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Jeg Er den Jeg Er, Adamus av Suverent Domene. 

Velkommen til Shoud 3 i Jeg Er Merlin Serien, live fra dette vakre stedet - Kona, Hawaii - et 
sted hvor jeg kom til i min, eh, en slags levetid, det var en annen slags levetid, men i mitt uttrykk 
som Mark Twain, Samuel Clemens. Som jeg har fortalt noen av gruppene som har vært her før, 
gikk jeg forbi akkurat denne veien som de kaller Mamalahoa Highway. Prøv å si det tre ganger 
når du har fått et par drinker. Men jeg gikk forbi her som Samuel Clemens, Mark Twain. Jeg så 
faktisk opp her på eiendommen, uten å vite at det en dag ville være denne fantastiske 
velsignelsen av Villa Ahmyo, et sted hvor Shaumbra fra hele verden skulle samles. 

Jeg vet at du ikke kan se det nå, men forestill deg et øyeblikk, gjennom øynene mine og Cauldres 
øyne mens jeg ser ut, havet, det vakre bladverket, mildheten i luften. Åh, hvilket sted for 
Shaumbra, og selv om du aldri kommer hit, selv om du aldri er her personlig, for et sted å føle 
deg inn i energien til alt det vi har gjort som Shaumbra. For en velsignelse. For et vakkert sted, 
og det er også fylt med energiene til Belle, Shaumbra-hunden vår. “Vår” sier jeg, uansett hvor 
Belle tilfeldigvis er. Hun vil ringe rundt i dag gjennom hele Shouden vår. 

  

Puste inn energien din 

La oss starte med et dypt pust for overflod. Ah! Der er den kjære jenta. La oss starte med den 
dype pusten av overflod - overflod - fordi det er naturlig. Ingenting du jobber for, ingenting en 
bankmann kan gi deg, ingenting sjefen din kan gi deg. Overflod er naturlig. La oss starte ... 
(Adamus trekker pusten dypt) ... med det dype pusten. Linda, en dypt pust av overflod. Du har 
overflod i livet ditt, men du kan alltid puste inn mer. Du kan alltid puste i mer overflod (de 
trekker pusten dypt sammen). 

LINDA: Ahhh! 

ADAMUS: Å, ikke blås den ut så fort. Nei, nyt det. 

LINDA: Å, å. Holde pusten min! 

ADAMUS: Se på dette. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: (han tar en god sakte dyp pust, holder det et øyeblikk og slipper det forsiktig ut) 
Ahhh! Du vet, slik. Prøv det en gang. 

LINDA: Jeg er ikke så stor som deg. 
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ADAMUS: Bare nyt det. Nyt det. Gå videre. Prøv det (Linda tar en kort hard pust). Eh, litt 
spent der. Litt anspent. Normalt ... 

LINDA: Jeg opptrer. 

ADAMUS: (humrer) Normalt vil jeg ha publikum å leke med, men nå har jeg bare Linda å 
velge. Slikt er COVID. Greit. 

La oss alle gjøre det sammen. La oss puste den store dype pusten og innse at Cauldre har disse 
røykfylte lungene. Men til og med han og jeg kan ta den virkelige dype pusten sammen av 
overflod (Adamus trekker pusten dypt), og deretter smake på det, kjenne det. Utvid ditt 
vesen. Ikke bare blåse den ut med en gang. Fortsett, et dypt pust av overflod (Linda trekker 
pusten dypt igjen). Og så ahh! God. 

Og hva med en stor, stor død ... (Adamus humrer) Woo! Jeg tenker på døden fordi vår spesielle 
gjest i dag er kjære Linda Farrell. Linda var en så viktig del av Shoudene i så mange år i 
Colorado. Hun er vår spesielle gjest i dag, så jeg antar at det er min ... vel, dere vet, jeg må 
innrømme det i denne Shouden. Jeg prøver å sette det på hodet, noe som er vanskelig å 
gjøre. Med andre ord, jeg prøver å tenke slik at jeg senere i diskusjonen vår kan forholde meg 
til den tingen som dere alle gjør - tenke. Så jeg prøver å tenke akkurat nå, og det ødelegger meg, 
så jeg skal bare slutte å tenke og ikke bekymre meg for det. 

Hva med den veldig store pusten, en veldig stor pust for den frie energikroppen (Adamus 
trekker pusten dypt). Og kjenn det i kroppen din. Føl det. Ahhhhh! Og nå hva med en for 
overflod og den frie energikroppen (han trekker pusten enda en gang). Ahhh! For begge.    

Overflod, det er noe som er veldig, veldig naturlig, fordi det er energien din. Punktum. Vi har 
snakket om denne fysikken, nå skal vi begynne å bruke den. Du kommer til å begynne å bruke 
den. Ingen flere unnskyldninger. Ingen flere unnskyldninger i det hele tatt. Du puster inn 
overflod. Det er din energi. Du trekker pusten dypt og puster inn din frie energikropp. Du puster 
inn energien din uten frykt.   

Gå videre. Pust inn all energien din uten frykt. 

(pause mens Linda trekker pusten igjen) 

Ja, det ser litt forstoppet ut, men la oss gjøre det igjen. Det er som ... nei, nei ... 

LINDA: Jeg gjør det bedre i svømmebassenget. 

ADAMUS: Ok. Vi går opp til svømmebassenget. Kan du ta med kameraene opp dit? Linda skal 
bare puste ... 

LINDA: Det er mer naturlig der. 

ADAMUS: ... i svømmebassenget. 

LINDA: Ja, ja. 

ADAMUS: Ok. 

LINDA: Det fungerer lettere for meg. 



Crimson Circle – Shoud 03 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 3 

ADAMUS: Dette er et løfte. Vi får video ... 

LINDA: Nei, det vil vi ikke. 

ADAMUS: ... av Linda ... 

LINDA: Nei, det vil vi ikke. 

ADAMUS: ... puste inn ... 

LINDA: (humrer) Nei, det vil vi ikke. 

ADAMUS: ... svømmebasseng (Adamus humrer). Cauldre, du må finne ut av det. 

LINDA: Vi vil ikke gjøre det! 

ADAMUS: Ja, så viser vi det ved i neste Shoud. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Det skal være naturlig, pusten din. Pusten din er en indikator på hvordan du lar 
energien strømme inn i kroppen din. Og jeg sier ikke at det er det eneste, men hvis pusten din 
er hakket, slik som dette (Adamus demonstrerer hakkete pusting), viser det at du bare holder 
igjen, du begrenser. Og hvis du blåser det ut med en gang - plolppp! - slik betyr det bare at du 
ikke smaker, du lar det ikke synke inn. Så hva med et godt dypt pust av energien din. Fortsett, 
for alle Shaumbra.   

LINDA: For alle Shaumbra?! 

ADAMUS: Vel, nei, som et eksempel. 

LINDA: Oh, oh, oh, oh, okay. 

ADAMUS: Som standard for alle Shaumbra. 

(Pause mens Linda trekker pusten enda en gang). 

ADAMUS: Mye bedre. Fortsatt litt anspent. 

LINDA: Jeg har en liten allergi ting. 

ADAMUS: Litt allergi er ingen unnskyldning (Linda gisper). Det er ingen 
unnskyldninger. Allergier, dårlige jobber, dårlige familier - jeg bryr meg ikke om hva det er - 
ingen unnskyldninger. Du trekker pusten dypt (Adamus trekker pusten dypt), det er alt ditt. Du 
nyter det. Du føler det renner gjennom kroppen din, renner gjennom det som pleide å være 
sinnet ditt, renner gjennom hele ditt vesen. 

Du vet, all energi er din. Du vet det, ikke sant? 

LINDA: Selvfølgelig. 

ADAMUS: Mentalt. 
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LINDA: Selvfølgelig vet jeg det. 

ADAMUS: Ja, men når du bruker det i livet ditt, slipper det inn i livet ditt, er det en annen ting, 
fordi det er et mønster for å holde tilbake. Det er et mønster av å tro at det er noen andres, noe 
annet. Så det er et mønster for å virkelig begrense det, men vi skal blåse det opp akkurat nå. Det 
er ingen unnskyldninger. Det er ingen som ikke gjør det. Det er ikke noe vent til i morgen. Vi 
skal gjøre det akkurat nå. 

Pust godt, pokker (Adamus trekker pusten dypt), og la energiene, energiene, komme inn i 
deg. Det er det hele. Det er det hele. Det er så enkelt. Og ingen unnskyldninger. Nei, "Jeg er 
veldig sliten i dag" eller "Jeg er trøtt ..." 

LINDA: Må det bare være å puste gjennom nesen? Eller kan pusten komme inn gjennom nesen 
og munnen? 

ADAMUS: Vel, det kan være hva du vil. Jeg foretrekker å puste gjennom nesen, men det kan 
være det du vil. Du kan puste inn gjennom munnen. Prøv det (Linda puster dypt gjennom 
munnen). Nei, den avslappede pusten. Avslappet pust. La meg komme bakfra ... 

LINDA: Å, nei. 

ADAMUS: ... og hjelpe deg med ... 

LINDA: Å, nei. 

ADAMUS: ... pusten. Greit. Bare slapp av. Du representerer alle Shaumbra her med deres 
spørsmål om å holde tilbake. Du vet, du har hørt meg snakke om at all energi er din så veldig 
lenge nå, men så tenker du på det, men du gjør det ikke. Nå skal vi gjøre det. Så la oss puste 
sammen, på tre - en, to, tre ... (de trekker pusten dypt sammen) 

LINDA: (snakker mens jeg holder pusten) Jeg er litt kortere. 

ADAMUS: Ahhh! Føltes ikke det bra? 

LINDA: For det meste. 

ADAMUS: For det meste. Gjør brystet vondt? (Adamus har hånden over Lindas brystkasse) 
Du har ikke noe imot om jeg gjør det, gjør du? Mannen din gjør det, så jeg kan gjøre det. Billige 
spenninger for Oppstegene Mestere (Linda fniser). 

Ok, la oss ta et annet dypt ... (Adamus humrer) Cauldre, han er ikke fornøyd med meg, men det 
er greit. La oss puste godt sammen (de trekker pusten enda en gang sammen). Ahhh! Og slapp 
av. 

Pust inn overfloden din. Gå videre. 

Pust inn energien din, overfloden. Pust inn skjønnheten din. 

Pust inn alt du er. 

Pust inn hver opplevelse du har hatt. 
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Det er noen ganger denne motstanden mot - vel, pusten er en god indikator på hvordan du 
slipper energi inn. Puster du fritt og åpent? Eller finner du på unnskyldninger? Begrenser du 
bare pusten, så du har knapt nok oksygen som kommer inn?  

Du tar et godt dypt pust (Adamus tar et dypt pust), en oppfylt pust av din energi, av din overflod, 
av din frie energikropp, og ja, det er litt tøft i begynnelsen fordi det er en naturlig innebygd 
motstand mot å gjøre det. Og folk flest puster ikke den gode dype pusten av energien sin. 

Det er én ting å gjøre mange pusteøvelser, men du vet om du fremdeles tror at det er en ekstern 
energi, så gjør det ikke godt. Men når du puster inn Selvet ditt, puster inn alt du er - det 
menneskelige, Jeg Er, Mesteren (Adamus tar et dypt pust igjen), dere puster inn alt dere er - det 
dere virkelig gjør er å vekke sansene. Du vekker sansene og sensualiteten din. Du åpner deg; du 
lar det endelig komme inn.  

Det er en stor motstand på grunn av ting som skjedde i livet ditt. Så alle, alle mennesker på 
planeten akkurat nå har begrenset seg på en eller annen måte. Vi kommer til å gå utover det. Og 
egentlig, akkurat nå er det ikke noe valg. Jeg sier ikke at du kan gjøre det eller ikke gjøre 
det. Det er ikke noe valg dersom du skal være med dette selskapet, for det handler om deg, alt 
om overflod, energi, kreativitet, gleden din og kropp din. 

Jeg vet at mange Shaumbra klager på kroppen i disse dager, "Å, kroppen min gjør vondt." Vel, 
visst, for du tillater ikke akkurat nå. Du motstår. Du har et kroppsproblem, du motstår, og det 
siste du virkelig vil gjøre er at du trekker pusten dypt, for da gjør kroppen litt vondt, uansett 
hvor det skjer - kneet, hjertet, hofter eller armen, hodet eller hva som helst - så det er 
motstand. Du faktisk bokstavelig talt redusere pustevolumet fordi det gjør vondt. 

Det er vondt å være i live, så du lever i en slags smertesone, og ønsker ikke å leve fullt ut fordi 
du tror det kommer til å bli mer smertefullt. Men en morsom ting skjer. 

Når du blir klar med deg selv og du sier, “Jeg Er den Jeg Er. Dette er energien min. Dette er 
min overflod, min frie energikropp” og du tar en dypt, dristig pust; du bare puster den inn, fyll 
lungene opp til det punktet hvor det føles som om de kommer til å sprekke; du (Adamus trekker 
pusten dypt) puster den inn og så nyter du den. Du vet, det er som om du legger et kakestykke 
i munnen og bare myker det opp der en stund før du svelger det - Cauldres eksempel, ikke mitt 
- du moser det i munnen før du svelger det, du smaker på det og så fordøyer du det, og du føler 
at hver bit av kaken går ned fra munnen din, ned i halsen, inn i magen, inn i din væren og tjener 
deg. Slik er det.  

La oss puste dypt sammen - deg, meg og alle Shaumbra. Er du klar? 

LINDA: Ja, sir. 

ADAMUS: Ok. Vel, nei, ikke "sir" meg. La oss puste dypt. Alle der ute i Shaumbra land puster 
inn alt dere Er, alt dere Er.   

Du puster ikke inn massebevisstheten her. Nei, nei, nei. Du puster ikke inn personen ved siden 
av deg, du puster ikke inn COVID, du puster inn deg. La oss puste den gode dype pusten 
(Adamus trekker pusten dypt og holder den et øyeblikk), smake og fordøye. Du blåser den 
egentlig ikke ut, du fordøyer den. Du åpner veiene dine til din egen energi. 

Så takk, kjære Linda, for samarbeidet. Hvordan føles det? Hvordan føler du deg? Bedre? Litt 
hissig? 



Crimson Circle – Shoud 03 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 6 

LINDA: Det føles faktisk bedre, og når du først gjør det, kan du ikke glemme det. 

ADAMUS: Ja. Ja. Vil du gjøre det igjen? 

LINDA: I sengen. 

ADAMUS: Nei. Gjør det igjen. Ikke bli sånn, vet du. Cauldre kommer ikke til å like denne 
flørtende holdningen din. Han kommer ikke til å like ... 

LINDA: Det er en trekant! Du er i sengen med oss hver kveld. Hva snakker du om? 

ADAMUS: Nei, nei, nei. Det er jeg ikke. 

LINDA: Å, ja. 

ADAMUS: Nei! 

LINDA: Å, ja. 

ADAMUS: Nei, nei, nei. 

LINDA: Ja, stol på meg, jeg vet når du er der. 

ADAMUS: Gå videre. La oss ikke avsløre hemmeligheter her. 

La oss puste dypt sammen igjen, og puste inn dere alle. Jeg liker ordet "overflod", for det er det 
du er, du er overflod. La oss puste dypt (de trekker pusten dypt), smake og deretter fordøye 
det. Ikke blås den ut. Fordøy den. Bring den inn i vesenet ditt. Bra. Takk skal du ha. Takk skal 
du ha. 

Jeg følte mye motstand i Shaumbra-landet, mye motstand. Det er naturlig. Ikke bekymre deg 
for det, for det er som å åpne deg selv, og du er ikke helt sikker på om du er klar til å åpne. Men 
det er du. I utgangspunktet må du det. Hvis du har kommet så langt, må du. Så det er ikke mer 
"dersom", "hvis" og "men", ikke mer å sitte på gjerdet, ikke mer sutrer eller klager. Vi har gått 
gjennom alt det. Nå begynner dere å leve som en rikelig Mester, en lykkelig Mester på denne 
planeten. 

  

Ikke mer slåssing 

Så det neste på listen over ting som jeg vil dekke i dag før vi kommer inn på selve temaet. Ja, 
mange Shaumbra, dere har forlatt. Slutt med det! Stopp det! Dere trenger ikke gjøre det. Vi har 
hatt en serie av dem, minneverdige for de fleste av dere fordi dere kjenner dem fra nettet. Vi 
hadde DocCE, vi hadde Edith, vi hadde Sart og nå har vi Linda Farrell. De har det bra. De har 
det mer enn bra, og jeg kan ikke si at de angrer mye, men de savner å være en del av alt dette 
som fremdeles er i menneskelig form. 

Linda var syk i lang tid - ikke denne Linda - men Linda Farrell var syk lenge. Jeg skal fortelle 
dere noe som kanskje ikke går så bra for noen av dere (Linda klikker med tungen). Ikke klikk 
til meg mens jeg snakker (Adamus humrer). Kjære Linda av Eesa er der borte “Tsk! tsk!” 

LINDA: Jeg gikk bare “hehh!” 
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ADAMUS: Ja. Så hvor var jeg? Ah. Så her er det. Linda Farrell, som er min spesielle gjest i 
dag, gikk over for en uke siden. Hun kjempet lenge med sykdommen sin. 

Hun kjempet lenge med sykdommen sin. 

Nei. Ikke mer av det. Du bekjemper ikke sykdommene. Og Cauldre forteller meg at på TV-
reklamene deres er det, du vet, "bekjemp kreft, bekjemp dette, bekjemp COVID," bekjemp hva 
som helst. 

Nei. Nei, det må dere ikke gjøre. Det høres latterlig ut. Når energien er din, hva kjemper du for 
da? Vel, du kommer bare til å kjempe mot deg selv, og det å kjempe mot deg selv er å gjøre 
deg enda mer syk. Det kommer til å bekrefte din tilstand av ubalanse og sykdom. Så du kjemper 
bare mot deg selv. Nei. Du puster det inn. Ja, sykdommen din, din galskap, uansett hva det er, 
din mangel på overflod, du puster det inn. Og jeg sier ikke at du skal si at det er din tilstand, 
men bekjemp ikke disse tingene lenger. Det er bare energien din. Sykdommen din er din 
energi. Din mangel på overflod er din energi. Din mangel på egenverd, det er fremdeles din 
energi. 

Du begynner å puste inn energien din. Ingen motstand, ingen hold tilbake. Du er syk, du har en 
sykdom, slutt å prøve å - jeg vil banne i dag. Er det greit? 

LINDA: Hvem skal stoppe deg? 

ADAMUS: Ja, det stemmer, ingen (de humrer). 

Slutt å prøve å finne ut av sykdommen din, rettferdiggjøre den eller ikke rettferdiggjøre 
den. Slutt å prøve å bruke mentalt press for å bli kvitt den. Slutt med det.. 

Pust selvet inn. Hvis du er syk, hvis du har mangler eller noe annet, så pust selvet inn. Hvis du 
lurer på: "Åh, hvorfor har ikke realiseringen kommet til meg?" og "Alle disse andre Shaumbra 
har det, og jeg har det ikke," pust inn energien din, selv om det inkluderer ubalansen, 
sykdommen din eller noe annet. Det er fremdeles energien din. Pust den inn. Ta den med deg. 

Stopp kampen med alle ting i deg selv. Bare stopp det. Det er ikke første gang jeg har måttet si 
dette, men jeg blir litt lei av å måtte si det om og om og om igjen, men jeg fortsetter å si det 
hvis jeg må. Slutt å kjempe med det, uansett hva det er. Det er virkelig den ultimate tillatelsen 
når du ikke lenger kjemper mot den. Du kjenner igjen, “OMG, dette er bare energien min. Hva 
kjempet jeg mot? Hvorfor brukte jeg utallige timer? Hvorfor ødela jeg hjernen min om 
natten? Hvorfor lå jeg i senga i frykt? Hvorfor unngikk jeg å gjøre noen menneskelige 
opplevelser mens jeg var våken, fordi jeg prøvde å finne ut hvorfor jeg var i denne tilstanden, 
hvorfor jeg har en sykdom, hvorfor jeg har psykiske problemer? " 

Har du psykiske problemer? Vil du holde de mentale problemene i gang? Du fortsetter å kjempe 
mot dem. Du prøver å finne ut hvordan du kan overvinne dem. Det vil holde de mentale 
problemene og ubalansene i livet ditt lenge. 

Vi avslutter alt dette. Jeg vil ikke se at noen av dere kjemper mot problemene deres. Jeg ønsker 
ikke å se at noen av dere sier: “Hvorfor skjedde dette i livet mitt? Hvorfor gjorde jeg bare” - 
som et nylig godt/dårlig eksempel, noen jeg elsker veldig - “Hvorfor fikk jeg bare en 
skattemelding fra IRS?” Slutt med det!  
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Alt dette gjør er å vikle deg mer inn i en ubalanse som virkelig ikke er deg, som ikke ser bra ut 
for deg. Du trekker pusten dypt, du puster inn skattemyndighetenes skattemelding. Jeg vet at 
det er den siste tingen i verden du ønsker å gjøre, "Jøss, jeg kommer til å få skattemyndighetene, 
jeg skal få skattemyndighetene inn i kroppen min." Nei. Alt er din energi. Du puster den inn. 
Du anerkjenner at all energi er der for å tjene deg, selv om mennesket tenker - og det er det 
operative ordet her, “tenker” - det er dårlig, fordi mennesket ikke gjør det - jeg vil gå så langt 
som til å si at mennesket, at det egentlig ikke forstår hva faen som skjer akkurat nå, på så mange 
måter, jeg mener det gamle menneskelige jeget som du sakte frigjør. De skjønner det bare ikke.  

Så du forteller mennesket, du forteller den delen av deg, det aspektet som fremdeles dveler 
rundt, ”Hold kjeft. Jeg kommer til å puste inn. Alt dette er mitt.” Skattemelding, pantelån - ja! - 
alle disse tingene.   

“Å, nei, nei, Adamus! Det takler jeg ikke!” Ja det kan du. Og når du først er klar over at alt er 
din energi, til og med det du vil dømme som en virkelig dårlig ting som skjer med deg, og 
mange av dere kommer inn i alt dette med selvverdi, "Å, jeg må ikke gjøre noe galt" eller “Jeg 
hører ikke på Adamus” eller “Adamus er full av tull” eller noe av det andre. Slutt med det! Dette 
er så enkelt. Det er din energi. Du puster den inn. 

La oss gjøre det igjen. Pust godt inn (Adamus puster dypt), uansett hva det er. Du har 
skatteproblemer der inne (holder fortsatt pusten) og helseproblemer der inne, "Jeg har forholds 
problemer, familieproblemer, alt er der inne. Jeg skal puste den mer inn (endelig puste ut) fordi 
det bare er energien min, og jeg vil smake på den, og jeg skal la den energien tjene meg som en 
Mester. Og jeg skal fordøye den energien. Jeg skal ikke bare spytte den ut så snart jeg puster 
den inn.” Slik lever du som en Mester med alt. 

Og jeg vet, jeg vet, dere sier alle til meg: “Å, Adamus. Du forstår ikke.” Fortalte jeg noen gang 
historien min om krystallen, 100.000 år, mer eller mindre? Ja, jeg forstår det. Jeg forstår 
hvordan dette er, men jeg forstår også at du kan bli fanget i det med alle unnskyldninger og all 
tenking og alt annet. Jeg forstår. 

Det du ikke forstår er at det er så enkelt. Det er bare energien din! La den tjene deg. Og ja, først 
når du åpner for det, kan det virke som om du seiler nedover en elv, en rask elv, og til slutt 
treffer du strykene, og du lurer på om du vil overleve. Vet du hva? Det er bare et gammelt 
menneskelig konsept. Det er bare det at du går gjennom noen endringer, og du havner i en 
vakker slags lagune med fossefall og tropiske omgivelser og små eventyralver som serverer deg 
drinker og en sandstrand med ingen andre rundt og vakker musikk som spilles. Det er det som 
skjer etter at du har kommet gjennom strykene.   

Så, la oss igjen trekke et godt dypt pust, nyte det, og deretter fordøye det (Adamus puster 
dypt). Alt. Ikke noen få ting hver (holder pusten igjen) - heng på, jeg fordøyer - alt. Ikke bare 
noen få ting. Alt, alt, alt. Alt som er i livet ditt. Jeg bryr meg ikke om hva det er, om du liker 
det eller ikke. Legg alt i samme søppelhaug, pust det inn, det er din energi, og slutt å tenke så 
mye. Slutt å tenke så mye. Ok bra.  

Og forresten, dette er ikke bare jeg som sier dette. Dette er Shaumbra som har forlatt, særlig i 
år. De kommer til den andre siden, og de innser: “Å, herregud! Jeg ga virkelig troverdighet og 
matet disse gamle problemene, tankene ble fyllt opp med dem. " Linda Farrell sier det akkurat 
nå og nikker på hodet og sier: "Du vet, jeg tenkte for mye på kroppsproblemene mine." Og, ja, 
ok - vent litt, så hun holder en liten samtale her. Hun sier at hun aldri likte kroppen sin. Stor 
greie! Stor greie! Jeg mener, hun sier: “Åh, men du vet, kroppen min var alltid den negative 
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tingen i livet mitt. Jeg likte ikke hvordan jeg så ut. Jeg likte meg ikke sammenlignet med 
andre. Du vet, det var alltid et "stort kroppsproblem" som fikk meg til å miste mye egenverd." 

Stor greier. Kom over det! Jeg mener, kom deg over det og kom inn i din frie energikropp 
nå. Kom deg over forfedrenes kropp. Jeg beklager, Linda, om at forfedrene dine hadde de 
kroppsproblemene de hadde, men så sier du: "Hei, ikke mer. Kom over det. Jeg er på min egen 
vei nå, min frie energikropp.” 

Det Linda også sier er - ikke denne Linda, men Linda Farrell. 

LINDA: Vent, vent, vent. La oss ta Linda hit (hun går ut av stolen for å gi plass). 

ADAMUS: Å, vi tar Linda Farrell hit. 

LINDA: Jepp, ja, ja. 

ADAMUS: Bra. Se, nå har hun ikke kropp. Hun har ingen problemer lenger. Men så nyter hun 
ikke det sensuelle livet sammen med resten av dere. Så hun sier: “Ja, jeg tenkte på det, og jeg 
prøvde å bekjempe det i årevis. Det var min MO, måte å operere på. Jeg prøvde å kjempe, enten 
det var et mentalt problem, et kroppsproblem eller et forholds problem eller noe annet. All den 
kampen for ingenting, sier hun. "All den kampen for ingenting!" 

Du trenger ikke å gjøre det. Du trenger ikke å kjempe mot noe, og Linda slutter seg til det og 
sier: ”Det hele var ubrukelig. Jeg skjønner nå at det var all energien min. Drikk det inn, pust 
det inn, lev det inn, det er alt mitt. Jeg trenger ikke å bekymre meg for at hvis jeg gjør det, så 
vil kreften overta kroppen min. Jeg trenger ikke å bekymre meg for at jeg plutselig er en magnet 
for COVID eller spøkelser eller entiteter fra utsiden eller noe annet. ” 

Alt er ditt. Det er alt ditt, så du puster det, du lever det. Det er det hele. Greit. Takk skal du 
ha. Linda av Eesa, du er velkommen til å komme tilbake, hvis du vil. 

LINDA: Å. Skal du oppføre deg? 

ADAMUS: Nei, jeg skal være meg (Adamus humrer). Så det neste på agendaen for i dag. 

  

Går videre 

Vi er i litt av et morsomt mellomrom akkurat nå. I dette mellomrommet har vi ganske mange 
Shaumbra som er sanne legemliggjorte Mestere på planeten. De har tillatt det. De har gjenkjent 
det og innsett det, og av alle de som virkelig er realisert, vet du hvor mange som hadde det store 
frigjørende, lynet som slo ned typen, Realisering? Hvor mange gjetter du, Linda? Akkurat nå 
er vi nær 1600 legemliggjort Shaumbra Mestere. Hvor mange hadde det 'våknet om morgenen, 
du er bare en forandret person' eller, du vet, blir truffet av lynet eller bare en slags kosmisk 
bevissthetsopplevelse? 

LINDA: Hvor det var stort og vilt? 

ADAMUS: Ja, ja, ja. 

LINDA: Sannsynligvis ingen. 
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ADAMUS: Ja, det stemmer, ingen. Ingen. Du trenger ikke det. Du trenger ikke å overvelde deg 
selv slik. Det skjer bare når du holder tilbake for lenge. Det oppstår fordi du er som en demning 
på den elven jeg snakket om, og du holder igjen av den ene eller andre årsaken. Du tror ikke på 
deg selv. Du - jeg vet ikke - du vil bare spille spillet lenger, og du demmer det opp og holder 
det tilbake. Og så titulerer du deg selv ved å snakke om realisering - du snakker om det, det er 
bare mentalt, men du gjør det faktisk ikke - og så en dag brister demningen og så har du en 
jævla realisering. Plutselig kommer det bare til deg, men det er ofte overveldende, og det er 
ikke spesielt, vil jeg si, den beste måten å gjøre det på. Men noen liker fyrverkeri og noen liker 
et godt glass vin.  

Så vi har mange Shaumbra som har tillatt deres realisering. Ingen har gjort det med en stor, 
dramatisk, melodramatisk type scenario. Det kommer bare lett inn i dem, den realiseringen. De 
skjønner bare at de er realisert. 

Så har vi mange andre, det jeg vil kalle Sooners. de som blir realiserte snart. Og jeg mener ikke 
det - Cauldre forteller meg at det er et fotballag i Oklahoma som heter det, jeg snakker ikke om 
det. Jeg snakker om Sooners. Dette er de som er rett på kanten - Sooners, som snart vil bli 
realisert - og de er på en måte i et ventemønster. Du vet hvordan det er med fly oppe på 
himmelen som venter på å lande, og de er i dette ventemønsteret og lurer på når de skal få 
tillatelse til å lande. Vel, du er i et ventemønster og lurer på når du skal gi deg selv tillatelse. Du 
venter på en utløser utenfor, og der er ingen. Det er helt opp til deg. 

Så jeg sier dette fordi vi er litt imellom. Vi har nå ganske mange realiserte Shaumbra Mestere, 
og på en måte ble det ikke store endringer i livene deres. Egentlig, på en måte, endret ingenting 
seg, men så endret alt seg. Og jeg vet at det virker som en motsetning, men du vil 
forstå. Ingenting endret seg virkelig. De står fremdeles opp om morgenen. De har fortsatt en 
kopp kaffe, og så må de løpe på toalettet, og ingenting endret seg virkelig, men så endret alt 
seg, og det er en skjønnhet i det. Du vet, med andre ord, det er ikke slik at du plutselig må gå 
fra å bo i huset ditt i forstedene, og så plutselig må du bo i en kommune et sted. Det er ikke slik. 

Men vi har en hel gruppe Sooners - "Før eller siden kommer det til å skje." Det er virkelig opp 
til deg. Så jeg prøver nå å skreddersy samtalene våre til både de realiserte og de som blir 
realiserte snart. Det er litt vanskelig fordi når jeg setter meg ned for å forberede meg, består 
forberedelsen av å innstille meg på hver eneste som noensinne vil lytte til dette. Det er min 
forberedelse, og jeg føler meg inne i det og hvor jeg må adressere energien, hvor målet er. Jeg 
jobber ikke med ord, og faktisk så er mye av det opp til Cauldre. Jeg jobber med energifokuset 
på dette, og da har jeg ikke bare hovedmålområdet, men de andre områdene - Hvor setter jeg 
fokus på dette? - og det er litt vanskelig i disse dager, for vi har de realiserte vesener og de som 
snart kommer til å bli realiserte, Sooners. Så hvor setter vi fokus?   

Så her er det vi gjør nå. Så jeg tar ledelsen. Jeg har å gjøre med de som endelig har innrømmet 
for seg selv og tillatt seg selv at de er realiserte. Jeg tar føringen, og ja, mange av dem er 
Keahakere. Mye av det vi snakker om her i Shoudene kommer fra Keahak. Keahakere vet dette, 
og jeg tror de fleste av dem faktisk elsker og setter pris på det. Vi - "test" er ikke helt riktig ord, 
eh, "eksperiment" er ikke det riktige ordet - vi kommer først frem med det i Keahak. Vi ser - 
"vi", meg og de andre som hjelper meg - vi ser hvordan Shaumbra reagerer på det. Vi ser 
bevissthetsendringen som finner sted. 

Så vi kommer først med det i Keahak. Vi går mer i dybden enn det vi absolutt gjør i Shoudene, 
men vi kommer med det i Keahak og bringer det til Shaumbra. Jeg tar ledelsen, og det meste 
inkluderer Keahakerne. Jeg legger det fram forfra, noe som er en god posisjon å være i. 
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På baksiden - og baksiden er ikke et dårlig sted, men på baksiden - på en måte som skyver, 
holder ting i bevegelse, er deres kjære venn Kuthumi. Kuthumi. 

Kuthumi får alltid baksiden av elefanten, tror jeg. I dette tilfellet er det baksiden til Shaumbra, 
men han må alltid rydde opp i rotet, hvis du vet hva jeg mener. Han har ikke noe imot 
stillingen. Han finner glede i det, og han sier, “Hei, noen må gjøre det. Det kan like godt være 
meg.” 

Nå som vi løper midt i alt dette, har vi Shaumbra som har gått over, spesielt slike som FM. Vi 
har Sart, og de løper opp og ned i linjene til Shaumbra og sier: "Kom igjen! Kom igjen! Du kan 
gjøre det! Se på meg, jeg gjorde det!” Så vi har den oppmuntringen fra Shaumbra. Men mitt 
fokus, min slags mållandingssone for meldingene, er egentlig flere som bare tillater, lar det 
skje, flere som tillater. Så hvis du noen ganger føler at meldingene, vet du, det føles kanskje 
ikke at de er fokusert på bare ett område, det er sannsynligvis riktig, fordi jeg må også ta hensyn 
til alle de andre. 

Men egentlig det vi er her for, spesielt i denne Shoud-serien, er hvordan det er å være en Mester 
på planeten? Hva må du tåle? Hva går du igjennom? 

 
Ingen har gjort det før i en gruppe som denne. Svært få i moderne tid, med en gruppe eller ikke, 
veldig få har noen gang gjort det. Så for de som kommer senere, ser vi på "Så hvordan er det å 
tillate din realisering og bli værende på planeten?" Det kommer ikke til å være at hver dag 
kommer til å være lykkelig. Det er utfordringer fordi du fremdeles er i massebevissthet. Det 
kommer til å bli utfordringer. Men når vi er i stand til å diskutere dem og du innser at det ikke 
bare er deg, det er andre, og det er ikke noe du nødvendigvis vil prøve å gjøre, med andre ord, 
du prøver ikke å fikse massebevisstheten bare for å gjøre deg selv litt lykkeligere. Men du vil 
lære at du kan være i massebevissthet og være veldig klar over det uten å la den overveldende 
deg og ta gleden ut av dagen din. 

Så la oss trekke pusten godt med det - for Sooners, de som snart vil bli realisert, og for de som 
allerede har tillatt det. 

  

COVID 

Så det neste på paraden av spørsmål som vi snakker om i dag er COVID. 

Du vet, det er interessant - jeg skal gi oversiktssituasjonen, og jeg sier det med all medfølelse i 
verden og i universet - men COVID var ment å være. Det var nok menneskelig bevissthet på 
planeten til å få mennesker til å ønske seg forandring på planeten. Endring kan skje på mange, 
mange, mange forskjellige måter, og jeg sier ikke at COVID var den beste måten for det (Belle 
bjeffer), men endring kan oppstå i ting som et virus som kommer over hele planeten. Vi har 
Belle her som reagerer på energiene i alt dette. Heh. Det er i orden, du kan vise et bilde av Linda 
som kryper nesten langs gulvet (Linda fniser) for å se Belle; hun har en stor drøm akkurat nå.  

Så COVID, det startet virkelig helt på begynnelsen av året, uten tvil til og med for rundt ett år 
siden, og feide over planeten. Det har tatt mange liv, mange liv. Det er blitt mange syke 
mennesker, men mer enn noe annet, det som er gjort har endret bevisstheten på planeten.   
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Så vanskelig som COVID har vært, spesielt med alle dødsfallene og all frykten rundt det, vil 
jeg at du skal kunne puste det inn. Ja, og jeg vet at det er tøft fordi du sier, "Åh, men alle 
menneskene døde, ”Men det var ikke for ingenting. Det var ikke for ingenting. Det var for at 
en forandring skulle komme på planeten, og dette var mennesker som virkelig var klare til å 
forlate uansett. Og jeg prøver ikke å minimere det eller bagatellisere det, fordi mange 
mennesker, hva, en og en halv million døde som et resultat av COVID. Du kan argumentere for 
tallene hele dagen, og det har ikke noe å si på den ene eller den andre måten, men omtrent en 
og en halv million døde som et direkte eller indirekte resultat av COVID. 

Men jeg skal utfordre dere nå, Mestere. Pust den inn. Pust den inn, fordi mye forandring kom 
til planeten som et resultat av den. Er det en bedre måte å gjøre det på? Til slutt, ja, der det ikke 
er et virus eller en sykdom eller en krig. Til slutt, ja, men faktisk vet jeg ikke om bevisstheten 
på denne planeten kunne ha gjort det på en annen måte. Egentlig vil jeg gå så langt som å si at 
det var strålende slik det skjedde og endringene det har forårsaket, og som det vil føre til i 
fremtiden, med en ære for de som har dødd som et resultat av det. 

Men du vet, jeg vil at du skal kjenne litt på dette. Når du puster inn hele denne COVID-
dynamikken på planeten, med medfølelse for de halvannen million som krysset over. Mens det 
tidligere ville de fleste av dem ha sittet fast i jordens nærområder - 80, 85 prosent ville ha ble 
sittende fast i de nære jordens områder - nå, med alle endringene som har skjedd i hele kosmos, 
nå - må jeg få tallene mine rett - men nesten 70 prosent har nå gått videre til de nye jordene; har 
gått gjennom de nære jordiske rikene ved deres død fra COVID og gått til de nye jordene, og 
det er hundrevis av nye jorder nå. De har dratt dit på grunn av tiltrekningen av høyere bevissthet, 
en annen måte å gjøre ting på, for ikke lenger å gå tilbake til de samme gamle mønstrene. Nå, 
bokstavelig talt, de nære jordens riker - generelt hvor folk går når de dør og de bare blir der til 
de blir sugd inn igjen for en annen levetid - nå endres også de nære jorderikene. 

Og hvis du vil vite mer om dette, DrømmeVandrer-døden , der går vi i detalj om de nære jordens 
riker og de forskjellige nivåene du går gjennom. Men så lenge var det som en skitten 
massebevissthetssky der folk gikk da de døde, de slapp egentlig ikke søppelet de hadde med 
seg, ble sugd ned igjen til planeten, endte opp med den samme forbanna familien i den samme 
liten byen som de var i før og med de samme mønstrene av frustrasjon.  

Men det endres fra COVID og arbeidet du har gjort, stengingen av englefamiliene, stengningen 
av Arkens orden. Nå vil flere og flere mennesker gå til den nye jorden der det er mye mer 
fornyelse. Det er mye mer bevissthet før de kommer tilbake for en annen levetid. Når du bare 
drar til rikene i nærheten av jorden og henger der i det som ville være din komfortsone eller din 
sinnesone eller din mangel på egenverdisone før en annen levetid, endrer du virkelig ikke 
bevisstheten på planeten. Det gjør ikke mye, for når du drar, er det det samme som du kommer 
tilbake til. Generelt er dynamikken du reiser med på planeten den samme som du kommer 
tilbake med. Det har endret seg som et resultat av alt som har skjedd i år. 

Så nå, når de går til en av de mange nye jordene der du hjalp til med å sette opp, som du hjalp 
til med å undervise tidligere - du gjør det ikke så mye lenger, du har andre ting å gjøre - de ser 
virkelig på dynamikken i deres levetid. Og det er enorm visdom på de nye jordene nå, der de 
nå tar en titt: "Før jeg skal hoppe på det toget tilbake til en annen levetid med forfedrenes 
familie, er det kanskje tid for noe annet."  

Så når de kommer tilbake - noen av dem har faktisk gjort det allerede - når de kommer tilbake, 
kommer de tilbake med mer bevissthet og mindre bagasje. Ikke helt ren og fri som du ønsker å 
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tro, men med mye mindre bagasje og mye mer bevissthet. De har tillatt seg å bringe inn 
visdommen som nå virkelig sprer seg utover kosmos. 

Pust inn COVID, alle de som dro som et resultat av det, og de som kommer inn igjen. Og jeg 
vet at du sier, "Vel, jeg vil ikke puste inn en sykdom." Pokker og, pust det inn. Det er ikke en 
sykdom, det er bare energi. Energi som var i ubalanse til den kommer tilbake til et klokt vesen 
som deg selv. 

Andre fordeler med COVID; verdensendring i masseskala. Og jeg vet at mange av dere tenker, 
“Vel, jeg leser ikke om det. Hva mener du med en stor forandring? " Vel, de skriver ikke om 
det ennå, for akkurat nå er det fremdeles under utvikling, og mye av det er bare ikke så mye av 
et dramatrekk som COVID. 

Jeg har snakket om det på noen av våre andre samlinger, men medisinsk forskning. Verden 
samlet seg; verdens medisinske samfunn samlet seg i løpet av denne tiden. De sa: "Vi må finne 
et svar," drevet av økonomi. De sa: ”Folk er uten arbeid. Folk er arbeidsledige, mister 
hjemmene sine, sulter. Vi må holde den økonomiske motoren i gang, ”som kommer til å bli en 
vits senere. Men det var drivkraften bak det, i tillegg til å redde liv. Jeg mener ikke å være helt 
kynisk med det, men i tillegg til å redde liv og lindre smerter. Men det var et medisinsk fokus 
som verden aldri har sett før, når det gjelder tid, penger, lidenskap for å finne svaret på dette 
COVID. 

Angivelig har de vaksiner som kommer ut i nær fremtid - vel, imellom nå og vår neste Shoud 
faktisk - men det kommer ikke til å være det som stopper COVID. Det er det ikke. Avisene kan 
si - eh, Cauldre forteller meg at dere ikke har aviser lenger, så synd. Media rapporterer kanskje 
ikke det på den måten, men det vil komme ut før eller senere at noe rart skjedde. Det stoppet 
bare. Jeg vil at dere skal huske at "det rare" er bevissthet, jeg mener det rare de snakker om. Det 
var en bevissthetsfaktor som gjorde forskjellen, og egentlig hadde viruset ikke noe å mate seg 
på lenger. Dere kan si at det er vaksinen, men det kommer til å bli veldig annerledes.  

Medisinsk forskning har sett dypt inn i RNA, DNA og omtrent alt annet i det menneskelige 
genomet, menneskekroppen, det menneskelige vevet, organene og alt annet, og forsøkt å finne 
svaret på dette COVID. Det var som den store mysteriejakten for det medisinske samfunnet, og 
det de fant handlet ikke bare om denne influensa. Det de fant var ting som er helt nye, for 
eksempel forståelse av DNA; det førte DNA-forskning omtrent 10 til 12 år fram i tid på bare 
ett år på grunn av all forskningen. Ting som skal hjelpe planeten, hjelpe mennesker når vi går 
inn i den nye menneskearten . Det vil hjelpe med å overvinne og forstå mange sykdommer.  

Det har en enorm innvirkning på planeten på det finansielle systemet. Derfor sier jeg at det var 
morsomt fordi så mye av forskningen som gikk på COVID handlet om å lindre den økonomiske 
effekten av den. Men til slutt kommer det til å endre måten ting blir finansiert på, hvordan 
penger byttes, hvordan penger spares. Hele energisystemet med penger kommer til å endres, og 
jeg sier ikke at valuta plutselig kommer til å gå av moten. Jeg sier ikke at plutselig hele denne 
konspirasjonstingen jeg blir dratt inn i med NESARA, som bare er en distraksjon. Jeg sier ikke 
at disse tingene kommer til å skje, men jeg skal si at folk skal revurdere jobber og penger og 
hvordan de overfører penger mellom hverandre. Jeg sier ikke bankene er korrupte eller noe. Det 
er et vanskelig punkt. Det har ingenting å gjøre med det. 

Jeg kommer til å stoppe her et øyeblikk og avlede og snakke om konspirasjoner. Heldigvis ble 
de fleste av dere ikke fanget opp i konspirasjonene, men noen av dere gjorde det. Generelt sett 
er konspirasjoner svært kontraproduktive. De overskygger synet ditt av det virkelige poenget 
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av hva som skjer. Du kommer dypt ned i dem, men de er kaninhull. De er blindveier. Folk setter 
frykten og egoene sine og skaper disse konspirasjonstingene som selv velmenende og logiske 
mennesker blir fanget i, som ikke gir mening i det hele tatt. 

Det er mange konspirasjonssaker som skjer akkurat nå. Jeg vil at dere skal gå utover det. Stig 
over det. Se på energiene til det som foregår, ikke konspirasjonene, ikke de daglige tingene du 
ser på nyhetene. Det har ingenting med det å gjøre. Selv nyhetene, vil jeg si, er en slags 
konspirasjon, fordi de egentlig ikke ser på det store bildet. Og det store bildet er ønsket om 
endring; COVID kommer; endring skjer; noen mennesker, ja, forlater, men selv når de forlater 
går de til de nye jordene, og de kommer tilbake som mye mer bevisste vesener; som flyter rett 
tilbake i mer bevissthet på planeten og mer endring skjer. 

Så la oss slutte å se på COVID som ille. Og jeg vet at noen av dere bare blør i hjertet og sier: 
"Åh, men alle disse stakkars menneskene." Nei. Stopp det. Som Mester ser du på den total 
energimeldingen, den totale energidynamikken. Planeten ønsket å forandre seg. Planeten 
beveger seg inn i hele denne maskintiden. Planeten går i singularitet, sannsynligvis i løpet av 
de neste 30 årene eller mindre. Ting må endres. 

Det jeg virkelig så, forandret seg, fra mitt perspektiv, mitt høye perspektiv, men jeg blir ikke 
viklet inn i mange menneskelige konspirasjoner og fakta og alt det andre. Og jeg sier "fakta" 
fordi det er sant, fakta er egentlig ikke fakta. Fra mitt perspektiv er det som skjer på planeten 
akkurat nå en enorm bølge av bevissthet. 

Det er ganske enkelt. Du har en hendelse som COVID, alle må være hjemme. Og når de blir 
hjemme i lang tid, gjør de denne tingen som de fleste mennesker virkelig frykter. De vurderer 
seg selv. De må ta en titt på seg selv. De kan ikke lenger bare distrahere ved å gå til kontoret 
hver dag og måtte forholde seg til andre mennesker. De har ikke lenger distraksjoner fra den 
vanlige massebevisstheten. 

Massebevisstheten gjennomgikk en enorm forandring i år på grunn av av-gruppering. Husk at 
vi snakket om å oppheve gruppering for lenge siden, jeg tror det var for rundt ett år siden, om 
av-gruppering, ikke lenger være i stand til å henge med dine forfedres gruppe, noe som 
sannsynligvis er bra; ikke lenger henge med gruppene på kontoret, vennene dine eller noe av 
det. Plutselig er du alene og hva så mange mennesker gjør på det tidspunktet er at de sier: 
“Hvem er jeg? Hvem er jeg?” Du vet, det var kallet tilbake til huset, huset deres, slippe mange 
distraksjoner. "Hvem er jeg?" 

Mange løp fra det da de hørte at det kom opp i deres eget sinn. De løp fra det. De ønsket ikke å 
møte det, men mange tok det stille øyeblikket i livet og sa: "Ja, hvem er jeg?" Og med det ønske 
om å oppdage noe innenfor, noe utover det sinnet kunne fortelle dem eller hva logikken deres 
ville fortelle dem - “Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvorfor skulle jeg til den jobben hver 
dag? Hvorfor var jeg i et forhold som jeg virkelig ikke var fornøyd med? Hvorfor gjorde jeg 
dette? Hvem er jeg?" 

Du vet nøyaktig hvordan det er. Du har gjort det, og det er egentlig det som enten forårsaket 
oppvåkningen din, eller så kom den kort tid etter oppvåkningen. Nå har vi en hel planet som 
gjør det - ikke alle, men nok - at bevisstheten endrer seg på planeten.   

Du vil se at det blir mindre av COVID veldig snart, veldig, veldig snart, og nesten forsvinne av 
planetens overflate om veldig kort tid. Og så vil du se mer og mer bevissthet dukke 
opp. Bevisstheten kommer til å være ung og rå, selv om menneskene som blir mer bevisste er 
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eldre. Men det kommer til å være det jeg vil kalle en slags umoden eller rå bevissthet, og den 
vil være på utkikk etter standarder. Ikke det jeg vil kalle ledere som forteller alle hva de skal 
gjøre og organisere grupper. Det kommer til å høre fortiden til. Men de ser etter eksempler, og 
de vil ha historier. Historier i massevis, ikke forelesninger. Ikke foreles dem. De vil ønske 
historier om andre som har gått inn i bevissthet eller kommet til bevissthet, og de vil ønske å 
høre historiene dine. 

Derfor har jeg lenge oppfordret deg til å være litt mer teatralsk. Jeg kunne ta noen av historiene 
dine - la oss si at du har hatt et trist liv - jeg kunne ta en hvilken som helst historie og gjøre den 
om til noe spesielt. Jeg kunne ta det tristeste livet om hvordan du ble født i skitten, fattige 
foreldre, mor døde da du var veldig ung, gikk aldri ut for å spise et godt måltid, hadde aldri et 
godt samleie i sengen - sex med noen andre eller til og med deg selv, kjørte aldri fort i en vakker 
sportsbil, reiste aldri; du vet, et virkelig trist liv - jeg kan ta det, gjøre det om til en historie og 
gjøre den veldig spesielt. Og hvis jeg kan, kan du også, uansett hvor trist livet ditt har vært eller 
frustrerende eller blindveier eller villfarne retninger eller noe av resten av det. Du kan gjøre det 
om til en god historie, og litt pynt er tillatt. Se på alle forfatterne som noen gang har skrevet, 
alle som tar seg et forfatternavn. Du må pynte litt, ellers er det bare en kjedelig historie. Men 
når du pynter, skjønner du at du ikke finner på det. Det var en del av det som virkelig 
skjedde. Det var et potensial som aldri kom fram i minnet ditt, men det skjedde virkelig.   

Pynting er ikke å lyve. Å lyve er når du bevisst, bevisst velger å lyve. Når du begynner å se på 
historien din fra et utsmykningsperspektiv, blir det litt moro. Den stakkars triste personen som 
aldri hadde et godt måltid, men du vet, vi har dem i historien og ser inn vinduet til en dyr 
restaurant på en kald vinterkveld, bare stirrer inn der, og det ser varmt ut inne og folk har det 
festlig med store fasaner og god vin og ost og sjokolade, og det er ild i peisen og folk kommer 
forbi for å servere dem. Du vet, du gjør det til en Charles Dickens-type ting, men med en god 
slutt, din gode slutt, og så skjer det. Det skjer.  

Pust inn COVID. Ja. Litt dristig, ikke sant? Alle løper fra det. Alle ber om det. De ber om at 
det skal ta slutt. Åh, det er så mange svindlere involvert i dette som prøver å få penger ut av det 
eller prøver å få berømmelse ut av det eller bare er dødsredd for det. De har vært innesperret i 
hjemmene sine i ni måneder nå, ikke gått noe sted eller gjort noe. De er redde for sin egen 
skygge. Vi skal puste den inn. 

Jeg hørte forleden noen åpen en jævla portal slik at vi kan frigjøre COVID fra planeten gjennom 
en kosmisk portal. Spytte! Vi skal puste den inn. Det er bare energi, og det kom til rett tid for å 
tjene et formål og, ja, mye igjen. Men se på det gode som kommer fra dette når de går videre 
til de nye jordene, og de kommer tilbake i neste levetid, ikke lenger låst i de gamle mønstrene 
til forfedres karma, men kommer tilbake nå med bevissthet. Da forandrer planeten seg, virkelig 
forandrer seg.   

Mye godt har kommet fra det, og Mesteren ser på det gode - erkjenner den vanskelige delen, 
har medfølelse med vanskelighetene - men ser fra Angel's Peak-perspektivet og sier: "Se 
hvordan dette tjente planeten." Og så sier Mesteren: “Se hvordan jeg valgte å være her akkurat 
nå. Jeg valgte å ikke få COVID. Trengte ikke det.” Dere vet, Shaumbra har en 
bemerkelsesverdig, bemerkelsesverdig, bemerkelsesverdig lav COVID-rate. Og jeg må 
korrigere det litt, Cauldre. Noen av dere bærer det, men dere opplever ikke symptomene, og 
merkelig nok gir dere det ikke videre til andre. Shaumbra har en bemerkelsesverdig lav 
COVID-rate, fordi dere ikke trengte å få det. Det er andre måter å virkelig føle seg inn i 
energiene på.   
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Dere valgte å være her som en Mester på planeten. Ikke for å hente COVID ut fra litt merkelig 
empati for menneskeheten som dere skal lide for. Vi er ferdige med lidelse! Ferdig, ferdig, 
ferdig med lidelse! Hvis dere vil ha mer lidelse, skal jeg få dere til å lide for å ville 
lide! (Adamus humrer) Vi er utover det. 

Mesteren kommer hit, trenger ikke å få COVID til å forstå det gode som har kommet til planeten 
som et resultat av det. Ja, publiser det i avisene deres. Sett det over hele Facebook, “Åh, se hva 
Adamus Saint-Germain sier, 'Alle burde ha KOVID og dø.'" Uansett. Det jeg sier er at Mesteren 
forstår dynamikken i energien, blir ikke låst inn i tanker og hjerne ting og bønn. Noen hadde en 
global meditasjon forleden dag for COVID. Hva tror du de gjorde? De forsterket nettopp 
COVID globalt! De satt alle sammen og hadde denne bekymringsmeditasjonen. Ingenting gjør 
meg sintere enn bekymrings meditasjoner, “Ohhh! Vi må kvitte oss med COVID.” Nei, vi skal 
puste den inn. Vi skal bringe den tilbake til å la den tjene oss i en naturlig energitilstand. Jeg 
gleder meg til å se overskriftene på dette. Ooh! Ah! 

  

Lineær kontra sirkulær 

Så la oss komme til poenget. Det var bare min oppvarmingshandling, kjære Linda. La oss 
komme til poenget. Jeg trenger tegnebrettet til dette hvis du ikke har noe imot det. Jeg vil gjerne 
skrive litt her, og jeg må si at jeg liker den gamle flippoveren, den med papir og med en markør 
og en som skrev. Jeg vet at noen ganger har du høyteknologisk lyst - å, du kommer til å skrive. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Kom hit litt. Ikke vær redd for kameraet. Det biter ikke. Nei, kom bort, der 
borte. Kom hit. Stå der. Bra. Bra. Og jeg skal ta stolen din hit så jeg kan være veldig hyggelig 
og nær. Pust dypt inn. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Pust godt og dypt. Ah! Føles det ikke bra? Nå puster du inn COVID. Jeg er seriøs 
som helvete. Se (Adamus trekker pusten godt og dypt). Ahh! COVID! Ja! COVID! Det er bare 
energi! Det er bare energi, og du trenger ikke å trekke den sammen for å virkelig puste den inn, 
og å vite hvordan den tjener planeten akkurat nå. Føler du deg bedre? (Linda bare stirrer på 
ham). Hvordan er temperaturen din? (han berører pannen hennes) Ooh! Nei. Du har ikke feber 
(Adamus humrer). Bra. 

Greit. Jeg vil lage et lite diagram her, hvis du ikke har noe imot det, Linda. Det vil være to 
kolonner. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Og øverst på siden er det bare å skrive “OG.” 

LINDA: OG eller slutt? 

ADAMUS: OG. OG. OG. Og kolonne en kommer til å bli, la oss kalle den "lineær". Her skriver 
du "lineær".   

LINDA: Ok. Jøss! 
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ADAMUS: Som å skrive “lineær”. Jeg er litt livlig i dag. Jeg er livlig i dag, fordi det skjer så 
mye. Vi har alle disse realiserte Shaumbra. Vi har Sooners. Vi har all dynamikken på 
planeten. Vi har så mye på gang. Vi er i kjernen av lidenskapen vår. Jeg er uansett kjernen i 
lidenskapen vår.  

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Og det er på tide å - (slå!) - vekke Shaumbra! 

LINDA: OK! 

ADAMUS: Det er dette. Vi er her. Greit. 

LINDA: Takk. Jeg er våken. 

ADAMUS: Bra. Bra. Her skriver du "sirkulær". 

LINDA: Sirkulær. 

ADAMUS: Sirkulær. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Vi skal snakke om å tenke nå. Tenke. 

Mennesker tenker alt for mye, og de vet ikke noe annet. De tenker på å tenke. Men det er en 
annen måte å gjøre det på. Det er OG av det vi gjør her. Det er en annen måte å gjøre det på. Du 
kan fortsatt tenke. Du må tenke, for du må tenke og kjøre en bil, ikke sant? Du trenger ikke 
tenke hardt. Forhåpentligvis leser du ikke bruksanvisningen mens du kjører, men du må tenke 
på fartsgrense, andre biler, linjer i veien, motorlyder, alt det andre. Det tror du. Det er en del av 
det, og å tenke er en fantastisk del av den menneskelige naturen. Men hvis du bare tenker på 
det og ikke opplever det, mister du to tredjedeler av moroa.   

Med andre ord, du skal kunne sette deg i bilen og få den menneskelige delen til å tenke på hva 
den trenger å gjøre for å kjøre, og det er helt greit. Det er veldig lineært. Men så bør du nyte 
opplevelsen av å være på veien, spesielt hvis det ikke er mye trafikk. Det er en av de åpne, slags 
fine svingete veiene med et vakkert landskap rundt seg. Det er det du går etter. Det er det all 
tenkningen er for at du skal ha opplevelsen av å kjøre fort i en bil på en åpen vei en vakker dag 
med å kjøre langs kysten. Det er det det handler om. Det er det du er her for. Du er ikke her for 
å tenke. Herregud, det ville være et bortkastet liv hvis du brukte hele livet ditt bare på å 
tenke. Nei, tenkning er en tjeneste som hjelper deg inn i opplevelsen. 

Men du vet, de fleste tenker bare og de opplever aldri hvordan det er å kjøre, å være i bilen, en 
kabriolet med taket nede og musikken som spiller og en bare koser seg. Det er opplevelsen. De 
fleste bare tenker og glemmer å oppleve. Men Mestere, de gjør det annerledes. 

Så rett under her er det første "logikk." I menneskets lineære verden er det logikk. Du tenker på 
hvordan du skal starte bilen, hvordan du skal kjøre bilen, hvordan du kan holde fokus. Du tenker 
på annen trafikk. Du tenker på gassen, resten. Alt er bra. Logikk er fantastisk, spesielt når det 
gjelder å kjøre bil eller koble til dynamitt. Det er virkelig en god ting (Linda humrer) å kunne 
tenke. Men så er det opplevelsen. 
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Så hva legger vi her på denne siden? Hva er mesterens motstykke til logikken? Hva er Master-
motstykket? Linda, noen ...? 

Fantasi! 

LINDA: Ohh! 

ADAMUS: Fantasi. 

LINDA: Kult. 

ADAMUS: Fantasi, ordet, har sin opprinnelse i ordet "fantasi." Men også, hvis du virkelig 
graver dypt inn i ordet historie, har det også sin opprinnelse i å bare bety "å gå gjennom, å åpne 
og tillate." Fantasi. 

Nå, fantasi, mange av dere sier: "Å, jeg elsker fantasi." Ja, på kino, men hva med livet ditt? Hva 
med i livet ditt? 

Du sier, “Vel, jeg kan ikke gjøre det. Jeg må være logisk.” Nei, faktisk er Mesteren i 
fantasi. Fantasi er ikke uvirkelig, og igjen, tilbake til opprinnelsen til ordet "fantasi", betydde 
det opprinnelig "virkelighet". I noen av de eldgamle språkene betydde fantasi faktisk 
virkelighet. 

Mange er negative til fantasier fordi du sier: "Vel, andre kommer til å le av meg" eller "Det er 
ikke ekte, jeg finner på det." Hvor ofte må jeg si at du ikke kan finne på? Det er en del av deg 
som ennå ikke har kommet til uttrykk. Så Mesteren tillater fantasi. 

Fantasi betyr ikke bare å dagdrømme inn i andre virkeligheter og potensialer. Fantasi kan 
forekomme mens du er her i menneskelig form. Fantasi. 

Fantasi er når ting som alver og divaer, vispene, ikke lenger bare er noe du leser om i 
fantasibøker, men de er ekte. Og de er ekte. Men når du bare er logisk, vil du ikke se dem eller 
føle dem. De er ekte. Det er en verden av fantasi rundt deg, og som Mesteren gir du deg selv 
tillatelse til å være fantastisk. Ja. Jeg liker det.    

Mesteren er fantastisk. De er i fantasi, og det er greit. Du holder ikke tilbake. Du gir deg ikke 
bare fem minutter om dagen med fantasi. Du er i fantasi. Da tiltrekker du den energien, så lever 
du virkelig i fantasi, så vel som din logikk. Det har egentlig aldri blitt gjort før, ikke av noen 
grupper og av svært få individer, for å kunne kombinere egenskapene til å leve lineær og et 
sirkulær Mesterliv. 

La oss puste dypt og gå videre til det neste her borte. Under lineær har vi tid. 

LINDA: Oof. 

ADAMUS: Tid. Jeg har snakket mye om det i Keahak, kanskje ad kvalme, for mye, men det er 
så viktig. Tiden er limet som holder alt dette på plass, godt eller dårlig. Tiden gir tyngdekraft, 
og jeg vil kalle den Tid/Rom, faktisk bare skrive det under. Det er egentlig den 
samme. Tid. Tiden er fantastisk. Tiden forteller deg når du må være på jobb, når du må betale 
en regning. Den gjør mye bra. Det hjelper deg å kjøre den logiske bilen nedover veien, 
metaforisk sett. Men tiden binder alt sammen. 
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Hva ville være det motsatte av tiden? Keahakere, dere vet svaret. Vi har snakket om det 
nylig. Og bare for å la noen av dere ikke-Keahakere komme inn på det, utfordret jeg Keahakere 
til å komme med et ord for "ingen tid", tidløs, men det kunne ikke inneholde ordet "tid" i det, 
som "tidløs" er ikke et passende ord fordi du fremdeles er bindende i "tid" for å prøve å beskrive 
"ingen tid." Hvilket ord kunne vi komme med som ikke inneholdt tidens element, men som 
betydde den naturlige tilstanden til alle ting i, jeg antar at du vil kalle det, Nå-øyeblikket? 

Så vi gikk gjennom mange ord, mange av dem hadde elementer av tid eller hadde det latinske 
navnet for tid i seg. Det teller ikke, fordi jeg ønsket noe som ikke inneholdt dette ordet. Vi fant 
på noe, det var litt av et kollektiv; vi kom opp med ætherna. Aetherna. Eller hvis du foretrekker 
det, kan du stave det og uttale det ætherna. Enten, æterna, eterna, uansett. Og hva det betyr er 
"uten behov for tid", og dette er den naturlige måten av Alt som Er. Det har ikke elementet av 
tid. 

Universet ditt er tidsbasert. Alt er tidsbasert. Planeten din, utrolig tidsbasert. Alt fra du er født 
til det øyeblikket du dør handler om tid. Mesteren lever utenfor tiden. Ved å leve utenfor tiden, 
er du ikke lenger engang begrenset til det du vil kalle tidligere og fremtidige liv. Mesteren 
forstår også at de ikke reiser tilbake i tid, fordi det ikke er tid. Mesteren reiser ikke fremover i 
fremtiden, fordi det ikke er noen fremtid. Alt er her. Jeg vil ikke engang kalle det "Nå", det bare 
er. I det øyeblikket har du en tendens til å sette en tidsmåling på det og si: "Det er akkurat 
nå." Nei. Det bare er. Det er å være. Det er evighet. Det er evighet, og du kan være i det OG i 
tid.   

I utgangspunktet er det veldig desorienterende. Så det som skjer akkurat nå med Shaumbra, er 
at vi går gjennom det i drømmetilstand. Du har veldig rare drømmer akkurat nå, fordi du 
opplever, du tester å gå tidløs i drømmene dine. Du ser hvordan det påvirker kroppen din, 
tankene dine, forholdet til andre. Det er mange drømmer som Shaumbra har akkurat nå, og det 
handler for det meste akkurat nå om å gå inn i etherna. Og du sier, "Ja, men jeg har drømmer 
om tidligere liv eller ting som skjedde tidligere i dette livet." Ja, for nå setter du dem i eterna. Du 
tar dem ut av en lineær tidsramme, du setter dem i eterna. 

La oss puste dypt med eterna. Du trenger ikke tid unntatt når du vil ha det. Pust godt dypt. 

(pause) 

Bra. 

Neste på listen, la oss sette "minner". Minner. Og mens du er i gang, sett "faktum" under 
det. Fakta. 

Nå, minner og fakta, ingen av dem er fullstendige. Du har mange minner som er i tid - de er på 
en tidslinje - men det er egentlig ganske ufullstendig. Og så hevder du at det er et faktum, men 
som egentlig ikke er det. Det er kanskje et delvis faktum, men det er ikke et totalt faktum. Det 
er ikke en total sannhet. 

Så mennesket opererer på disse, og du kan til og med skrive "frykt" under det, fordi minner har 
ofte fryktkomponenter i seg. Så du setter på en måte alt sammen - minne, fakta og frykt - og 
det dikterer logikken. 

Logikk er ikke logisk i det hele tatt. Du synes det er logisk, og du prøver å gjøre det logisk, men 
hver beslutning en person tar i livet er basert på følelser - eller noe høyere, bevissthet nå - men 
basert på følelser. Du sier at det er logisk og at det inneholder fakta på grunn av minnene du 
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har, og at du legger alt i tid/rom inkludert frykten din, men faktum er at du kaller det logikk og 
det er følelser. Alt. 

Matematikk - vi kan krangle om dette, noe jeg gjerne vil gjøre fordi jeg er veldig flink til det - 
men matematikk er til slutt emosjonelle beslutninger. Så det er å bestemme hva du skal spise i 
dag. Så det er å bestemme om du skal ha hodepine eller om du skal få COVID. Det hele er 
emosjonelt, og du later som om det er logikk. Så med logikken og tid og rom legger du den i 
små beholdere og bokser, små firkanter, små linjer og ingenting mer, når den sanne Mester 
lever i sirkulæritet, åpen.  

Og det du egentlig har her inne, Mesteren - i stedet for mange minner og mange fakta - Mesteren 
går rett og slett etter erfaring. Så det dekker alt dette området - "opplevelse".   

Mesteren blir ikke fanget i tiden. Den blir ikke fanget i frykten eller fakta eller til og med 
minnene, fordi mesteren innser at det bare var en opplevelse. Det var alt det var. Og Mesteren 
elsker erfaring, for da blir opplevelsen, uansett hva den er, til slutt brakt til visdom. 

Så, mesteren lever med skjønnheten i deres tidløse opplevelse i fantasien de velger, og det hele 
er veldig ekte. Det er ikke et sinn som er blitt gal. Sinnet som er blitt gal er det som lever i 
logikk og later som om det er smart og logisk, når faktisk alt er basert på følelser fra gamle 
minner, men da tror de at de er logiske. Og for meg er det trist. Det er kjedelig. De kjører bare 
bilen logisk; de opplever det ikke. Og de sier, "Vel, ja, men jeg hadde en ulykke en gang." Store 
greier. Store greier. Mesteren lever for opplevelsen og forstår på et bestemt tidspunkt at de kan 
velge opplevelsen, hvordan de vil oppleve å kjøre bilen, og de lar ikke det faktum at de kom i 
en ulykke en gang og at all frykten og det de kalte et faktum fra minne deres noensinne tar bort 
erfaringen og sensualiteten.  

Og det er en til på listen her for å toppe den - "dom". 

Et typisk menneske som lever sitt logiske liv, begrenset i tid og rom, holder fast på minner - 
som egentlig ikke er sanne, og de kaller dem fakta, når de bare er følelser og frykt - blir da 
veldig dømmende, og dommene stenger dem ned. Dommene fører til at de ikke puster dypt, 
fordi de tror at ting er riktig, og ting er galt. Ting er bra, og ting er dårlige. At de gjorde noe 
bra, at de gjorde noe dårlig. Det er alle disse dommene. De tar alt det og setter det i dommen, 
legger det i enda flere små containere, mer isolasjon. De bedømmer det. De begrenser det. De 
kveler det på grunn av sin dom.  

Hva gjør Mesteren? 

LINDA: Destillerer det. 

ADAMUS: Jeg vil bare kalle det "som det er." Som det er. Linda sa stille "destillere". Det hele 
er destillert, men du vet at Mesteren trenger ikke å dømme, han har gått utover å måtte 
dømme. Liker ikke engang å dømme lenger, for i stedet for å si "Coronaviruset er dårlig og se 
på det onde det har ført til planeten," ser Mesteren ganske enkelt på det og sier, "Se på den 
energien. Det er som det er. Det er hva det er. Se på alt som kommer fra det. Se på opplevelsene 
folk har hatt, selv når de dør av det.” 

Det er som det er. Ingen dom er nødvendig, ikke engang for å bedømme om det er bra eller 
dårlig, men vi trenger ikke å sette noen dom på det. Overhodet ingen. Prøv det i livet ditt. Ingen 
dom, bare "som det er." Så begynner du å se hele bildet, hele bildet. Ikke bare et gammelt minne 
eller det du kaller fakta i tid og rom og begrunnet med logikk.   
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Nå er du i den bilen. Du har denne delen av deg som jobber for deg - logikken, minnene og alt 
annet - og nå kan du være vidåpent i den gleden ved å kjøre nedover veien. Da oppdager du at 
bilen er deg, veien er deg, opplevelsen er deg. Alt handler om deg. 

Og så lever du som en sann Mester, ikke fanget her (under "lineær"). Du har OG, som veldig 
få andre mennesker og ingen andre grupper noen gang har hatt før. “Jeg er lineær, jeg er 
sirkulær. Jeg er logisk, men er i fantasi.” Du er alt som skjer for deg.  

Så det er dagens bidrag til Merlin’s Handbook for Embodied Realization og et av kapitlene. Det 
er OG. Det er det virkelige livet.    

Du går utover tankene. Du går inn i sansene dine. Du kan ikke finne ut av dette, og det er det 
Linda Farrell, som gikk bort for en uke siden, hun brukte så mye tid på å kjempe mot det og 
finne ut av det, og det kan du ikke. Du puster den inn. Du legemliggjør alt. Ingen dom. Du er 
bare i "som det er" - "Det er hva det er" - og du er i fantasi, som bare er utvidet virkelighet. Du 
er i eterna, som er deg som ikke trenger tid. Du har alt dette.    

Dette er slik Mesteren lever, og du trenger ikke jobbe med dette. Du trenger ikke å huske noe 
jeg sa. Det skjer uansett. Derfor føler du deg litt rart. Derfor har du rare drømmer, og føler at 
du ikke kan bestemme deg for noe. Vel, det er bra, for da dømmer du ikke gamle minner, og du 
bare "som den er", et klokt vesen i erfaring. 

  

Merabh for tidløshet 

La oss puste dypt. La oss ha en merabh med alt dette. Du trenger ikke å huske en jævla ting. Vi 
skal bringe det sammen i skjønnheten til merabhen. 

Pust godt og dypt. Vi skal starte musikken nå. Og de neste ti minuttene kommer jeg ikke til å 
si et ord. 

(musikken begynner) 

Tro det eller ei, 10 minutter uten et ord, for du vet språk, det er her på denne siden, den lineære 
siden. Språk begrenser den sanne energien. Vi skal jobbe med deg om å lese eller oppfatte 
energi, bevisstheten om energi. Vi trenger ikke ord for å låse den opp. 

Ord har sine egne - vel, ord forekommer i tid og rom - og ord har visse minner og vurderinger 
om seg. Så i de neste 10 minuttene, ingen ord i det hele tatt.   

Faktisk vil skjermen bli tom her, bare svart, som representerer vår tidløshet. 

Musikken vil spille, men vi sees om 10 minutter. 

(pause i omtrent 10 minutter) 

La oss puste godt sammen. Ah! Ti minutters stillhet. Hm. Eller var det? 

Ti minutter med å tillate denne integrasjonen av Mesterens liv, det sirkulære livet, fantasien, 
som er virkelig fantastisk. Det er veldig ekte. Nei, ikke spott fantasien noensinne, aldri, for den 
er veldig, veldig ekte. Det er alt det du ønsker å tro. 
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Og så eterna, å være tidløs. De 10 minuttene handlet om tidløs, og du vet, det skjedde mye, men 
du måtte begynne å føle tidløshet. 

Tidløshet er ikke tom. Det er ikke bare økt som vanlig tid. Det er faktisk ganske fantastisk, og 
igjen handler det ikke om å gå frem og tilbake i tid, for det er fortsatt tid. Det er derfor mange 
av dere som har tenkt på å være tidløse, går frem og tilbake i tid. Nei, nei, nei. Det er tidløst. Det 
er eterna. Det er alltid. 

Og deretter leve i din erfaring, oppleve uten all frykt og fakta og minner og dommer. Bare "som 
det er." Å leve som det er. 

La oss ta et stort dypt pust med alt det, åpent, fritt (Adamus tar et dypt pust), uten å holde 
tilbake, for nå er det der du går. 

Du går virkelig fra et lineært liv og deretter inn i OG av sirkularitet. Du kan gjøre begge 
deler. Du kan absolutt gjøre begge deler. Ikke velge den ene eller den andre, men dere er 
begge. Det er virkelig fantastisk, og det er derfor vi er her. Det er derfor vi snakker med 
Mestrene og de som kommer snart på planeten.   

Med det, mine kjære venner, alltid en fryd å være her med dere. 

Spesiell takk til Linda Farrell for å tilby sin visdom og ærlighet om alle hennes kamper, og 
spesiell takk til kjære Linda av Eesa for å være mitt publikum i dag. 

La oss puste dypt sammen i skjønnheten til denne Time of Machines. Et dypt pust sammen, og 
husk alltid at alt er vel i hele skapelsen. Takk skal dere ha. 
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VIKTIG MEDDELELSE: Denne informasjonen er sannsynligvis ikke noe for deg med 
mindre du tar fullt og helt ansvar for ditt eget liv og dine egne skapelser. 

*** 

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

 

 
 


