv? Hvordan omdefinerer jeg Adamus, som egentlig er hver og en av dere? Hva ville jeg gjort 
annerledes? Linda, noen tanker? 

LINDA: Vær vår venn. 

ADAMUS: Vær en venn. Å ja. Hvordan går det med alle vennene dine? Kanskje jeg ikke blir 
den vennen. 

LINDA: Det er derfor jeg sa å være en venn. 

ADAMUS: Vær en venn. Å, fordi du ikke har noen. Greit. 

LINDA: Vel, jeg vil gjerne ha en med energien din og på ditt nivå. 
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ADAMUS: Ok. 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Så hva gjør jeg for å omdefinere, for å oppdatere? Alle dere bør oppdatere dere en 
gang iblant. Hva skal jeg gjøre annerledes? Skal jeg kle meg annerledes? 

LINDA: Nei. Du er ganske kjekk. 

ADAMUS: Jeg synes Cauldre burde kle seg annerledes. Jeg vet ikke om meg. 

LINDA: Å, stopp det! 

ADAMUS: Hva? 

LINDA: Ikke vær slem mot ham. 

ADAMUS: Noen ganger ser han ut til å gå i speiderleir (Linda gisper). Jeg liker lange 
strømmende kapper. Jeg liker elegante klær. 

LINDA: Det er kallenavn som hører med det. 

ADAMUS: Du kledde meg fint for denne Passion of the Merlin-begivenheten. Jeg elsker en 
elegant jakke. 

LINDA: Vi trenger støtte til realisering. Det er det vi alle trenger, Adamus. 

ADAMUS: Du trenger støtte. 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Alt du trenger er å innse at du er realisert. Hvordan kan jeg støtte deg i det? 

LINDA: Vel, så hjelp oss å innse at vi er realiserte. 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Nei, det er en gal verden. Kom igjen, du vet det. 

ADAMUS: Det er en veldig sprø verden, men du valgte å være her på denne vanvittige 
tiden. Det er alt jeg kan si. 

Så jeg tenkte på det. Jeg reflekterte. Jeg steg frem og tilbake i mine elegante kvartaler i klubben 
for oppstegene Mestere.. Jeg har mange andre hus, men jeg liker å bo der. Jeg steg frem og 
tilbake. Hva gjør jeg med Shaumbra? Hvordan orienterer jeg meg slik dere er nå? 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Og jeg kom opp med svaret. Jeg skal være mer direkte med dere (Linda 
ler). Hva? Jeg kommer til å være mer direkte. Jeg mener, mange ganger, vet du, jeg må lage 
denne forseggjorte ordningen for å få oppmerksomheten deres, og jeg tror jeg har fått 
oppmerksomheten deres, så litt mer direkte. 
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LINDA: Ok. 

ADAMUS: Vil du ikke like det? 

LINDA: Jeg håper det. 

ADAMUS: Ja, ja. Bare litt mer direkte i tingene vi gjør. La oss med andre ord komme til 
poenget. Vi trenger ikke å danse mye akkurat nå. Vi trenger ikke - vel, ja, jeg vil være 
provoserende når det er nødvendig. Men en av tingene er bare at alt kommer til å bli litt enklere. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Litt enklere. 

Noen av dere vil kanskje ikke like det fordi, vel, mennesket av natur er ikke veldig enkelt, men 
Merlin er det, så jeg blir litt mer direkte, litt mer enkel og jeg vil være like underholdende til 
dere - like underholdende - og kanskje litt personlig varmere med dere. Så jeg måtte omdefinere 
meg selv for å fortsette å jobbe med dere. 

Vi skal snakke mye om hvordan det er å bli her på planeten som en Mester. Det har sine 
utfordringer, og ingen grupper har noen gang gått inn i dette. Noen individuelle oppstegne 
Mestere har det, men ikke i den tiden vi snakker om med dere. Så vi skal snakke mye om det. 

Som jeg kunngjorde, vil jeg ikke være her i mer enn fem år, kanskje litt mindre, men ikke mer 
enn fem år. Jeg kommer innom på besøk innimellom. Jeg kommer innom for å underholde en 
gang iblant, men det vil ikke være denne vanlige veiledningen, fordi dere ikke trenger det. 

Nei, dere trenger det ikke. Det vil være mange av dere over hele verden som virkelig er 
legemliggjort Merlins, og annet enn å bare komme sammen en gang iblant - “Hvordan går 
det? Hva gjør du? Hvordan føles det å være en Merlin? Hva er de store punktene du lærte 
underveis?” - du trenger meg ikke så mye. Som er bra for meg. Jeg har mange ting å gjøre. Jeg 
vil alltid være med dere, men vi vil ikke gå gjennom intensiteten vi har. Jeg forstår at du og 
Cauldre kanskje er litt utmattet sammen med resten av personalet på Crimson Circle. 

Så, fem år, og det er mye å gjøre i den tidsrammen, men etter det er det opp til dere. Det er opp 
til dere, for det menneskene virkelig vil se er en sann Mester. Ikke en tullemester, ikke en 
pompøs mester eller arrogant eller noe sånt, men en ekte Mester. Og det er attributter som 
definitivt skiller seg ut, som vi kommer til å bli, vel, dere vil oppleve, vi skal utforske det.  

Det er så mye bedre hvis de hører ordene fra dere direkte, ikke gjennom en kanal, for mange av 
dem tror det er hokus-pokus. De vil lære at det bare er kommunikasjonskunsten, men i 
utgangspunktet er mange av dem avslått på det. Så det kommer til å være dere som tar over, 
dere definerer, dere leder de neste, og jeg må innrømme at det er en annen slags, åh, sier jeg, 
noe egoistisk grunn til ikke å bli lenger enn fem år. Vil dere høre hva det er? 

LINDA: Jeg er redd for det. 

ADAMUS: Du er redd for det. Du trenger ikke være redd for noe annet enn deg selv og meg. 

  

Den innkommende bølgen 



Crimson Circle – Shoud 01 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 5 

Nei, den andre grunnen er ganske enkel. Det kommer en ny bølge, og jeg kan ikke si nøyaktig 
når. Dere har sett litt av det, men en ny bølge. De kommer til å bli tiltrukket av dette, fordi det 
er noen innflytelser på det akkurat nå: planeten blir galere, og det vil ikke nødvendigvis bli 
bedre. Når planeten blir galere, ser folk virkelig etter direkte svar, ikke-makyo virkelige 
svar. Og når de på en eller annen måte finner veien til Crimson Circle, kommer de ikke til å se 
en guru. De kommer ikke engang til å se en oppsteget Mester, bortsett fra en som kommer på 
besøk. De vil bli imponert over at dere har en oppsteget Mester på besøk, men kjernen i Crimson 
Circle vil ikke hvile på skuldrene til en oppsteget Mester. Nei, de kommer til å se dere, og det 
vil ha en dyp effekt på dem. De har tenkt på det. De har drømt om det - å møte en virkelig 
legemliggjort Mester - og det kommer til å være dere.  

De kommer inn på en rekke forskjellige måter. De vil kanskje finne noe på Internett, la oss bare 
si kanskje det er en dynamikk som er vevd inn i en kommende film som kommer til å bli lagt 
ut som vil ha verdensomspennende appell, og som vil bringe en viss oppmerksomhet og fokus 
til Crimson Circle. Hvem vet? Det kommer fra en rekke forskjellige måter, og plutselig blir det 
en helt ny, ny, ny gruppe. Jeg kaller dere grunnleggerne, de som har eksistert en stund, de som 
er her akkurat nå, grunnleggerne. Dere hjalp virkelig til med å jorde denne energien. Dere tok 
med mye til denne planeten. Hvis du tar en titt på hva de kaller innholdet i Crimson Circle, alle 
meldingene fra Adamus og meg og Kuthumi og, jøss, nå har dere til og med Sart i blandingen 
om det. Det er ganske godt selskap, Sart, å være der oppe med de store guttene, jeg mener, 
de virkelige store guttene. 

LINDA: (hvisker) Tobias. 

ADAMUS: Jeg kommer til Tobias. Du hvisket i øret som om jeg skulle glemme Tobias. Hvem 
nevnte du? Å, Tobias. Ja, vi har Tobias og skjønnheten i arbeidet hans, som virkelig appellerte 
til mange av de tidlige. Adamus-materialene appellerer kanskje ikke egentlig til dem. De tror 
kanskje denne Adamusen er arrogant og pompøs. Dere har selvfølgelig lært annerledes, men de 
tror kanskje det først, som dere noen gang har tenkt. 

Men de vil bli tiltrukket av denne mengden av informasjon. Akkurat nå gjøres det store 
anstrengelser for å katalogisere den, indeksere den, arkivere den, så den er lett å finne. De 
kommer inn, og å, dere vet hvordan de nye er. Se for deg dere selv på det verste. Tenk deg at 
dere slenger og vender, ikke bare når dere sover om natten, men hver dag når dere står opp. Dere 
er litt ubalansert. Dere er i ubalanse mellom deres åndelige oppvåkning og deretter ønske om å 
forbli et menneske også. Det er interessant. Dere våkner, men så prøver dere å være som det 
menneskelige selvet dere var; det fungerer liksom ikke så bra, gjør det? 

De kommer inn og blir fylt med makyo! Makyo opp til her. Dere vet det. Dere har vært der. Og 
jeg sier ikke at dere ikke har vært oppriktig. Det er en forskjell mellom oppriktighet og 
makyo. Makyo er generelt et ytre uttrykk, i motsetning til der alle er oppriktige, men det 
kommer bare an på hvor mye makyo dritt du må gjennom for å komme til oppriktigheten. Alle 
er oppriktige. 

Så dere blir nødt til å kjempe med en hel masse nye som kommer inn, alle spørsmålene, all 
makyoen, all defokuseringen og alle selvdistraksjoner - dere vet hvordan det er, jeg tror dere 
oppfant de fleste av dem - og så vil de andre følge. 

Så når jeg sier fem år, ser jeg nå på denne nye gruppen som kommer inn, oh, og de kommer inn 
ganske snart, og så vil den vokse og vokse. Jeg vet ikke om jeg har mage til å gå gjennom det 
igjen. Jeg tror dere slet meg ut i det dere gjorde.  
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LINDA: Kjærlig, ikke sant? 

ADAMUS: Kjærlig. 

LINDA: (hvisker) Å takk. 

ADAMUS: Helt kjærlig. Men nå er det deres tur. Det er deres karma å håndtere dem som jeg 
har håndtert dere (Adamus humrer). Dere kan svare på spørsmålene deres bedre. Dere kan være 
en virkelig legemliggjort Mester som sitter der for dem. Og husk når dere går gjennom alt dette, 
kan Mesteren virkelig være en intolerant sønn av en tispe (Linda fniser). Det betyr ikke at dere 
må sitte der med et stort smil om munnen og sukre alt. Noen ganger må dere være veldig tydelig, 
og noen ganger må dere være litt provoserende. Noen ganger må dere være litt sjokkerende. 

Her er en ting jeg virkelig vil at dere skal gjøre, alle sammen. Når vi går inn i denne nye tiden, 
la oss legge fortiden, la oss legge oppvåkningen bak oss. La oss slutte hele søket etter alt. Dere 
trekker pusten dypt og innser at dere er opplyst. Det er det hele. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Det føles ganske bra, ikke sant? 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Ja. Og det er det. Så vi legger alt det bak oss. 

All den støyen fra oppvåkningen som de nye skal bære, som de nye vil ha, og det kommer til å 
bli en håndfull for deg. Men det er en viss belønning og tilfredshet i det. Det er en viss belønning 
og tilfredshet. Men for alle dere, som Mestere, skal jeg gi dere et par hemmeligheter, ting jeg 
har oppdaget, og jeg har ikke engang virkelig delt med de andre oppstegne Mestrene. 

  

Insider Tips 

Når du jobber med dem - og det spiller ingen rolle om dette er ditt nye yrkesliv, for noen av 
dere vil det være det; for noen av dere vil det være sporadisk, noen av dere vil bli dratt mot det 
motvillig - men uansett hva du gjør, vær litt (snakker sakte og dramatisk), om ikke mye, 
teatralsk (Linda fniser).  

Hva? Sa jeg noe? Var det du, Linda, som lo? Eller var det ... 

Vær litt teatralsk! Ikke vær så jævla kjedelig. Vær uttrykksfull. Vær full av liv, selv om du ikke 
føler at du er full av liv. 

(kort pause) 

Arbeid med timingen din. 

LINDA: Mm. 

ADAMUS: Arbeid med levering. Arbeid med stemmen din (snakk dypt). Ha det gøy med å 
gjøre det. Le inni deg selv mens du er teatralsk. Men teatralsk er rett og slett hva, Linda? Bare 
hva? 
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LINDA: Skuespiller. 

ADAMUS: Skuespiller. Det er bevissthetens handling. Loven om bevissthet! 

LINDA: Det er den perfekte boken. 

ADAMUS: Det er den perfekte boken ( her ), skrevet av den perfekte forfatteren. Et lite uttrykk 
i livet ditt, og kanskje overdriver jeg det, kanskje ikke. Men du vet hvor vanskelig det var (Linda 
fniser, mens Adamus overdriver skuespillet) og jeg jobbet med noen Shaumbra, og jeg lurte på: 
"Er de døde eller lever de?" 

De kunne knapt få ord ut av munnen. Uttrykk var slik (kjedelig ansikt). Det var ingenting! Det 
var som den skallkroppen som Sam pleide å bo i. Det gikk bare sånn (walking zombie-like). 

Det er ikke noe galt med uttrykk, og jeg vet at noen av dere tenker: "Å, det er så 
pinlig." Egentlig? Ser dette pinlig ut? Ler dere ikke litt? Smiler kanskje? Tenker: "Å, onkel 
Adamus overdriver bare." Men er ikke dette bedre enn å bare sitte her i stolen med lukkede 
øyne og surre på og av. Vi vil alle sovne. 

Så det er et stort tips. Begynn å jobbe med det nå. Før enn senere.  

LINDA: (veldig teatralsk) Ja, Adamus! Vi skal gjøre det! Vi skal gjøre det! Vi skal gjøre det!  

ADAMUS: Bra. 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Takk. Men bare litt til, Linda. Litt mer uttrykk. 

LINDA: Vi kommer til å gjøre det!! (Tar tak i Adamus.) 

ADAMUS: Men hold det familieorientert hele tiden. Kanskje ikke. Du vet, sjokk. Nei, ikke 
sant ... 

LINDA: Vi kommer til å gjøre det!!  

ADAMUS: Føles ikke det bra? På en måte. Jeg mener … 

LINDA: Ja, det gjør det. 

ADAMUS: ... en del av deg sier, "Å, det er så dumt," fordi ... 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: ... du har hatt all denne undertrykkelsen mot deg, og det betyr ikke at du trenger å 
være vill. Det betyr ikke at du trenger å bli gal, for teater kan også være så subtil (snakker 
saktere og dramatisk). Teater kan være et blikk med øyet eller et subtilt utseende. 

LINDA: Jeg er flink med øyet. 

ADAMUS: Og en stille stemme ... 

LINDA: (hvisker) Jeg er god med det øyet ... 
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ADAMUS: ... som sier: "Ikke avbryt meg, Linda av Eesa." (hun fniser) “Mesteren snakker 
nå. Ikke avbryt, Mesteren. " 

LINDA: (hvisker) Ok. 

ADAMUS: Og jeg erter deg, men det er faktisk ikke et dårlig råd. Litt teater, vær så snill, litt 
krydder i livet ditt. 

Jeg vil komme tilbake til Adamus Theater. Vi pleide å gjøre det, og det var utrolig gøy, for meg 
uansett. Men det er en av tingene som Mester. Slutt å være en pinne i gjørma. Slutt å være 
monoton. Skuespill betyr ikke at du må bli vill og gal (snakke veldig bevisst og med 
følelse). Det betyr ganske enkelt at du er bevisst. 

Du er klar over kommunikasjonen din. Du er klar over at alle deler av deg snakker (går direkte 
til kameraet). Det er ikke bare ordene som kommer fra munnen din, men det er gesten fra 
hendene. Det er uttrykket i øynene. Det er utseendet. Det trenger ikke mange ord. Det trenger 
ikke 25 ord eller mer. Det trengs bare en titt (veldig nær kameraet nå). Er det skuespill, eller 
kommer du endelig tilbake til den virkelige, ikke undertrykte deg? Jeg vet ikke. 

Så Shaumbra (går tilbake til stolen), ha det litt gøy med det. Du trenger det. Jeg måtte gjøre 
det. Jeg måtte gjøre det med Shaumbra i det siste - hvor mange år har jeg vært her nå - 11 år 
eller mer ser det ut til. Ha det litt gøy med det, ok? Ha det litt gøy med din realisering. Vær litt 
uttrykksfull. 

Jeg lærte så mye av Shakespeare spesielt og noe fra min levetid som Mark Twain, men 
Shakespeare gikk dypt, gikk dypt, dypt inn i sjelen. Greit. Smil og gjør litt skuespill. 

Så jeg måtte omdefinere meg selv, og jeg vil bare være mer direkte. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Ja, det er det. Du vil si: "Hvordan ser den nye Adamus ut?" Mer direkte. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Vi går inn i en ny æra med Shaumbra. 2020, mange av dere realisert, så mange av 
dere rett ved å være klar over realiseringen deres. Jeg vil snakke om det om et øyeblikk, men 
det er på tide for den neste epoken av forandring i Crimson Circle til og med i 
organisasjonen. De gjør noen justeringer akkurat nå, mer kommer. Tilpasse seg dere, tilpasse 
seg Shaumbra og hvordan de skal jobbe med dere, hvordan de skal tjene dere. Jeg justerer, og 
så absolutt går dere gjennom mange justeringer akkurat nå. Dette er ikke smertefulle 
justeringer. De er en slags gi slipp justeringer. Dere slipper noen gamle tøffe ting, og dere lar 
virkelig den virkelige deg komme frem. 

La oss puste godt og dypt med det, et teatralsk pust (han tar et langt, dypt pust). 

Greit. Jeg tror dere skjønner. Begynn å ha det gøy. 

Neste. 
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Merlin kommer 

Å komme til realisering, bli Merlin. La meg gå tilbake til noen av det grunnleggende om 
det. Det hele er en naturlig prosess. Det er det virkelig. Og det er de nye som skal kjempe mot 
deg om det. De vil ha prosesser og prosedyrer. De vil ha systemer. De vil ha visse nivåer som 
de må gjennom og hierarkier. Det er slik mennesker er programmert, og selv om mange av de 
nye - og det betyr ikke unge; noen av de nyeste kan være eldre. Å, de kommer til å spørre: “Hva 
er systemet ditt? Hvor er boken din? Hva er retningslinjene? Hva er reglene?" De kommer til å 
ønske å vite alt dette. De kommer til å ha litt vanskelig med å forstå at det er helt naturlig. Men 
til slutt, som deg, vil de akseptere: “Åh, dritt. Det var ikke engang opp til meg, 
mennesket. Hvorfor måtte jeg muligens ha alle disse prosedyrene for å komme dit? Du bare 
puster dypt og du tillater, og så skjer det.” 

Hva skjer? I bakgrunnen har Mesteren gått gjennom, og ryddet opp i dritten din - jeg beklager 
- dine tidligere erfaringer. Mesteren har gått gjennom livstider med tidligere erfaringer og ført 
dem til visdom med den magiske berøringen - bing! - slik. Vil du at jeg skal gjøre det 
igjen? Greit. Med den magiske berøringen - bing! Det bringer alle dine erfaringer til 
visdom. Mesteren går gjennom en etter en.     

Nå kunne jeg enkelt forutsi datoen for realiseringen din, for det er ikke du som gjør det. Jeg ser 
mens Mesteren går gjennom det menneskelige nivået av motstand eller tillatelse, og bare en 
viss form av en naturlig prosess som foregår, det er virkelige lett å se det. Ok, her er når 
mesteren er ferdig med å rydde opp i huset, gjennom hele fortiden. Og vi gjør visse ting for å 
hjelpe Mesteren. En av de store var Ancestral Freedom , Wound of Adam . Mye av det andre vi 
gjorde, er å hjelpe mesteren med å gjøre det. Utgangspunktet er at du gir tillatelse til Mesteren 
til å gå gjennom og rydde opp.   

Og når all denne oppryddingen er ferdig, når du når - det er et konvergenspunkt - når Mesteren 
ikke lenger opererer i fortiden din, for å si det sånn, går tilbake til dine gamle ting. Men nå er 
Mesterens arbeid, etter å ha ryddet opp i alt, arbeider nå Mesteren med mennesket i sanntid. Så 
snart du har en opplevelse, er Mesteren der og gjør visdomsbiten. Det skjer synkront. Det skjer 
i sanntid. Det er poenget med at Merlin dukker opp. Mesteren har gått tilbake og ryddet opp alt 
fra fortiden eller brakt det til visdom, selv om mennesket kanskje ikke faktisk er klar over det 
før senere.  

Selv om mennesket fremdeles opptrer som en slags knebøyende svar på fortiden, og mennesket 
fortsatt er i den oppfatningen at det var noe galt med fortiden. Men så plutselig en dag begynner 
mennesket å innse: “Åh, jeg drar bare ikke lenger rundt med det problemet lenger. Det er ikke 
noe problem. Det var bare en opplevelse.” Men noen ganger har Mesteren virkelig gjort alt 
arbeidet, og mennesket lever på en måte fortsatt på ekko fra fortiden. 

Mennesket vil komme over det naturlig. Du trenger ikke jobbe med det. Men nå dukker Merlin 
opp, fordi alt er brakt til visdom, og visdom skjer samtidig med den menneskelige 
opplevelsen. Det er realisering. Det var aldri opp til mennesket å gjøre det. Vi snakket mye om 
dette i noen av Keahak-øktene våre og også i Passion of the Merlin .  

Så nå har du realiseringen. Med andre ord har Mesteren gjort jobben sin, og nå trenger 
mennesket bare å tillate bevissthet om det. Det er derfor noen av dere fremdeles - noen av dere 
har virkelig angst akkurat nå, som “Ohh! Jeg er ikke en av de 1012 som Adamus snakker 
om.” Vel, det kan du være eller ikke være. Du er kanskje ikke klar over det. Mange av dere er 
akkurat der i kontaktpunktet, i det øyeblikket Mesteren er ferdig. Kanskje de har noen små 
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detaljer å rydde opp i, så dragen går inn og gjør noen dypdykk, og du tror livet ditt blir snudd 
på hodet. Men det er bare dragen som rydder opp i de siste detaljene, og så er du der, kanskje 
om en uke eller en måned. Det har ikke noe å si. 

Det som betyr noe, er at mennesket bare er klar over det. Bare gå utenfor den lille boksen din, 
hjerneboksen din, og la deg selv til og med late som om du er klar over at Mesteren er ferdig. Og 
i det late som du oppdager en sannhet om at du er ferdig. Noen ganger må du late som eller 
forestille deg det for at du skal forstå hva som virkelig er der. 

Noen av dere er fremdeles veldig, veldig mentale, eller dere har en slik forutinntatt forestilling 
om hvordan alt dette skal være, du ser ikke engang hva som er rett foran deg, som er din 
realisering. 

Jeg er ikke i tvil om at alle dere som tuner inn akkurat nå og som blir med til slutten av denne 
økten, vil få sin realisering. Det spiller ingen rolle når og ikke stress med det. Jo mer 
du stresser, holder du deg uvitende om det. Det er der. Det er en naturlig forekomst. Det er en 
naturlig forekomst for at dette skal skje. 

Pust dypt og la det skje. 

Du tenker fortsatt på det. Du tenker “Hva må jeg gjøre? Hvorfor skjedde det ikke med 
meg? Hvem skjedde det med? Kan jeg få listen over de 1012 som det skjedde med?” Nei, 
stopp. Hold kjeft. 

Jeg sa til deg at jeg kom til å være mer direkte, ikke sant? Er ikke det direkte? 

LINDA: Veldig! 

ADAMUS: Ok. Så det er en av tilbudene mine, jeg kommer til å være mer direkte. Men stopp 
et øyeblikk og bare la deg føle inn i og være oppmerksom på at Mesteren er ferdig - eller omtrent 
ferdig - og Merlin dukker opp, og så går vi derfra.   

Mange av dere er stresset og "Å, kanskje jeg bare innbilder meg dette." Ja, du innbilder deg alt, 
så hvorfor ikke innbilde deg dette også? Hvorfor ikke innbilde deg realiseringen din? Det er 
skuespill på sitt beste. 

Så jeg følte mye stress rundt Shaumbra, og jeg må le. Jeg mener egentlig at jeg ikke skulle le 
av deg, men jeg gjør det. Jeg må le. Jeg er direkte, ikke sant? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Ok. Fortell meg om jeg er for direkte. 

LINDA: Virkelig? 

ADAMUS: Nei (Linda ler). Nei. Jeg vil ikke høre om det. Jeg kjenner Shaumbras grenser, åh, 
og jeg har vært der med dem. 

Så hvor var vi? Vi snakket om, å, din realisering. Bare pust dypt. Den er der. Greit? La nå 
mennesket være klar over at den er der. Og du sier, “Vel, finner jeg bare på dette? Jeg trenger 
at noe skjer på utsiden som et tegn på at det virkelig er ...”Nei, det gjør du ikke. Ikke i det hele 
tatt. Pust dypt - jeg elsker det Kuthumi sier - "Jeg er opplyst." Det er alt det er. Gjør det du 



Crimson Circle – Shoud 01 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 11 

gjør. Gjør dagen din. Gjør alt det du gjør, og nå er du i det, i stedet for å tenke på det. Du stresser 
for mye med noe som er en naturlig prosess. En prosess - Jeg kan se deg i øynene - vent et 
øyeblikk - Jeg skal se deg i øynene (Adamus beveger seg veldig nær kameraet) og si til deg at 
din realisering enten allerede har skjedd, eller at den er der.    

Pust dypt inn. Tillate det. Slutt å bekymre deg. 

Jeg vet at jeg kommer til å slutte å bekymre meg for det. Vi kommer til å slutte å snakke mye 
om det, for vi kommer fremover. Vi har mye å gjøre. Det er en ny æra av Shaumbra. Vi 
forbereder oss på at neste bølge skal komme inn, men det er faktisk noe langt viktigere - å være 
her på planeten som legemliggjorte Mestere. 

Akkurat nå det er et ondt spill på planeten. Å, det er et ondt spill, og dere trengs her. Jeg trenger 
dere her. Planeten trenger dere her, de oppstegne Mestrene, de som kommer etter dere, 
fremtiden, fortiden, alt trenger dere her akkurat nå. Dere trenger ikke gjøre mye annet enn å 
nyte livet, nyte overflod, nyte sensualitet, men vær her. 

  

Tidskonflikt 

Å, dette onde spillet som planeten er involvert i. Og hvis du virkelig kommer til det - jeg snakket 
om det i Keahak - spillet er virkelig spillet fra fortiden og fremtiden. Det er det som nå er i 
uenighet. Fortiden og fremtiden konkurrerer. På en måte er det et godt tegn, fordi det markerer, 
det viser at en enorm syklus som har pågått i hundretusener av år på denne planeten nå er klar 
til å komme til en slutt. Når fortiden og fremtiden nå kolliderer og konkurrerer, som du kanskje 
husker fra ditt eget liv, når det skjer på planetarisk basis, blir det vanskelig å gå gjennom, men 
det er et godt tegn på at planeten virkelig utvikler seg og renser seg selv.  

Så du har hele denne konflikten om tiden akkurat nå. Jeg elsker tid. Jeg elsker ingen tid. Jeg 
elsker fritid, men jeg elsker hele teorien og begrepet tid. Det er limet som holder alt dette 
sammen. Det er det som skaper tyngdekraften. Det er det som skaper fysikk. Det skaper 
alt. Fascinerende tema, og vi snakker mye om det i Keahak, og vi vil til en viss grad, snakke 
om det, her i Shoudene. 

Vi har fortiden og fremtiden som støter sammen. Dere kan se det akkurat nå. Se på alt som skjer 
rundt på planeten som i utgangspunktet involverer sammenstøt, kamper, konflikter, og du kan 
spore det energisk til tid, til fortid og fremtid. Ingen av dem vil vinne. Det er den fantastiske 
tingen. Dere vet allerede at ingen av dem vinner. Men hva som skjer, er at oppfatningen av 
fortid og fremtid og selve tiden er drastisk endret. 

Det er det som skjer med dere akkurat nå med tiden. Hele oppfatningen, det som har holdt deg 
så låst inne, det som faktisk holder det du følte var din karma, det som holdt på skyld og skam 
var tid. Vi kommer til å bli tidsutforskere, slik den ekte Merlin er. 

Realisering. Dere kommer til å innse, og dere kommer tilbake senere og sier, “Å, 
Adamus! Adamus, jeg burde ha lyttet. Jeg stresset med realisering. Jeg følte fremdeles at 
mennesket måtte gjøre det, og så skjedde det en dag at jeg endelig innså at jeg er realisert. 
Mennesket ble klar over at realiseringen allerede var gjort. Og så vil dere si: "Hvorfor lot du 
meg kaste bort så mye tid på å bekymre meg for min realisering?" Og ja, vel, vi vil vente til det 
øyeblikket kommer. 
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Støtte for realisering 

Men jeg vil gjerne gjøre noe i mellomtiden, bare for å assistere og hjelpe deg med å bli klar 
over din realisering. Jeg vil gjerne gjøre en Drømmevandring om realisering. 

LINDA: Ah! 

ADAMUS: Ikke i dag. Ikke i dag. Nei, jeg vil sette opp dette veldig spesielt, og for å gjøre det, 
må jeg samarbeide med en gruppe av de andre oppstegne Mestrene og deretter noen på jorden 
som allerede har innsett eller blitt klar over deres realisering. Vi må sette opp dette. Det er 
mange deler og stykker å sette sammen. Faktisk ikke egentlig, men ... 

LINDA: (hvisker) Ok. 

ADAMUS: ... det høres bra ut. 

LINDA: (hvisker) Ja, det gjør det. 

ADAMUS: Ok, så vi skal gjøre dette. Vi skal gjøre en Drømmevandring om realisering der 
spesielt hvis du føler at du ikke er realisert eller ikke er sikker – som om du en dag føler at du 
er realisert, og neste dag føler du at du er en putz - vi skal gjøre denne Drømmevandringen om 
realisering, slik at du kan, vel, gå inn i din realisering, se hva den handler om og deretter 
bestemme om du vil ta den med deg eller ikke. Med andre ord, være klar over det som 
menneske. 

Vi lanserer dette, vi legger det ut, det er en god strategisk dato. Dette kommer til å bli gøy. 

LINDA: Hvilken dato? 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: Whoa! 

ADAMUS: Halloween. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: De dødes dag. 

LINDA: Whoa! 

ADAMUS: Vel, det er faktisk dagen før de døde, men de dødes dag, for det er en del av deg 
som har dødd. Du har bare ikke begravet det ennå. Heh! 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Jeg er direkte. 

LINDA: Jeg hører deg! 

ADAMUS: Ja, ja. 
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LINDA: Jeg hører deg! 

ADAMUS: Ja. Nei, det er en del av deg som døde, men du prøver å holde den i live. Du har det 
på kunstige - hva kaller du det - støttesystemer, følelsene dine. Du vet, det ville være hva 
medisin ville være, oksygen, medisiner, morfin og alt annet. 

LINDA: Livsstøtte. 

ADAMUS: Livsstøtte. Takk skal du ha. Og dere holder noen av de gamle delene i live. Jeg vet 
ikke hvorfor, men vi skal drepe det (Adamus humrer). Ja. Nei, jeg mener det pent. Vi kommer 
til å sette det til kvile, det er en bedre måte å si det på i denne Drømmevandringen av realisering, 
slik at du kan innse at det var fortiden. Du trenger ikke holde fast i det lenger, og vi skal bringe 
inn fremtiden, som er ditt realiserte Selv, og som allerede er her. Du er bare ikke klar over 
det. Vi gjør det på Halloween-dagen, og i tillegg tror jeg at Halloween er veldig spesielt i år, 
fordi det er fullmåne. Det er en Hunter's Moon. Det er den blå månen. Så en gang i en blå måne - 
en gang i en blå måne - tillater du deg realiseringen.   

Den blå månen er tiden. Det skjer ikke veldig ofte. Siste gang var, åh, sannsynligvis for rundt 
76 år siden hvor du hadde den blå harvest moon på Halloween - 1944, for å være spesifikk - en 
annen tid med store forandringer på planeten. 

LINDA: Ah. 

ADAMUS: Så la oss gjøre det. Vi gjør vår Drømmevandring sammen på den blå Hunter Moon 
på Halloween 2020. Snakk om en illevarslende tittel. 

LINDA: Wow. 

ADAMUS: 2020 er tøff nok som det er, men Halloween med den blå månen (snakker 
dramatisk), en flott tid for realisering. 

Greit. Pust godt inn. 

Dere må ha det gøy med det. En ting lærte jeg underveis. Det er veldig lett å bli seriøs og å være 
pompøs. Jeg sier ikke at jeg noen gang var det, Linda, men det er lett å bli seriøs og å være 
pompøs, og være full av deg selv. Men under det vet du hva fylden er - en haug med dritt. Men 
du blir så møysommelig og kjedelig. Du åpner opp og du innser hvor fri din ånd virkelig er. Det 
er det jeg elsker med skuespill. Det er den frie fuglen. Det er den frie energien. Det er fritiden 
jeg eksisterer i (Linda klapper). Så ha det gøy med det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vent 
med applausen til senere.   

LINDA: Jeg er spent! Det er en så god idé for Drømmevandring. Whoa! 

ADAMUS: Jeg trodde det. Ja, jeg trodde det. 

LINDA: Å, herregud. For en god støtte. 

ADAMUS: Ja. Det blir kjempegøy. 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Og du vet, å få det til å skje på en viss ... 
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LINDA: Ja! 

ADAMUS: ... kalenderdato, noe spennende, enten en numerologisk dato - som mesteparten av 
tiden ikke betyr noe - men Halloween, fullmåne, turen inn i realisering (veldig 
teatralsk). Kommer du tilbake eller ikke?    

Jeg skal sørge for at du gjør det (Linda fniser). Det er en garanti, og å, dette kommer også til å 
bli en betalt begivenhet. Jeg mener, kom igjen. Jeg mener, hvorfor skulle det være gratis? Du 
kommer til å bli realisert for hva - hvor mye skal du ta betalt for det? - tjuefem dollar. Du 
kommer til å bli realisert.   

LINDA: Whoa! Det er en avtale. 

ADAMUS: Det er århundrets avtale. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: Det er utrolig. Du vet, det er nedsatt fra 27 millioner dollar. Nå får dere det for 25 
dollar. 

LINDA: Wow! 

ADAMUS: Men handle nå, plassen er ikke begrenset. 

LINDA: Men vent! 

ADAMUS: Det er mer! (De humrer) Hva mer? 

LINDA: (hvisker) Jeg vet ikke. 

ADAMUS: Å, du får musikken (Linda humrer). Du får musikken som er sammen med den, i 
tilfelle du ikke virkelig likte Drømmevandringen, men du elsker musikken. Du får gratis musikk 
som følger med. Ha det litt gøy ... 

LINDA: Det er så spennende. 

ADAMUS: ... med uttrykket ditt. Og det er en av tingene jeg skal være direkte om. Jeg kommer 
med et ord. Hvis jeg synes dere er kjedelig og i utgangspunktet en klamp om foten, så skal jeg 
komme med et godt nytt ord for å beskrive det. Jeg gir beskjed om det. Og ja, jeg kommer på 
et ord. Det blir ikke stygt. Det vil ikke være som "butthead" eller noe, men det vil være et ord 
som alle - det er som "makyo", som jeg ikke fant på. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Men det vil være som makyo, men dette vil være noe som definitivt viser at du 
virkelig er kjedelig. Ha det litt gøy! Utager! 

Ok, jeg går videre. Så liker du ideen om Drømmevandring? 

LINDA: Det høres himmelsk ut for meg. 

ADAMUS: Bra. Fint. Jeg liker det. Så, gå videre. 
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Håndbok for realisering 

Så den andre tingen vi skal gjøre er at vi skal lage en slags håndbok, en guidebok. Det er ikke 
en regelbok, men dette er nyttige forslag for de som kommer inn i sin realisering. Men det 
dokumenterer også deres historie, hva dere oppdager. 

Det er noen ting jeg allerede vet som vil gå inn på dette, men så er det også ting dere kommer 
til å oppdage. Og jeg vil virkelig lage dette, så legger vi det på Crimson Circle for å holde 
orden. Og Linda og Jean Tinder er Content Manger for å samarbeide om dette, for å holde orden 
på det, med andre ord. Må ikke publisere den med en gang. Vi vil gjøre det når det er nok 
innhold i den til å virkelig publisere det. Men dette er ting, noe som vi vil kalle, noe slikt som 
"Merlin's guide for Legemeliggjort Overlevelse."  

LINDA: Det er bra. 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Det er på rett spor. 

ADAMUS: Ja, jeg kan allerede se ... 

LINDA: Det kan utvikle seg. Ja. 

ADAMUS: ... grafikken på forsiden. 

LINDA: Jada. 

ADAMUS: Og Cauldre tror at han kommer til å gjøre det. Men nei, jeg tror jeg gjør det. Det 
vil være direkte. 

LINDA: Han vil ha et ord med i laget. 

ADAMUS: Det blir direkte. 

LINDA: Han vil ha hans ord med i laget. 

ADAMUS: Men som Merlin, kommer det  til å være litt utfordrende - og jeg bruker ordet “lille” 
lett - det kommer til å bli utfordrende til tider. Bare fordi du er realisert, betyr det ikke at verden 
plutselig endrer seg for å tilpasse seg deg. Verden blir faktisk litt styggere på noen måter og 
vakrere på andre måter. Men det er ikke lett. Det er derfor slike som Sart, han sa bare: “Eh! Nei. 
Jeg krysser over,” FM (John Kuderka). Du vet, de kom til det punktet, ”Hvorfor bli? Hvorfor 
bli? " og jeg tror Sart angret på det først. Han følte at han kanskje ikke levde opp til seg selv 
eller dere, men det er vanskelig å bli værende.       

Nå er energiene utformet på en slik måte at de blir absolutt så tilfredsstillende som mulig, antar 
jeg at du kan si. Vi jobber med Shaumbra; Spesielt Crimson Council jobber med å - de kan ikke 
gjøre det for deg, men de kan bidra til å sette opp en dynamikk som gjør det mer behagelig å 
bli værende. Du vet, en er overflod. Vi måtte komme over overflod, og takk og pris for at det 
meste er gjort med det. Enten at de som var uheldig med overflod har forlatt, eller de har innsett 
at overflod er naturlig. Det er din energi. Hvorfor ville du ikke være rik?  
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Så for å bli værende, forsikre dere om at dere har overflod. Forsikre dere om at dere ikke trenger 
å bekymre dere for pengeproblemer. Det er en av de store tingene. Forsikre dere om at helsen 
deres er balansert. Igjen, vi kan ikke gjøre det for dere, men vi kan absolutt legge forholdene til 
rette for det. Heh! Vi kan sette ut alt serviset, gaflene og knivene og koppene og glassene, gjøre 
det klart for deg. Du er bare den som må ordne med måltidet. Med andre ord, du er den som til 
slutt må gjøre det, men vi kan absolutt bidra til å sette opp dynamikken. 

Det burde ikke være en eneste av dere som trenger å bekymre seg for noen av de gamle 
behovene som en legemliggjort Mester. Og igjen vil vi hjelpe til med å dekke bordet; du må 
bare komme og sette deg ned og spise. 

Vi - jeg vil ikke gå for mye inn i dette akkurat nå, Cauldre ser mye og blir forvirret - vi har 
opprettet et spesialråd i rådet ved Crimson Council for å jobbe veldig tett med dere som velger 
å bli, men dere har fortsatt en veldig tøff tid med noen av problemene som helse spesielt. Vi har 
en hel, du kan kalle den, en helsegruppe, en helsekjerne som kommer til å jobbe direkte med 
dere. De kan ikke gjøre det for deg, men de kan vise deg noe energidynamikk som du kanskje 
ikke har sett, fordi du fremdeles har en tendens til å bli fanget i hodet og prøve å finne ut av 
ting på den gamle måten.  

De kommer til å jobbe med deg om overflod. De kommer til å jobbe sammen med deg om å 
vite når - de kommer virkelig til å jobbe med deg - om å vite når dere skal komme dere bort, 
for å bare gå ut på egenhånd, finne et fristed. De skal jobbe med dere - de som vil velge det - 
for å ha et sted dere kan komme dere bort til, utenfor ditt vanlige hjem. Et sted du kan trekke 
deg tilbake til. Du trenger virkelig dette. Enten du eier det, enten du leier det, spiller det ingen 
rolle, så lenge det er tilgjengelig for deg.    

Så vi skal jobbe med deg om disse tingene for å sikre at du kan bli her og være så lykkelig eller 
fornøyd som mulig. Det vil fremdeles være noen tøffe tider, fordi du har å gjøre med verden 
rundt deg. 

La meg gå gjennom noen av de første tingene vi legger inn i guideboken, "Merlin's guide for 
Legemeliggjort Overlevelse." Noen av de viktigste tingene. 

  

Merlin Retningslinje 1: Stå bak den lave muren 

Nummer én - og dette går tilbake til Tobias - "Stå bak den lave muren." 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Du vet, det er nummer én og av en veldig god grunn. I det øyeblikket du blir viklet 
inn i politikk, med å prøve å redde verden; i det øyeblikket du blir fanget opp av maskulin eller 
feminin, den guddommelige gudinnen eller shithead-maskulin eller hva som helst; i det 
øyeblikket du går dit - lyst og mørkt og resten av det – så vil det trekke deg inn. Det kommer 
til å suge deg inn. Og selv om du er en legemliggjort Mester og du sier, “Ja, men jeg er utover 
det, ”vil det i det minste ta et av bena dine og trekke deg inn, og kanskje opp til brystet. Det 
trekker deg kanskje ikke helt inn, men det er ubrukelig! Det er helt bortkastet energi å bli 
involvert i.     
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Ingen av sidene kommer til å vinne, det skal jeg fortelle deg akkurat nå. Enten det er lyst eller 
mørkt, godt eller dårlig, maskulin, feminin, Donald Trump eller Joe Biden, er det aldri noen 
som vinner. Og du sier, "Vel, men noen kommer til å vinne valget." Åh, virkelig? Åh, virkelig. 

LINDA: Uh-å. 

ADAMUS: Jeg er bare direkte. Selv om det tar litt tid å avgjøre hvem som skal være president, 
vinner de ikke (ler). Nei, og ingen av sidene ... 

LINDA: Ja, jeg skjønner det! Det er kult! 

ADAMUS: … vinner noen gang. Så lenge det er dualitet, så lenge det er disse konfliktene - 
som mennesker ser ut til å elske; de er avhengige av dem - det kommer til å bli disse 
kampene. Ingen vinner. Hold deg borte fra dem. Det er ikke derfor du er her. Jeg vil gå så langt, 
fordi jeg er direkte nå. Jeg skal …  

LINDA: Ok. Greit. 

ADAMUS: Jeg skal ha på meg ... 

LINDA: Vi må skaffe deg en ny T-skjorte. 

ADAMUS: … en T-skjorte: “Jeg er direkte.” 

LINDA: "Jeg er direkte." Greit. 

ADAMUS: Hvis du fremdeles føler behov for å bli involvert i disse tingene, kan du dra med en 
gang. Forlat Crimson Circle, fordi du ender med å reise senere, du vil ende opp med å forlate 
om seks måneder eller et år, fordi du fremdeles er avhengig av saker. Det er ingen saker på 
planeten. Det er det virkelig ikke. Det er bare mennesker som kjemper mot saker. 

Denne planeten ville løse så mange av problemene deres - sult og miljø og kriger - hvis folk 
slutter å kjempe for saker. Det er kampen, det er menneskene som opprettholder disse 
sakene. Løsningene på alle disse tingene er allerede der - miljøet, energikrisen med 
bensinmotorer, den monetære - løsningene er der. Men så lenge folk kjemper, tar side, ikke 
lytter og ikke går inn, vil disse kampene fortsette. Og dere kan ikke skylde på den andre fyren, 
og jeg vet at noen av dere akkurat nå er veldig lei av meg og det er bra. 

Du må virkelig vurdere om du kommer til å bli med på det vi holder på med, for jeg vil ikke - 
så lenge jeg er her - vil jeg ikke tolerere den dualistiske vanedannende oppførselen. 

Og du sier akkurat nå, “Å, Adamus, du forstår ikke. Verden er et forferdelig sted.” Nei det er 
den ikke. Du forstår ikke. Hvis du kaller det et fryktelig sted, hvis du ikke har medfølelse for å 
tillate andre å ha sine erfaringer, uansett hvordan de ønsker å ha dem, så forstår du ikke. Du 
forstår ikke at svarene, løsningene for denne planeten er relativt enkle, og det starter med noen 
få mennesker som har tillatt deres realisering. De kjemper ikke lenger. Hvis du kjemper, er du 
ikke realisert. Hvis du er i en kamp eller en sak, det betyr ikke at du ikke kan ha din mening om 
det, men ha det bak den lave forbannede muren. Kom deg bak muren og bli der.     

Planeten blir gal akkurat nå av folk som elsker kamper. Du vet, det gir en følelse. Det gir dem 
en grunn til å ønske å leve. Det gir dem noe å kjempe for. Dere vet alle det. Noen av dere har 
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kommet fra familier som elsker å slåss (Linda fniser, mens Adamus peker på henne), og du vet 
at det er det de lever for. Å, de klager på det. De klandrer alle andre, men de elsker å kjempe. 

Så, nummer én i håndboken, stå bak den lave muren. 

  

Merlin Guideline 2: I verden men ikke av den 

Nummer to, forstå at du er i verden, at du eksisterer i verden, men du er virkelig ikke av den 
lenger. Det er vanskelig fordi du vil gjøre begge deler. Du vil være i verden, og du vil fortsatt 
være med i den. Og det kommer til å være tider der du føler deg ensom og atskilt og veldig 
annerledes. Du kommer til å føle deg veldig, veldig annerledes, og jeg vet at du gjorde det da 
du var yngre, men jeg mener dette er veldig annerledes. Da du var yngre lurte du på om du var 
annerledes; nå kommer du til å vite at du er jævla annerledes.   

Så du kommer til å være i verden, men du er ikke av den lenger, og det er en tristhet med det 
fordi du elsker denne planeten. Det betyr ikke at du ikke kan elske den, men du har en slags 
nesten melankolsk følelse. Men forstå at du har overskredet det. Du har gått utover den lineære 
verdenen. Du kan fortsatt være i OG, noe som betyr at du kan eksistere i den, men den eier deg 
ikke lenger. Det er derfor - de fleste mennesker på planeten - menneskeheten, planeten, uansett 
hva du vil kalle dette - eier dem. Det eier deg ikke lenger. Du kan elske det. Du kan beundre 
naturen. Du kan nyte god musikk. Du kan nyte humor og dans og kunst og næringsliv, hva du 
vil, men det er ikke lenger ditt. Ikke lenger din.    

La oss trekke pusten godt med det. 

  

Merlin Retningslinje 3: Kommunikasjonsendring 

Neste i håndboken vår, kommunikasjon. Vær oppmerksom på at kommunikasjon endres 
drastisk for den legemliggjorte Mesteren. Hva betyr det? Flere ting. 

For det første den interne kommunikasjonen. Du har snakket i vei i hodet ditt for gud vet hvor 
lenge, hvor mange liv; snakket i vei i hodet. Du har fått tankesnakket perfeksjonert, hjerne-
bullshit perfeksjonert, og du går frem og tilbake i tankene dine, og du har skapt forskjellige 
deler av sinnet ditt som snakker frem og tilbake. Det er fortsatt ditt forbanna sinn. Mesteren 
overgår det. De trenger ikke jobbe med det, det skjer bare. Men vær oppmerksom på at det 
skjer. Det er det viktige poenget. Vær oppmerksom på at det skjer.   

Det er en ny følelse av kommunikasjon i deg selv, og det er ikke dine åndeguider som snakker 
til deg. Det er ikke jeg som snakker med deg. Det er virkelig, det du kan si, essensen din. Det 
er virkelig deg, ditt sanne deg, som snakker. Det snakker ikke nødvendigvis med menneskelige 
ord, men det kan det. Først kan det hende du bare tror det er deg med enda en drittsekk del av 
sinnet ditt som snakker. Men så innser du at det er dyptgående, og du innser enkelheten. Det er 
derfor du vet at det er annerledes enn hjernen sin diskusjon, det hjerne tullet som har 
pågått. Kommunikasjonen blir veldig tydelig og det blir veldig ekte, og det er ingen tvil om når 
du i så måte er i kommunikasjon med deg selv. 

Kroppen din kommuniserer med seg selv, ikke på et språk, men med energiimpulser kjent som 
anayatron, som sakte forsvinner. Du har kommunisert med deg selv, du vet, fra en celle i 
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hjernen din til en annen celle i hjernen din i sitt lukket sirkelsystem. Men nå har du en annen 
type kommunikasjon som kommer inn. Det er enkelt, det er effektivt og det er utenfor 
hjernen. Vær oppmerksom på det. Du trenger ikke jobbe med det; men vær klar over det. 

Pust litt, så begynner du å ane det. Det er deg, men det er ikke begrenset til hjernen din. Det er 
det du vil kalle Facet Communication System. Det er koblingen av prikker eller virkelige punkt 
med - ikke separasjon, men punkt med nettverk - i deg selv som går helt til Jeg Er, til Merlin, 
til Mesteren, til deg, tidligere liv, fortid og fremtid, som nå kombinerer, og det er veldig enkle 
ting. Det blir ikke komplekst. Hvis det tar sider med sider og timer med timer, er det bare 
hjernen din som snakker. Hvis det er enkelt - (snap!) - og det er sånn, så er det deg.  

Kommunikasjonen din med andre endres. Noen av dere er ganske gode formidlere, men dere 
bruker mange ord. Du bruker brain-com, noe som betyr at du snakker fra hjernen din til noen 
andre. Du bruker ord som er ganske flate, ganske kjedelige og veldig uenergisk. 

Det du kommer til å legge merke til er at kommunikasjonen din med andre plutselig endres. Du 
trenger veldig få ord, og det er litt av det den sanne Mesteren eller den sanne Merlin gjør. Svært 
få ord, fordi du ikke trenger det. Alt er der i øyeblikket. Og sinnet kan si: "Vel, vi må virkelig 
forklare dette i detalj ad kvalme (som irriterende og slitsomt)." Nei det gjør du ikke. Mesteren 
kan si noen få ord til noen, og det er en rikdom, en mengde energikommunikasjon bak den som 
de kanskje ikke oppfatter med en gang. De vil kanskje gå nedover gaten eller sove på det om 
natten, men det er der. 

Begynn å være klar over denne nye kommunikasjonen med andre som ikke trenger mange 
ord. Kanskje dere kan bruke litt skuespill. Kanskje dere kan bruke litt timing. Timing er veldig 
viktig. Kanskje dere kan uttrykke dere litt, men begynn å innse at det er et nytt nivå av 
kommunikasjon med andre. 

Akkurat nå er kommunikasjonen som hjerne til hjerne, og det forårsaker mye forvirring, mye 
misforståelse. Begynn å være klar over den nye kommunikasjonen som pågår. Du kan sitte 
sammen med noen og bruke veldig få ord; det foregår en enorm kommunikasjon med dem. Ikke 
vær redd for å åpne den delen av deg selv. Mange av dere har stengt ned, dere vil ikke avsløre 
den delen av dere. Kom over det nå. Det er greit å åpne opp. De kommer ikke til å stjele 
energien din. Vi brukte år på år på år på seksuell energi, og utviklet det virkelig. De kommer 
ikke til å stjele energien din akkurat nå, med mindre du vil at de skal. 

Så hele kommunikasjonssystemet endres men ikke over natten, men dette er tingene, det er en 
del av overlevelsesguiden for den legemliggjorte Merlin. De begynner å innse at hele 
kommunikasjonssystemet endres. 

  

Merlin Retningslinje 4: Enkelhet 

Så er det enkelheten. Det menneskelige sinnet gjør alt komplisert, så komplisert som det kan 
være. Du kan gi et menneske et veldig enkelt spørsmål eller en enkel oppgave, og de vil gjøre 
det komplisert. Det er det hjernen elsker å gjøre. Det rettferdiggjør hjernens eksistens. Hjernen 
føles som den utvider seg. Det gir den identitet. Men faktum er at det hele er hjerneskit, og det 
er komplekst. Det er veldig komplekst. 

Forresten, jeg kan bare se Jean lete etter noen sitater å sette på hjemmesiden til Crimson Circle 
Internet. Det var bra. 
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Det vil tiltrekke seg de nye. De vil elske den dritten. Jeg mener, de vil innse at denne gruppen 
er enten ekte eller gal, og de vil sannsynligvis bli tiltrukket av deg fordi du er gal. 

LINDA: Eller begge deler. 

ADAMUS: Eller begge deler. Så enkelhet er en nøkkel til ting. 

Mesterens liv er enkelt. Mesteren trenger ikke gjøre det komplisert. Og i den enkelheten er ikke 
kjedsomhet, men faktisk evnen til å oppfatte ting de aldri ville ha oppfattet før. 

Dere har fortsatt en tendens til å gjøre ting kompliserte, og jeg vil ta det opp med dere, “Hvorfor 
gjøre det så komplisert? Det er veldig enkelt,” og så kjemper dere med meg om det. "Å, 
Adamus, du forstår ikke." Jeg forstår. Du liker å gjøre ting kompliserte. Vil du gjøre dem 
enkle? Det er det Mesteren gjør. 

Så du begynner å forenkle livet ditt. Hva betyr det, forenkle livet ditt? Vi vil snakke mye mer 
om det, men det betyr å komme fra punkt A til punkt B, du tar den direkte ruten i stedet for - 
jeg glemte hva vi kalte det – omveier, som mennesket pleier å gjøre - uansett hva det er. Det er 
den direkte ruten. Enten det er fra skapelse til manifestasjon, ta den direkte ruten. 

Hvorfor gå seg vill i skogen, hvorfor late som om en gå seg vill når en bare tar den direkte 
veien, fra inspirasjon til manifestasjon? Fra endring av bevissthet eller oppfatning, hvorfor 
bruke mye tid på å tenke på det? Du bare - (snap!) - gjør det. Dere forenkler det. Det kommer 
til å være en av de tidlige oppføringene i denne overlevelseshåndboken. 

Så i overlevelseshåndboken ... la oss bare puste dypt med dette. Føl virkelig inn i det et 
øyeblikk. 

(pause) 

Forenklet. 

Kommunikasjon. 

I verden, men egentlig ikke av den lenger. Ikke din. 

Og stå bak den lave muren. Veldig, veldig viktig. 

To til, så går vi videre. To til. 

  

Merlin Retningslinje 5: Skjønnhet 

Skjønnhet. Skjønnhet er en annen ting. 

Når du forenkler energien din, blir du nå klar over mer skjønnhet enn noen gang. Ikke tull 
skjønnhet, ikke ting du bare finner på, men ekte sensuell dyp skjønnhet. I hva? I hva? 

Det kan være i hva som helst. I deg selv er det et godt utgangspunkt. Du virkelig vil se 
skjønnheten i deg selv. Skjønnhet er en av det vi kaller englesansene. Det er iboende i ditt vesen, 
men du har virkelig ikke brukt det mye, med å være et menneske på jorden. Så nå har du 
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skjønnhet i livet ditt. Kunne du forestille deg det? Du ser skjønnheten i skyene. Du hører det i 
musikk. Det er det sensuelle livet. Vi kommer tilbake til det. 

Jeg vil hoppe tilbake til kommunikasjon et øyeblikk.  

Du lærer å kommunisere annerledes med deg selv. Det er et stort skritt.  Så lærer du å 
kommunisere annerledes med andre mennesker. Ikke så mange ord, men det er helt 
greit. Deretter kommuniserer du med alt, enten det er et tre eller din bil eller en fugl eller hunden 
din. Kommunikasjon blir veldig enkel og flytende. Det er ikke lenger regulert av 
sinnet. Kommunikasjonen er der. Kommunikasjonen betyr ikke å måtte bruke ord.  

Kommunikasjon er energisk enten en mottaker eller - hva kaller du det - du projiserer eller 
mottar. Sende eller motta. Så du kommuniserer med alt. 

Og noen synes kanskje det er dumt at du kommuniserer med bilen din. Du trenger ikke å snakke 
høyt, men det er den mest naturlige tingen i verden å kommunisere med alt - livløse gjenstander, 
kaffekopp, gresskar - kommunikasjon, og det er helt naturlig, for alt er ditt. Alt er ditt. 

Jeg har en ting til. Så vi har denne skjønnheten der ute, og det er en av tingene som er i 
håndboken fordi Mesteren begynner å realisere den enkle skjønnheten i alt. 

Vi stopper her nå. Jeg har en rekke andre, men vi tar det en annen gang. 

La oss begynne å lage dette. Legg til dine innspill, enten det er via sosiale medier eller å koble 
til Crimson Circle. La oss begynne å bygge denne håndboken først og fremst, så du er klar over 
hva som skjer og for det andre, for de som kommer etter deg, spesielt når de blir veldig 
langtekkelig og - åh! - De prøver å suge energien din, noe de egentlig ikke klarer. Du bare gir 
dem denne håndboken (Adamus humrer) og ber dem lese den. Jeg tuller litt.   

  

Energidynamikk 

Neste. Dette er stort. Jeg vil gi litt tid til det, og vi skal snakke om det i de kommende 
øktene. Neste. Det er stort, og det er et følsomt tema for mange. Noen ganger er det til og med 
et pinlig tema. Du lurer på hvordan du noen gang fikk deg inn i dette. Det er et emne som vi vil 
nærme oss forsiktig for ikke å overvelde noen. Og temaet som virkelig er så relevant for de 
fleste av dere akkurat nå er ED (Adamus humrer).  

LINDA: Utdannelses glede. 

ADAMUS: Ja, vel, hva som helst. ED, og det er for Energy Dynamics (Linda fniser). 

Livet for deg har vært veldig praktisk til nå. Du ser på ting fra et praktisk nivå, noe som er 
bra. Du sier: "Jeg kuttet fingeren og den blødde, og jeg kuttet den fordi jeg ikke var forsiktig 
med kniven." Og så går du til legen og de syr den og gir deg noen sting og kanskje litt 
medisiner. Det er det praktiske på hva som skjedde med fingeren. Det er en energisk ting som 
foregår. Når du først har forstått energien, kan du virkelig påvirke endringene. Det er Merlin. 

La oss si at du kommer inn i en liten bilulykke, og du er sint på deg selv og du lurer på om du 
virkelig er en Merlin og du er sint på personen fordi bilen deres ikke burde ha ligget rett foran 
deg når du treffer dem, og du går inn på alle de praktiske tingene. Kanskje du ikke fikk nok 
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søvn, og de kjørte hensynsløs, eller du var i dårlig humør eller dagdrømte. Det er virkelig 
praktisk, og faktisk talt, bilen din traff deres, nå er du i trøbbel. Nå har du forsikringsproblemer 
og papirarbeider, og du får politiet til å lure på om du drakk, alle disse praktiske problemene. 

Stopp. La oss slutte å leve slik. La oss ta en titt på energien bak ting. Det er fortsatt det praktiske 
som skjedde, men la oss begynne å se på ED, energidynamikken bak alt som skjer. 

For eksempel, når vi går tilbake til konflikt og politikk, ser mange av dere på den praktiske 
naturen til, la oss si, valget her i USA, og noen av dere er virkelig i kampen om det. Kom deg 
ut av det. Jøss! Jeg mener, du kaster bort tiden din og min. Kom deg vekk fra det. Stikk vekk 
fra det, for det gjør ingen forskjell. Det som gjør en forskjell er at du er en legemliggjort Master 
og forstå ED, Energy Dynamics. 

Så du har hele denne dynamikken. La oss si at du ikke liker Donald Trump, og at du raser og 
fantaserer om det. Gå tilbake. Se på energien, ikke på det du ser fra et praktisk synspunkt. Jeg 
sier ikke at dette er nøyaktig hvordan du skal se på det, men hvis jeg ser på energidynamikken, 
trengte USA en endring. De trengte noe for å riste og få folk ut av komfortsonene sine, for det 
var ikke mye som ble gjort. Og de trengte en grunn til å snakke. De trengte en grunn til å bli 
opprørt. 

Så hva skjer? De velger en president som gjør nettopp det. Det tjener dem. Og det er 
energidynamikken. Enten han vinner igjen eller ikke, uansett hva, slutt å se på den lineære 
menneskelige praktiske delen; se på energidynamikken. Slutt å se på hvilket parti som er bedre 
eller noe sånt. Se på energidynamikken til hva som skjer. Noen av dere kan være motbydelige 
av politikk akkurat nå, og det er greit. Men gå tilbake og se på hva som virkelig skjer med 
energien på planeten. 

Miljøet. Nå er det skikkelig lett å bli fanget inn i dette, det jeg kaller karbonfotavtrykkets 
avhengighet og plutselig har du dine gode gutter og dine dårlige gutter. Du har oljeselskapene 
og du har de grønne arbeiderne, og du føler rettferdighet overfor det. Tsk! Gå tilbake. Se på 
energidynamikken til det som skjer. 

Det som skjer akkurat nå, fra et energidynamisk synspunkt, er at Gaia drar. Det er på tide at 
mennesker aksepterer ansvaret for planeten, så det er mye oppmerksomhet fokusert på det. Du 
har ting som polarisen som smelter. Er det et resultat av miljøet eller karbon, oppvarmingen av 
planeten? Vel, absolutt. Men det er noe utover det som skjer på planeten. Det er overleveringen 
til menneskene til å ta ansvar. 

Å ta ansvar betyr å forstå hvordan biologi fungerer på planeten, hvordan biologiske rytmer 
fungerer, hvordan energi fungerer på planeten. Og derfor kan mennesker da virkelig få Gaia til 
å tjene dem og de tjene Gaia. Men dere blir helt involvert i kamper om hvem som kaster bort 
overflødig papir - små ting som det, kontroll problemer - dere har mistet poenget. Du er tilbake 
i det praktiske, snarere enn i energidynamikken.  

Familien din, for eksempel. Hvis du er involvert i en slags krangel med familien din, har det 
sannsynligvis vært slik i flere liv. Du ser på det fra et praktisk nivå, “Vel, den personen løy. Den 
personen stjal penger. Den personen prøver å skyve oss alle ut av testamentet. Den personen er 
en korrupt person.” Ja, det kan være slik, men stopp. Se på energidynamikken. Hva skjer 
egentlig med familien akkurat nå? Og kanskje det som skjer er at noen få av dem prøver å 
løsrive seg fra det gamle familie karma-mønster, og at de andre egentlig ikke er villige til å la 
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dem gå. Kanskje noen av dem ikke en gang vet at de prøver å bryte seg fri, men de gjør det 
fordi de ser det fra et energidynamisk synspunkt. 

Poenget mitt er, og vi vil gjøre en merabh her om et øyeblikk; poenget mitt er å begynne å se 
på ting i form av energidynamikk, snarere enn det praktiske, lineære og mentale. Når du gjør 
det, får alt en annen betydning, et annet utseende. Du blir ikke lenger viklet inn i alle 
detaljene. Du forenkler ting, og derfor er svarene der. Det blir veldig, veldig tydelige for deg. 

Dette vil det bli noen diskusjoner om, ikke bare i denne Shoud, men i andre, om 
energidynamikk. Hvordan gjenkjenne energi, i stedet for bare detaljer. Men akkurat nå, la oss 
trekke pusten dypt, og la oss bringe alt dette i dag til en merabh, men med fokus akkurat nå på 
energidynamikk. 

  

Energidynamikk Merabh 

La oss puste dypt med musikken. 

(musikken begynner) 

Mennesker har i utgangspunktet blitt opplært til å bare se på det praktiske - kuttet på fingeren, 
ubalansen i deres biologi. Kanskje det er noe som diabetes. Og de ser på ting som glukosenivå 
og matinntak og alle disse typer praktiske ting, men det er bare på et praktisk nivå. 

Visst, det er godt å kjenne dem, men når du først har forstått energidynamikken til diabetes, så 
er det ganske enkelt. Det er på en måte, jeg antar at du vil si, symbolsk. Det er et ønske om 
søthet eller kanskje kjærlighet. Et ønske om litt søt kjærlighet og oppmerksomhet, kanskje du 
ikke fikk det som barn, kanskje fra et annet liv, kanskje du ikke gir det til deg selv. 

Det er energidynamikken, som senere forårsaker en ubalanse i biologien, som kan bli merket 
som diabetes. Og tror du egentlig bare det å spise mindre kake vil bidra til å løse det? Nei. 

På en måte tar du det litt med ro, men du prøver å kreve det søte, den kjærligheten, gjennom 
kaken. Og så må du nekte deg selv den fordi legen sa at diabetesnivået ditt, uansett hva det er, 
to; du skal bare se etter søtsaker et annet sted. Ikke nødvendigvis i kaker eller is, men et sted i 
livet. 

Kanskje har du diabetesen din under kontroll, men nå er du ute av balanse et annet sted i 
følelsene dine. Plutselig blir du trengende og stoler for mye på andre. Du transponerer den. Du 
setter behovet et annet sted. 

Hva med å adressere energidynamikken? Hvorfor er dette der? 

Når kommunikasjonen forbedres, kan du bokstavelig talt spørre: "Hvorfor er dette der?" og du 
får svaret. Ikke når dere alle er i hjernens form for kommunikasjon, men i den ekte Merlin-
kommunikasjonen. 

Det er en energidynamikk til alt. Alt.  

Det er en energikomponent, ikke bare til ting som er i ubalanse i livet ditt eller i verden rundt 
deg, men til alt. 
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Når du forstår energidynamikk, begynner du virkelig å leve som en Merlin. Jeg spør Cauldre 
om tillatelse til å fortelle litt av historien hans, en ny ting. Han er ok med det. 

Så Cauldre kjøpte nettopp en ny bil. Det var på tide, he, og det er en vakker bil, men han savnet 
den gamle bilen sin. Den tjente ham godt. Fikk ham rundt. Ingen ulykker. Knapt noen støt eller 
blåmerker, bare noen få små hakk her og der. Den fikk ham rundt omkring. 

Men han bestemte seg for å skaffe seg en ny bil, og der kom spørsmålet, vet du, forlot han den 
gamle bilen sin? Nei nei. Du trenger ikke å forlate den i det hele tatt. 

I stedet for å se på det praktisk nivået at du handler ett metallstykke og får et annet stykke metall 
med hjul, vel, se på energidynamikken. 

Så det han gjorde var bokstavelig talt å ta energien, essensen fra den andre bilen hans, som han 
elsket, og overførte den til den nye bilen. Så enkelt. 

Nå, hvis han gikk og fortalte dette til folk på gata, kunne de synes han var litt dum. Men du vet, 
du kommer til et punkt der du er, "Vel, ja, selvfølgelig." Menneskene som ikke forstår dette, de 
blir litt dumme. 

De nye som kommer inn, de kan se litt rart på dere først, men så kommer de til å skjønne, “Jeg 
vet. Jeg har alltid trodd det, men jeg kunne aldri fortelle det til noen. ” 

Så det han gjorde var ganske enkelt å ta energi-essensen fra bilen sin, og den fikk en ny 
kropp. Samme essens, samme energidynamikk, nå i en helt ny kropp. Ville du ikke elsket å ha 
det? 

Ville du ikke elsket å våkne om morgenen, og du hadde fått en helt ny kropp, modell 2021? Det 
vil være mulig på et tidspunkt, ja. 

Se på energidynamikken i alt - miljøet, politikken og forholdene dine, kroppen din.  

Alt er din energi. Alt. Men til nå så har de fleste av dere virkelig ikke sett på den 
komponenten. Dere så på den praktiske delen av det. 

Dere så på den praktiske delen. Dere så på bankkontoen deres, og dere så på den, og sa: "Åh, 
jeg har 927 dollar og 42 cent - eller euro." Vel, det er den praktiske delen. Men se på 
energidynamikken til bankkontoen din.  

Ok, det mangler kanskje litt, men se på energidynamikken til hvorfor. Hvorfor? Fordi du har 
gitt det bort til alle andre, fordi du ikke har ansett deg selv verdig. 

Du føler deg inn i den energidynamikken til bankkontoen din. I stedet for å bli frustrert og si: 
"Hva kan jeg gjøre for å tjene mer penger?" føl deg inn i dynamikken og la energien endres. La 
den tjene deg. 

Innse at du ser på dynamikken, "Åh, pfft! Gutt, jeg har bare ikke latt den tjene meg, og nå skal 
jeg la den tjene meg. ”Det er energidynamikken. Beløpet i banken, hvilken bank det er, det er 
praktiske spørsmål. De er ikke kjernen. Det er ikke der du endrer. Du ser ikke på bunnlinjen på 
bankkontoen din og tror det er der endring starter. Nei, det er i energidynamikken, forholdet 
ditt til energi. 
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Det er en energidynamikk i alt - i huset ditt. Du vet, den har energi. Den har en personlighet - 
en personlighet som du fødte. 

Føl deg inn i energidynamikken, ikke de praktiske tingene som lyspærer som er gått og 
rørleggerarbeidet som kan ha noen problemer, og det faktum at vinden blåser gjennom noen av 
vinduene på en vindfull dag, ingen av disse tingene, eller at det er i et støyende nabolag. Det er 
praktisk, og du kommer ikke til å gjøre endringer på det nivået. Punktum. 

Ja, du kan legge litt tape over det lekkede vinduet. Du kan bytte lyspære, men du er fortsatt i 
den samme gamle energidynamikken. Du har ED. Heh. 

Det du gjør er at du hever deg over det. Du føler deg inn i hele problemet av ditt rike, av domenet 
ditt. 

Du føler deg inn i den energidynamikken, og så er du veldig dristig og sier: “Jeg vil at den skal 
tjene meg annerledes. Jeg befaler energien min til å tjene meg annerledes.” Ikke vær en 
pyse. Ikke forhandle. Det er din egen energi, hvorfor trenger du å forhandle? Den sitter der og 
venter på å tjene deg. 

Så kjære Mestere, kjære Merlins, vi skal erkjenne det praktiske i livet i det fysiske, men vi skal 
nå adressere den energiske dynamikken. Det er der endringen skjer. 

La oss puste dypt med det, føle oss inn i det. 

Livet som Merlin. Det har faktisk noen utfordringer. Utfordringer med å være blant andre 
mennesker som fortsetter å mate sin avhengighet til drama og konflikt. 

Utfordringen vil være å være sammen med mennesker som nesten ikke har kreativitet når det 
gjelder å løse problemer. De vil heller slåss enn å fikse. Det kommer til å være vanskelig, 
frustrerende til tider. 

Det er da du trenger å trekke deg tilbake, ta en utflukt, ta en tilflukt, være alene, fordi det blir 
lett å bli trukket inn i begynnelsen. 

Det kommer til å være det å stå bak den lave muren. Ikke gå inn i det. Egentlig. 

Jeg skal gå så langt som å kaste litt bensin på bålet her, og dette vil jeg ha det gøy med. 

Crimson Circle sosiale medier - heh, se på energidynamikken der! - det er ikke et sted for 
politikk. Det er ikke et sted for engang å redde planeten. Det er et sted for å kommunisere med, 
dele med andre Mestere.  

Jeg vil kaste ut hvem som helst - hvem som helst sitt innlegg - Cauldre korrigerer meg her. Jeg 
er ikke ekte - jeg la ut mitt første innlegg i dag på sosiale medier. Det var gjennom 
Cauldre. Fingrene hans skrev, men det var mitt innlegget. Jeg hadde aldri gjort det før. Jeg 
visste ikke om jeg ville like det eller ikke, men det gjorde jeg. 

Jeg postet - Cauldre endret det faktisk, men jeg skulle legge ut innlegget: "Stå bak den jævla 
lave muren." Han postet nettopp "Stå bak den lave muren", men jeg vet ikke hvorfor han tok 
det ordet ut. Jeg syntes det var ganske passende. Men det var mitt første innlegg, og da jeg 
gjorde det, var det litt av en spennende følelse. Jeg følte at det gikk ut på Internett. Jeg følte det 
lande på det stedet. Jeg følte at andre gikk og så på det. 
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Jeg bestemte meg på det tidspunktet for at jeg liker denne typen sosiale medier. 

Men jeg skal alltid begrense meg til fem ord, kanskje seks. Seks ord - "Stå bak den jævla lave 
muren." Det er det eneste jeg noen gang kommer til å legge ut. Stå bak den jævla lave 
muren. Jeg liker å gjøre det. Ja. 

Nå må jeg advare deg, Cauldre kan endre det. Det kan bare si: "Stå bak den lave muren." Men 
du vet når du leser det. Stå bak den jævla lave muren. 

Tilbake til poenget. 

Vi skal se på energidynamikken, ikke det praktiske. Jeg vil ikke se en haug med politiske eller 
noen av den slags innlegg som får deg fanget i den stridende naturen til menneskelig natur. Det 
er ikke et sted for det. 

Vår plass i dine sosiale medier er Merlin i utvikling. Du blir fanget i å ta side, du blir fanget i 
konflikten, og det er ikke noe sted for den. 

Så la oss puste dypt når vi går inn i energidynamikken. Det kommer til å være kjernen i hele 
denne "Merlin's Guide for Legemeliggjort Overlevelse." 

La oss trekke pusten godt inn i skjønnheten til vår første Shoud her på planeten, første Shoud 
i Jeg Er Merlin (Serien). Og jeg håper du setter pris på at jeg blir mer og mer direkte.   

La oss bare gå fra punkt A til punkt B, fra fantasi til manifestasjon uten å dille rundt. 

Med det, mine kjære venner, vil vi komme tilbake for mer, og spesielt for 
Halloween Drømmevandring for Realisering.  

La oss puste dypt sammen. 

Jeg stirrer tilbake på meg selv fra boken Time of Machines; 2020, stirrer tilbake på meg selv i 
løpet av livet mitt som Adamus. Det er utrolig hva Merlin kan gjøre.  

Takk, kjære Shaumbra. 

Jeg Er den Jeg Er, Adamus av Suverent Domene. 
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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. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversatt til norsk. 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. 

 
 


