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Jeg er den jeg er, Adamus av St. Germain. 

Ah! Jeg elsker menneskelig musikk. Jeg glemmer hvor mye jeg savner den menneskelige 
musikken. Vi har vår engelmusikk. Vi har noen ganske gode jazzband oppe på Klubben for 
Oppstegene Mestere. Men ren menneskelig musikk, for en energisang! For en 
kommunikasjon! Det er ingenting som det. Når musikken, som det du nettopp har hørt, blir 
spilt fra hjertet og sjelen, er det et uttrykk for den menneskelige reisen. Det er et uttrykk for 
menneskets lidenskap. Det er for meg et av de fineste eksemplene på energi som 
kommunikasjon. Det er hva energi er. Det er bare kommunikasjon. Det er ikke en kraft, og når 
musikk som denne spilles, beveger den sjeler. Hm. (Henviser til denne videoen .)  

Det er mange typer musikk, noen bryr jeg meg egentlig ikke om. Du vet det, Linda. Noen bryr 
jeg meg ikke så mye om i det hele tatt. Musikken er triviell, eller den er - hva vil du kalle den - 
produsert. Det er en formelmusikk. Det er greit. Og så har du din - hva er det, Cauldre? - det 
de kaller country western musikk, musikken til fortvilelse og ulykke. Det har mye sjel i seg. Det 
er fremdeles ikke min favoritt. Jeg elsker klassisk musikk. Jeg skrev mange symfonier. Du vet 
det, ikke sant? 

LINDA: Ja visst, det gjorde du. 

ADAMUS: Vil du at jeg skal fortelle deg ... 

LINDA: Å, ja visst! 

ADAMUS: … igjen alt om det? 

LINDA: Gå gjennom listen. Jeg utfordrer deg. 

ADAMUS: Jeg skrev mye klassisk musikk og elsker fortsatt å lytte til den. Men det er annen 
menneskelig musikk som kommer igjen og igjen som - åh! - det får meg nesten til å ønske å 
komme tilbake til jorden for å være i menneskelig form, men nei, jeg kommer ikke til å gå så 
langt.   

 Ser tilbake på 2020 

Velkommen tilbake, alle sammen. Velkommen tilbake. Og jeg sier det fra mange forskjellige 
synspunkter. Du kommer til å forstå - til og med Cauldre vil forstå - på slutten av dagen hva 
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jeg mener med det, men velkommen tilbake. Du klarte det gjennom 2020. Alle får et spesielt 
merke som dere kan bære ...  

LINDA: Ikke tull. 

ADAMUS: ... eller T-skjorte eller hva som helst. Velkommen tilbake. Du klarte det gjennom det 
stormfulle året. 

LINDA: Gale. 

ADAMUS: Jeg mener, for et år det var, med KOVID, med avslutningen av Arkens Orden, med 
alle begrensninger og restriksjoner, med ansiktsmasker. Oof! For en ting, ansiktsmasker. Det 
verste med ansiktsmasker er at du må lukte pusten din hele dagen.   

LINDA: Åh! (Linda ler) 

ADAMUS: Jeg mener, det er som om jeg bare ikke engang kunne forestille meg hvordan noen 
mennesker faktisk kunne tåle det. Jeg tror det dreper luktesansen deres. Jeg tror det var det 
den gjorde. Det er derfor, hvis du får dette koronavirus, vil det drepe luktesansen din. Jeg tror 
det er fordi det kommer fra ansiktsmasker, å måtte lukte det hele dagen. 

Men for et år det var. Englefamiliene kom sammen igjen for første gang - ropet gikk ut - og så 
ble de bedt om å oppløse seg, for å oppheve gruppen. Oppheve gruppen. Husk at vi snakket 
om å løse opp grupper selv før englefamiliene løste seg opp.   

All sosial uro. Alt er på kokepunktet akkurat nå. Alt som skjedde, å, dere hadde det akkurat 
den siste uken i Amerika. Dere hadde denne store forstyrrelsen. Den forårsaket faktisk ikke 
mye annet enn hjerter og sinn. Det var foruroligende for så mange av dere å se det. Jeg fulgte 
med fra Klubben for Oppstegene Mestere. Vi installerte TV-er nå. Fordi mennesker har dem, 
skjønte vi at vi burde legge litt inn, men våre er veldig høyteknologiske. De er faktisk 
hologrammer. Jeg så på at alt dette skjedde i våre Oppstegene Mester-hologrammer, og jeg 
husker mine reiser til Amerika i min siste levetid. Jeg kom til Amerika fem forskjellige ganger, 
var med på å skrive grunnloven. Egentlig skrev jeg det meste, og andre tok æren for det. Men 
hva? Hvorfor det blikket Linda, jeg mener, det blikket ... 

LINDA: Tilbedelse. 

ADAMUS: Tilbedelsens utseende. 

LINDA: Ja, ja, ja. 

ADAMUS: Takk. Ja, det gjorde jeg. Jeg var involvert i å skrive - hjelpe til med å skrive 
- grunnloven, og det bedrøvet meg i å se hva jeg så på hologrammene våre. Men likevel, 
faktisk, på en måte, så gjorde det ikke det. Egentlig, på en måte, du vet, Linda, du skulle tro at 
jeg ville gråte som en Oppsteget Mester, dumme tårer, du vet, "Hva skjer med 
planeten?" Men, vel, en del av meg var motløs. Jeg liker bare ikke å se den slags ting. En del 
av meg visste at det var veldig passende. Det er riktig ting til rett tid. Og faktisk vil jeg være så 
modig å si at jeg reiste meg fra å se på hologrammet, jeg gikk ut i hallen sammen med noen 
av de andre Oppstegene Mestrene og kalte dem sammen og sa: “Det er dette.. Det er dette. Vi 
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er til rett tid på rett sted på denne planeten Jorden. Det er validering av arbeidet som vi alle 
har gjort selvfølgelig, men spesielt meg og gruppen min som jeg kaller jeg Shaumbra. Det er 
validering for det som kommer videre.”   

2020 er bak oss; 2021 blir interessant. Jeg forklarer mer senere. Det kommer ikke til å være 
uten farene. Det kommer ikke til å være uten frykt. Det blir ikke noe luftig år. Jeg kan fortelle 
deg det akkurat nå (Linda sukker). Jeg skal bare gå på lufta og si at 2021 ikke kommer til å være 
luftig. 

LINDA: Kan vi ikke ha et mykt år? 

ADAMUS: Nei. Nei. 

LINDA: Når fortjener vi det? 

ADAMUS: Nei (Adamus humrer). Du skulle ha hatt ett tilbake i 1987 da du hadde en sjanse, 
men du overså det på en måte. Så beklager, du mistet det i dette livet. Nei, det kommer ikke 
til å være et luftig år i det hele tatt. Det kommer til å bli et interessant år, men ikke som 2020. 
Ikke som 2020. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Og individuelt - du spurte om et luftig år for planeten - individuelt, jeg tror ikke du 
vil ha det, men jeg tror du vil, vel, la meg bare si det slik. For 2021, for Shaumbra, vil det bli 
sensualitetsåret. Sensualitet. Og noen av dere hørte det som seksualitet - noen av dere likte 
det, noen av dere likte det ikke - men nei, sensualitet. Vi kommer til å åpne opp for disse 
sansene, og vi skal bruke disse sansene. Vi kommer til å gå utover bare tankene. Vi kommer 
til å gå utover bare menneskelige begrensninger. Hvorfor ikke? Alle disse tingene er der og 
tilgjengelige.  

Så det kommer til å være året med sensualitet, å føle ting dypt, selv om det føles vondt noen 
ganger, vet du. Da du så på fjernsynet ditt, så du alt dette som skjedde i Capitol i Washington, 
og noen av dere orket det simpelthen ikke. Ehh, eh! Nei, nei, nei. Stopp akkurat der. Gå tilbake 
til TV-en. Se på det. Føl dypt inn i det. Og i utgangspunktet kommer du til å tro at det er 
kontraintuitivt, som om du ikke vil se det. Nei, du kommer til å kunne dykke inn i enhver 
situasjon, inkludert de veldig personlige situasjonene i livet ditt, og føle sensualiteten, ikke 
nødvendigvis smerten. Jeg mener, du kan være klar over at det er smerte, men du kommer til 
å bevege deg til et nivå av sensualitet og faktisk være i stand til å sette pris på det og nyte 
det. Så det er det vi har foran oss.   

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Glad for at 2020 er over nå. Det var et nødvendig år, nødvendig for så mange 
justeringer - ikke bare på planeten Jorden, men i hele kosmos, og jeg overdriver ikke en bit - et 
nødvendig år for å ha dette store skiftet. Hvem kunne ha trodd at du kunne få hele planeten 
til å bli hjemme og bære masker, selv om de gikk ut; hvem hadde trodd at du kunne gjøre 
det? Jeg vil spørre deg akkurat nå, for din aller første sensualitetsopplevelse, føl inn i 
endringene som skjedde på planeten det siste året. Folk som blir hjemme. Folk må stoppe opp 
og ha en pause i livet, ta en titt på jobben sin, på familiene; ta en titt på regjeringene som skal 
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være der for å tjene dem; ta en titt på noen av ulikhetene på planeten. Du vet, du har nok folk 
som sitter hjemme og tar livet med ro en stund, de kommer til å begynne å se på sine egne liv 
og hvordan livet deres forholder seg til omverdenen. De skal se på ting som ulikhet, og de vil 
kreve noen endringer i den.   

Jeg skal fortelle deg en ting, at denne planeten kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før 
2020. Det kommer ikke til å bli som 2019 eller 2018 eller 1947 eller noe sånt. Denne planeten 
har hatt en permanent forandring, vanskelig til tider, ja, og noen tøffe tider fremover, men en 
stor forandring har kommet over planeten. Du kommer til å se tilbake om fem år fra nå, du 
kommer til å se tilbake og si, "Det var et avgjørende år, det viktigste året med forandring," og 
hvem kunne ha trodd at det ville ha funnet sted på denne måten. Ikke en krig, ikke sult. 

Ja, mange mennesker døde med koronavirus, mange mennesker døde, men i all respekt for 
dem var de virkelig klare til å dra. De var virkelig klare til å dra. Det var en slags, kan du si, en 
livsplan, og hvis det ikke hadde vært for et virus, kunne det ha vært noe annet. Og jeg sier ikke 
at det var en clearing. Jeg sier de hadde intuisjonen; de hadde fremsynet å vite at det var 
bedre for dem å dra akkurat nå og komme tilbake fornyet, klare for neste levetid uten all den 
gamle bagasjen. 

Det var faktisk - og Cauldre liker ikke dette, så jeg skal si det - på en måte var det litt av en 
oppstilling til å forlate, ja, ved utgangsdørene til planeten Jorden i fjor. Det var de som virkelig 
ønsket å dra, og de var litt i kø og ventet på å forlate, den store utvandringen fra planeten, 
fordi de innså at de bare kunne gå ut av det fysiske riket, gå til - de visste det ikke på denne 
måten, men de visste at det var noe der ute som de kunne gå til som ville gi mye bevissthet 
og innsikt. Det viser seg å være de nye jordene, som er veldig aktive akkurat nå.    

 
Men de kunne gå ut og dra dit, ha en sann foryngelse, i stedet for bare å havne i jordens 
nærområder og komme tilbake for en annen samme gamle, samme gamle levetid. De visste 
at det nå var det du vil kalle et kosmisk håp i de nye jordene, så det var en oppstilling av dem 
som virkelig var klare til å dra og gå til den nye jorden. For de som var klare til å dra i avsky og 
bare bli i de gamle jorderikene, i de nære jorderikene, på en måte i den mellomliggende sonen, 
betydde det ikke så mye. Men akkurat da englefamiliene brøt opp og skapningene begynte å 
gå til disse - det er akkurat nå over 230 nye jorder - de begynte å dra dit, og de som var her på 
jorden, visste at det var en passende tid å forlate, å dra dit og virkelig forynge seg. Så det var 
mange dødsfall på planeten, men det er mange flere som gjerne ville ha forlatt som ikke gjorde 
det eller ikke har gjort det ennå. 

Så la oss ikke se på det med forferdelig tristhet. Jeg mener, ja, sørge når noen forlater, men se 
på hvor de skal, alle de - ikke alle, men et stort flertall av dem - som forlot planeten i løpet av 
denne tiden med koronavirus og de fortsatte til de nye jordene og går gjennom en total, kan 
du si, foryngelse, så når de kommer tilbake, vil de ikke bare følge i de samme gamle 
mønstrene. De kommer til å bli, du kan si, fylt med bevisstheten om nye potensialer for når 
de kommer tilbake, istedenfor det samme gamle potensialet om å gå tilbake til samme 
biologiske familie, tilbake til samme by, tilbake til den samme jobben eller samme karriere 
eller yrke. De kommer til å bli fylt med nye potensialer. De kommer til å ha mer å velge mellom 
enn de noen gang kunne ha forestilt seg.  
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La oss med det trekke pusten godt og dypt og en slurk kaffe. 

Så det er bra det som kommer fra alt dette, og du vet, du blir fanget i dualitet, og du vet, "Å, 
det er så trist og alle disse menneskene," og deretter konspirasjoner. Hver gang det er en av 
denne typen konflikter, har du konspirasjonene som kommer. Bortkastet tid. 

 Respekt for Shaumbra 

Det jeg virkelig ønsket å si her i åpningssegmentet er at jeg vil uttrykke min dype respekt og 
takknemlighet til Shaumbra. Jeg er - heh! - Jeg er kjent for å være provoserende en gang 
iblant.   

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Irriterende, krevende ... 

LINDA: Mmm hmm, ja. 

ADAMUS: Du trenger ikke å være enig i så mye (Linda fniser) - krevende, arrogant - den du kan 
nikke med hodet til (hun fortsetter å fnise) - arrogant. Jeg er kjent for å være en slags mester 
for, kan du si, distraksjon til tider. Jeg er til tider kjent for min gode humor. Ikke hele 
tiden. Kjent for mange ting, men ...  

LINDA: Vi elsker deg. 

ADAMUS: ... Jeg elsker å jobbe med deg. Jeg savner publikum. Det gjør jeg virkelig. Det er så 
dynamisk, og du får se deg selv både gjennom meg og gjennom alle de andre 
publikummerne. Du får se deg selv gjennom de som blir påkalt, og det er en slik dynamikk når 
jeg er sammen med Shaumbra. Jeg mener, vi ruller. Og jeg kan føle dere nå selvfølgelig, jeg 
mener, vi er alle sammen her, men det er noe med å kunne slå deg i ansiktet. Jeg mener 
virkelig ikke bare en av disse eteriske slagene. Det er noe med å virkelig kunne rulle øyeeplene 
mine når du kommer med litt makyo. Jeg savner det. Vi må snart komme tilbake til det igjen. Vi 
må komme tilbake til det. Jeg gleder meg så mye til det. Vi burde trekke lodd eller noe slikt for 
hvem som blir de første ti som er tilbake på scenen med Adamus. Det ville være flott. Jeg ser 
frem til det. Vi har enormt mye moro sammen, og jeg har enorm respekt for hver og en av 
dere. Jeg vet hvor vanskelig og slitsom reisen har vært, og vi er her. Vi er her sammen - jeg 
mener, ikke sammen, men vi er her sammen - i begynnelsen av 2021. Hvem hadde trodd 
det? Hvem ville ha trodd det?  

 
Jeg har enorm respekt for de som dro underveis. Jeg inviterte mange til å dra. Mange dro før 
jeg inviterte dem, men så inviterte jeg mange til å dra, og mange av dem gjorde det. Jeg har 
enorm respekt for dem fordi jeg vet at det er viktig å gå av gårde på egen hånd noen ganger, 
å dra, å gå gjennom sine egne - uansett hva du vil kalle det - din egen drage, din egen mørke 
natt, din egen søken. Så jeg har enorm respekt for de som droppet ut underveis, jeg går langt 
tilbake, men spesielt siden jeg kom til Crimson Circle etter at Tobias dro.   
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Jeg har enorm respekt for de som ble distrahert underveis og dro. De dro ikke fordi de var 
forbanna på meg. De jeg har det gøy med, de som blir forbanna på meg og dro. Jeg mener, jeg 
skal forklare det senere, men jeg har det veldig gøy med dem. Åh, de er så sint på meg til de 
skjønner at de egentlig bare er sint på seg selv. Jeg mener, gjør jeg noe for å få dere 
opprørt? Jeg tror ikke det. Så til slutt skjønner du at du virkelig blir opprørt av deg selv. Har du 
det gøy med dette? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Bra. Flink. 

Så jeg har enorm respekt for de som ble distrahert underveis. Det er så lett å bli distrahert. Så, 
enorm respekt for alle som noen gang har blitt rørt av eller er en del av Crimson Circle, fra 
Tobias tid nå. Det mangler ikke respekt. Det er ingen forakt. Det er ingenting annet enn bare 
total respekt, for å se på hva vi gjør. Se på hva dere gjør. Se hva du tar på deg, hvor vi skal, hva 
vi allerede har gjort. 

 
 
Så jeg vil ta denne pause for å virkelig formidle min respekt til hver og en av dere. Jeg skulle 
ønske vi kunne gjøre det her personlig, men vi vil bare gjøre det energisk, min sang med 
respekt for deg. 

(pause, mens Adamus lukker øynene) 

Enten du fortsatt er her i dag, om du gikk bort eller ble kastet ut, om du bare ble distrahert, 
min enorme respekt, fordi jeg skjønner hvor vanskelig og utfordrende det er. 

Vennligst føl det fra min sjel til deg. Hm. 

Distraksjoner versus sannheten 

La oss snakke om distraksjoner et øyeblikk. Distraksjoner er ganske vanlige. Det er veldig lett 
å bli distrahert, og på en måte tjener distraksjoner et formål. Distraksjon lar oss virkelig dykke 
inn i, gå fra en energi, ta et dypt dykk til en annen energi. Det er en skjønnhet i det når du blir 
distrahert, la oss si, av en konspirasjonsteori, og du blir distrahert av det. Du forlater det du vil 
kalle din vei, din reise, din vei og din sannhet. Du forlater det fordi distraksjonen er 
forførende. Det er pirrende. Det tar tankene og til og med kroppen din vekk fra vanskeligheter 
på veien du har valgt. Det lar deg komme vekk fra alt oppstyret som skjer i deg, og det er mye 
som skjer når du tar i betraktning at kroppen kvitter seg med anayatron slik at den virkelig kan 
bringe inn den frie energikroppen; sinnet omstiller seg selv, omdefinerer seg nå som sann 
bevissthet, sann intelligens kommer inn. Veldig lett å bli distrahert underveis, spesielt når 
sinnet søker etter spørsmål. 

Distraksjoner kan suge deg ned i et langt, mørkt kaninhull som du kanskje ikke kommer deg 
bort fra i flere liv eller bare noen få år, noen måneder eller hva som helst. Et av problemene 
med distraksjoner er, vel, en av de gode tingene med distraksjoner, de er veldig forførende i 
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utgangspunktet, veldig forførende. Jeg mener, de roper bare på deg og trekker deg inn. Det 
er veldig forførende.   

Distraksjoner får deg til å føle deg viktig. Det er en energi i enhver distraksjon, noe som ikke 
er i sannheten din, på din vei, som vil forføre deg, på en måte som nesten sier: "Se hvor spesiell 
du er." Det vil lure deg. Nå, til syvende og sist, faktisk, til og med jeg liker distraksjoner en gang 
iblant, så lenge du gjenvinner din, kan du si, din visdom og ditt formål - ikke formål - men din 
visdom og dine sanne ønsker. Men en distraksjon vil kalle deg ut og få deg til å føle deg viktig 
og nødvendig og begeistret. Distraksjon elsker å gi mye spennende energi. Gjøre at du føler 
deg levende igjen.   

Nå, dette forsvinner etter en stund, og det blir en veldig tankeløs energi, kjedelig, sliping og 
på en måte veldig krevende energi. Men så blir du distrahert fra distraksjonene dine til en 
annen distraksjon, og ganske snart har du fått denne kjeden av distraksjoner. Det som virkelig 
skjer underveis, den eneste negative delen av det er at du kommer bort fra sannheten din. Og 
du vet sannheten din. Selv om du kanskje ikke kan definere det, så vet du sannheten 
din. Sannheten din er reisen, din vei, den indre viten som har ledet deg så veldig lenge. Det er 
din sannhet. Problemet er at du ikke helt bevisst vet sannheten din, alle de mentale detaljene 
i sannheten og det. Det er ikke artikulert godt eller skrevet godt nok, men det er 
der. Sannheten er der. 

Du blir distrahert. Veldig enkelt å gjøre, veldig enkelt. Du blir distrahert, og når du blir 
distrahert, vet du at du er ute av sannheten din, og å vite dette får deg til å føle deg, vel, at du 
er ute av sannheten din, at det er noe galt, at du ikke lenger er sannferdig til deg selv eller 
noen andre. Så begynner du å ha den forkledningen av å være usann, og du våkner om 
morgenen og du vet "Jeg er ikke i min sannhet." Og så prøver du å finne sannheten din, men 
vel, du får en annen distraksjon, og det er som en ond sirkel som fortsetter, hele tiden får du 
flere og flere distraksjoner, kommer lenger bort fra sannheten din og føler dårligere om deg 
selv, fordi du vet at du ikke er i sannheten din. Men så prøver du å oppdage hva sannheten 
din er, selv om du virkelig vet det, men du prøver å oppdage, og enda en distraksjon kommer 
opp for å suge deg bort for å si, "Hei, vi har sannheten her,” Men det er virkelig ikke sannheten 
din, det er noen andres sannhet, eller det er ikke din fulle sannhet. Du kommer inn i 
distraksjonen bare for å finne at det ikke er sannheten heller. 

Det er som å gå fra en blindvei til en annen, og så blir du så frustrert over deg selv og du sier: 
"Jeg vil aldri finne sannheten min" eller "Det er ingen sannhet." Du sier, “Jeg vet ikke veien 
min. Jeg vet ikke min vei,” og du begynner å stole på andre, en annen distraksjon, og ganske 
snart er hele sannhetsbegrepet forvrengt. 

La oss stoppe alt det akkurat nå. Sannheten har alltid vært der. Den har alltid vært der. Den 
har aldri blitt borte. Du har kommet på avveie, men den har aldri blitt borte. Den er akkurat 
her. Og den kan være vanskelig å sette ord på, noe som faktisk er greit. Ord har en tendens til 
å begrense. Sannheten din er der, og jeg snakker ikke om sannhet som i, du vet, hva du skal 
spise og hva slags jobb du skal ha eller hva slags forhold. 

Jeg snakker om sannheten din, din sjels-sannhet, din sannhet til deg selv. Du kan nesten si at 
det var en avtale som mennesket inngikk med sjelen når de kom til jorden. Det er sannheten. 
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Det er heller ikke en veldig stor, tung filosofisk ting. Sannheten er ikke en liste over rutiner og 
prosedyrer og noe sånt. Sannheten er bare en følelse, og sannheten føles riktig, og sannheten 
er ikke forurenset med tankegods. Sannheten handler ikke om du er ærlig eller 
ikke. Sannheten handler ikke om hva slags jobb du har eller ikke. Sannheten er sannheten 
din. Det er deg. Det er den du er. Det er hva mennesket gikk med på å gjøre med sjelen. Det 
er sannheten. 
 
Forresten, når du blir forstyrret, noe som alle blir. Ikke føl deg dårlig hvis du er en av de 
superdistraherte menneskene, "Jeg ble distrahert av noe." Du hører telefonen ringe, og hele 
livet ditt blir distrahert. Alle blir distrahert. Men til slutt vil jeg at du skal føle hvordan disse 
distraksjonene tar deg ned mange blindveier, kaninhull og hulrom, sorte hull og alt annet, og 
plutselig føler du deg så langt fra sannheten, og det fører til enda mer søking og leting. Stopp 
alt det akkurat nå. 

Sannheten har alltid vært der, og akkurat nå, uansett hvor du er eller hvor mange distraksjoner 
du har gått gjennom, synger sannheten høyere enn noen gang. Sannheten er ikke en fin liten 
søt klisjé. Det er ikke en isme. Det er en følelse og det er en veldig sensuell følelse om deg selv. 

La oss puste godt med det. Distraksjoner. 

Hvor mange Shaumbra underveis ble distrahert? Jeg mener, det gjorde vi alle, alle gjorde det, 
og så distrahert at de dro, noe som er greit. Vi prøver ikke å være noen form for stor 
gruppe. Men hvor mange ble så distrahert at de dro? Og så hvis du ser på dem, hvis du ser på 
livene deres, noe jeg har gjort, fordi for meg er de fortsatt familie. Jeg mener, for meg er de 
fortsatt Sha-hom-ba-rah, og går langt tilbake. De er fortsatt fra Atlantis. Mange av dem, 
ble distrahert i disse årene vi har vært sammen som Crimson Circle, og de gikk fra en 
distraksjon til en annen, til en annen. Noen av dem ble akkurat lei av enhver form for søking 
og sa: "Drit på det hele." Andre fortsetter å hoppe fra den ene tingen til den andre. Men for 
meg er de fortsatt en del av Shaumbra, uansett hva.  

La oss puste godt og dypt med distraksjonene som følger med, og la oss gå dypere inn i 
sannheten. 

Noen ganger gjør sannheten vondt, og du vil nesten bli distrahert. Jeg mener det gjør 
ikke vondt, men noen ganger er sannheten vanskelig å møte, spesielt når dragen viser deg 
sannheten. Du vil definitivt få en distraksjon på det tidspunktet. Du håper telefonen ringer. Du 
håper huset begynner å brenne bare for distraksjonen. Men til slutt handler alt om sannheten, 
den indre kunnskapen om hvorfor du virkelig er her.   

Tidsreise 

Jeg satte meg ned for å skrive Maskinenes tid, og forresten, boka er veldig ekte, og boka er 
liksom en spøk også. Det er veldig ekte fordi jeg faktisk skrev den, og jeg skrev den ikke som 
kapittel ett, kapittel to, kapittel tre. Jeg skrev kanskje kapittel tjue på et tidspunkt, og så kom 
jeg tilbake og skrev kapittel to. Jeg spratt mye rundt fordi jeg var på tidsreise, og jeg måtte 
det.  

Det var totalt omtrent 32 kapitler i boka, forestilte kapitler i boken, men faktisk i antall skrevne 
kapitler bare rundt 19. Det er mange uferdige kapitler, så vi fyller dem ut akkurat nå. Det er 
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det vi gjør, og det er derfor det er en slags vits for Cauldre, fordi det ville være veldig vanskelig 
å sitte og skrive boken akkurat nå. Og jeg vet at mange av dere allerede har funnet det ut - vi 
skriver den. Vi fyller det ut mens vi går. Det siste kapitlet er ikke skrevet, og det vil ikke være 
et siste kapittel i den. Hvordan kan det være det når det er en fortelling om Shaumbra, om 
menneskeheten, om denne planeten og alt som foregår? 

Så det er et pågående arbeid, så ikke gi Cauldre noe dritt lenger om å ikke skrive 
boken. Overlat det til meg. 

LINDA: Unnskyld meg? 

ADAMUS: Overlat det til meg. Jeg gir ham dritten for ikke å skrive boken. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Jeg satte meg ned for å skrive dette. Jeg ble virkelig inspirert av min egen 
drage; veldig inspirerte til å skrive det fordi jeg hadde blitt veldig, veldig, veldig syk. Det var 
rett før min fulle realisering, min siste gang på planeten. Jeg møtte dragen min, og som et 
resultat av møtet førte det til at jeg gjorde denne tingen som kalles tidsreiser. 

Normalt tenker man på tidsreiser som noe som er lineært; du går frem og tilbake. Det er det 
faktisk ikke i det hele tatt. Jeg veiledet vennen min, H.G. Wells, omkring 1893, da han begynte 
å tenke på boka sin om tidsreiser, Tidsmaskinen, og jeg prøvde å forklare H.G. at den tidsreisen 
han ønsket å skrive om var så lineær, vet du, som å hoppe inn i denne maskinen, trykke på en 
knapp og gå 30 år tilbake, gå 100 år eller hva som helst. Det er ikke slik. Han kunne ikke 
konseptualisere det nok til å kunne skrive det på den måten, så han holdt seg ganske lineær 
med ting.  

Da jeg satte meg ned for å skrive Maskinenes tid, hadde jeg denne enorme opplevelsen av å 
være ... det var som en klar drøm. Noen av dere har de, klare drømmene. Det skjer, men det 
er ikke som det du vil kalle din hverdag. Jeg hadde en klar drøm og befant meg omtrent i 2020 
med en gruppe Shaumbra, og det var veldig rart fordi jeg foreleste. Heh. Det var veldig rart å 
se på meg selv, som om du vil si, fra bak i rommet. Jeg foreleser foran denne gruppen, og da 
jeg så på meg selv, ble jeg overrasket over hvor bra jeg hadde det med det og hvor artikulert 
jeg var og hvordan jeg var i stand til å ta veldig vanskelige konsepter og forklare det for folk. Jeg 
var stolt av meg selv.  

Det hele er en vits, Linda. 

Uansett, jeg befant meg selv midt i denne gruppen av Shaumbra og på denne viktigste tiden, 
denne sentrale tiden på planeten, en tid som var blitt profetert, men som aldri var spesifikt 
detaljert, en tid som jeg visste var episk. Men selv menneskene som satt der sammen med 
meg og hørte på min forelesning, forsto virkelig ikke det enorme omfanget i øyeblikket. 

Jeg reiste i tid, bare noen få år tilbake i tiden med Tobias. Jeg måtte se, vel, hvordan utviklet 
denne gruppen seg? Hvor kom de fra? Og jeg så Tobias jobbe med dere alle med problemene 
deres - og først ble jeg litt irritert over dette. Hvorfor jobbet du med problemer? Og så skjønte 
jeg de dype sårene som så mange hadde. Tobias måtte gjøre dette. Vi kunne ikke ha gått inn i 
det vi gjør nå uten en beroligende balsam - heh - av energi over noen av disse problemene. Du 
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hadde akkumulert så mye i mange, mange liv og hvordan kunne vi noen gang gjøre det jeg 
hadde sett oss gjøre i 2020 med alle disse problemene? Jeg skjønte også på det tidspunktet at 
Tobias kalte alle frem. Han «ropte» ut. Han kastet nettet for å få inn de som var klare, de som 
ønsket å være her.    

Jeg tids reiste så tilbake til tiden i Templene i Tien. Åh, og selv da jeg gikk dit på slutten av 
1700-tallet fra nord i Tyskland, følte jeg meg selv som å gå gjennom en virvel eller hva som 
helst tilbake til templene i Tien. Jeg visste at det ikke var et sted jeg ønsket spesielt å gå tilbake 
til. Det var da jeg var en liten slavegutt. Det var da jeg ble sittende fast i krystallfengselet 
mitt. Men jeg gikk tilbake. Jeg trengte å finne opprinnelsen til denne gruppen Shaumbra. 

Jeg reiste i tid til 2030, tok en titt og sjekket inn på Shaumbra. Det var interessant fordi du vet, 
faktisk, da jeg kom inn på denne gruppen i 2030, var jeg ikke der. Nei. Det var gruppen som 
jobbet med seg selv, men det var den samme gruppen av Shaumbra. Jeg hadde blitt 
pensjonist. Jeg kom innom på besøk innimellom, for underholdning, svarte på noen spørsmål 
av og til, men denne gruppen - Crimson Circle, Shaumbra - gjorde det selv. 

Hva gjorde de? De var på tidsreise. Så jeg dro til dem fra langt tilbake på slutten av 1700-
tallet; de, i år 2030, var også på tidsreise, og vi møttes underveis, og det var en stor, stor Oh-
Be-Ahn. Det er tidsreisenes hilsen. En stor, stor Oh-Be-Ahn. Det var en fryd å se hva Shaumbra 
hadde lært og hva de gjorde nå, det jeg kaller, den progressive tids reisen.   

Jeg gikk tilbake til Yeshuas tider og jeg så denne gruppen. Det var sannsynligvis - (Adamus 
sukker) prøver å tenke på det riktige ordet her - ikke den tristeste, men den mest gripende 
tiden av alle da jeg dro tilbake og besøkte denne Shaumbra-gruppen i Yeshuas 
tid. Lidenskapen var høy, men sorgen, sorgen var veldig dyp. Jeg dro tilbake, og det var virkelig 
- hvordan sier dere det - det var så mye lidenskap, men virkelig mangel på fokus, på ledelse. De 
likte å komme sammen, men det var omtrent som da Moses førte jødene til ørkenen for å 
vandre i 40 år; det var som "Hvor skal vi hen?" Shaumbra var litt sånn den gang.  

Det var interessant fordi den gruppen av Shaumbra den gang visste at de hadde noe - dyrebart, 
dyrebart noe - hva noen ville kalt hemmelighetene, livets mysterier, svarene som trosset tiden 
fordi det ikke handlet om tiden. Det handlet ikke om året. Det var noe så verdifullt for hele 
menneskeheten, for alle tider. Men de visste ikke hva de skulle gjøre med det. De visste ikke 
om de skulle skjule det til senere, eller de visste ikke om de skulle legge det ut nå. De visste at 
hvis de la det ut nå, ville de ofre livene sine, og mer enn det, så ville det kanskje være tapt for 
alltid. De var fortapte og prøvde å bestemme hva de skulle gjøre.    

Det var en interessant opplevelse å tidsreise og kanskje et av de lengste kapitlene i boka, og 
kanskje en av de tristeste for meg, og jeg vet for deg. "Hva gjør vi med dette?" 

Jeg tidsreiste frem til det du ville kalle år 2050, og da jeg nådde dette punktet - jeg reiste ikke 
ut for det spesielle året, jeg befant meg bare der - det var veldig, veldig interessant, fordi jeg 
kom dit, la oss kalle det 2050, gi eller ta noen år, det var ingenting der. Jeg mener 
ingenting. Min første tanke var at jeg kanskje hadde gjort tidsreisen min feil. At jeg ikke hadde 
gjort det riktig. Jeg hadde nettopp havnet i en distraksjon. Min andre tanke var at Jorden ikke 
lenger eksisterte, “Mennesker har ødelagt den. De har ødelagt planeten Jorden. Det er 
ingenting her.” Det var litt oppsiktsvekkende, for det var ikke den veien jeg hadde forventet 
for menneskeheten.    



Crimson Circle – Shoud 04 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 11 

Og så skjønte jeg noe jeg synes er så viktig for dere alle å innse: Ikke prøv å alltid finne ting på 
samme sted, inkludert deg selv. 

Du går for å finne deg selv noen ganger, og det er ikke der, eller det er ikke det samme som 
det var en dag før. Det burde ikke være fordi du endrer deg. Du utvikler deg. Du går videre, og 
hvis du går tilbake - når som helst du har et minne eller tenker på fremtiden eller fortiden, gjør 
du en form for tidsreise. Går du inn i fremtiden, og du er ikke der; du prøver å finne deg selv 
slik du fant deg selv i går, få kontakt med deg selv, få kontakt med energien din og den er ikke 
der, det er bare fordi den er flyttet. Det er annerledes. Det er på et annet sted nå.   

Da jeg traff 2050 og det ikke var noe der, var det ikke slik at jorden hadde ødelagt seg selv. Det 
var ikke det at jeg tok feil sving i mine tidsreiser. Det var fordi ting var så forskjellige. Jeg brukte 
den samme perspektivmodaliteten, den samme, kan du si, reisebriller som jeg hadde brukt 
før, og de gjaldt rett og slett ikke her. Jeg måtte få nye reisebriller. Jeg måtte se på ting 
annerledes. Jeg måtte finne den et annet sted, og der var den, 2050. Planeten var ikke som 
den var før. Planeten hadde gått gjennom mange utfordringer og mange endringer, men 
planeten hadde utviklet seg utover vibrasjonene og bevissthetsnivået som den hadde vært i 
til og med under mitt første besøk i 2020.   

Jeg gjorde mange tidsreiser frem og tilbake. Kom inn på mange Shaumbra-samlinger. Kom inn 
på noen av samlingene deres i det dere nå kaller Kona. Kom til og med på meg selv som Samuel 
Clemens, Mark Twain og var glad for hans humor og hans bevissthet og hans evne til å 
kommunisere. En ting kan jeg si om de fleste av mine tidligere liv, identiteter, at de alle var 
gode formidlere. De er alle gode formidlere. Det var viktig fordi ... oh, Shakespeare, kom 
igjen. Mark Twain og noen av de andre, de var gode formidlere. Når du ser på det nå og du 
sier, "Vel, jeg lurer på hvorfor det?" fordi energi bare er kommunikasjon. De var dyktige i å 
bruke energi. Energi kommuniserer. Hm. 

Jeg reiste frem og tilbake. Jeg hadde en fascinerende tid med dette, og jeg sier dette fordi 
dette er noe du skal gjøre. Du kommer til å være i en sensuell modus i år som faktisk vil åpne 
døren for sanntidsreiser, noe som ikke betyr bare å gå frem og tilbake på en lineær linje. Det 
er så mye mer enn det. Du kommer til å kunne oppfatte ting, men på en annen måte. Men når 
du gjør det, når du reiser i tid, spesielt inn i det du kaller fremtiden din, må du endre 
perspektivet ditt, slik du ser på og tolker ting, fordi det kommer til å bli veldig annerledes. Du 
kommer til å bli veldig annerledes.  

Hvis du skulle møte ditt fremtidige selv akkurat nå, la oss si 10 år fra nå, og du forventet å reise 
med tid herfra og dit for å møte deg selv, du ville miste deg selv; som å gå til et travelt 
gatehjørne og du visste at du skulle møte deg selv der og ingenting skjedde. Mange andre ting 
skjedde. Egentlig var ditt fremtidige selv der, du brukte bare et begrenset perspektiv for å 
prøve å bli bevisst på ditt fremtidige selv. Ditt fremtidige selv er så annerledes, det passer ikke 
inn med de andre menneskene, bygningene, vibrasjonene i det øyeblikket. Ditt fremtidige selv 
er, kan du si, så realisert og - jeg liker ikke nødvendigvis disse ordene, men jeg skal si dem - 
det er på et høyere vibrasjonsnivå. Nei, det gjør det ikke - det liker jeg ikke engang. Det 
fremtidige selvet ditt synger en helt annen sang enn alle andre, og til og med en annen sang 
enn du synger akkurat nå. 
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Så jeg gjorde mange tidsreiser og likte det. Det bringer oss tilbake til 2020, det sentrale året, 
året med endringer som da tillot bevegelsen til det vi nå kaller 2021. Og her er vi. 

Hvorfor er du her? 

For å starte året, vil jeg stille et veldig enkelt spørsmål. Jeg skulle ønske vi hadde et publikum 
her, men jeg kommer til å stille spørsmålet uansett, og det spørsmålet er egentlig ganske 
enkelt: Så hvorfor er du her? 

Hvorfor er du her? 

Hjernen din kommer til å sende ut en haug med svar, bare rasle dem ut. La oss komme forbi 
det. De er makyo. 

Jeg spør deg igjen, “Hvorfor er du her? Hvorfor er du her på planeten akkurat nå? Hvorfor er 
du her med Shaumbra? Hvorfor er du her i denne MaskinenesTid?” Føl deg inn i det et 
øyeblikk. 

(pause) 

Hm. Fortsatt mye makyo. Kommer egentlig ikke til sannheten ennå, men vi kommer dit om 
bare et øyeblikk. 

Så jeg vil spørre deg en tredje gang nå: "Hvorfor er du her?" 

Oof! Jeg har nettopp hørt en gjeng av dere, ikke dere alle, men en gjeng av dere som sier: "Jeg 
vet ikke." Eh!   

LINDA: Ups. 

ADAMUS: Det fungerer ikke her. Du kan si ting som, "Jeg har ennå ikke oppdaget det." "Svaret 
er på tur inn, men jeg har ikke helt fått tak i det enda." Du kan si ting som: "Jeg tillater meg å 
gå inn i de sensuelle følelsene av det svaret før jeg sier noen ord høyt", men "Jeg vet ikke" 
passer ikke. “Jeg vet ikke” fungerer ikke i Crimson Circle. Jeg tror du ikke bare skal få plass på 
badet, men jeg vet ikke - hva ville være passende handling for noen som sier, "Jeg vet ikke"? 

LINDA: Straff? 

ADAMUS: Jeg vil ikke si ordet "straff", men handling. 

LINDA: De må snu stolen og se bakover. 

ADAMUS: De gjør det uansett. Geez (Adamus humrer). 

LINDA: Vel, det kan ikke være for vondt. 

ADAMUS: Unnskyld? 

LINDA: Det kan ikke være for vondt. 
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ADAMUS: Vel, jeg vil ikke være slem, men jeg vil bare komme med et poeng. “Jeg vet ikke” 
fungerer ikke, fordi du vet, for faen!   

LINDA: Å. 

ADAMUS: Du vet det. Du vet alt, du vil bare ikke innrømme det. Så "jeg vet ikke" fungerer 
ikke. Greit. Jeg vil tenke på passende handlinger for det. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Eller vær villig til å komme med forslag. Det er det. Vi tar forslag på sosiale 
medier. Hva skal jeg gjøre med noen som sier "Jeg vet ikke" under en samling av 
Shaumbra? Greit. Og det gjelder meg hvis jeg ved et uhell sklir eller Cauldre 
miskommuniserer, falske kanaler, hva ville jeg måtte gjøre? Greit. Så ute for dine sosiale 
medier. 

Tilbake til poenget. Hvorfor er du her? Og jeg har ikke et livepublikum, så jeg blir nødt til å 
gjøre dette - hva kaller du det - telepatisk. 

LINDA: Bra. Flink. 

ADAMUS: Ja. Energisk, jeg skal gjøre dette. Ok, hvorfor er du her? Så, Linda, vil du skrive disse 
på din ... 

LINDA: Jada. 

ADAMUS: ... fine skjerm der. 

LINDA: Å, hei! 

 
ADAMUS: Det er en pen skjerm der. (Adamus berører den og Linda gisper). Hva?! Hva?! 

Ok, så Linda er klar til å skrive ned noen av disse. Bare - jeg skulle si, rop dem ut - men bare 
projisere dem, utstråle dem. 

 ~ Lidenskap 

Lidenskap. Greit. Ganske mange "lidenskaper" på den listen. 

LINDA: Er det et ord du vil ha skrevet ned? 

ADAMUS: Ja!  

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Du er her for din lidenskap. Godt. 

 ~ Integrasjon 
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Ok, integrering. Vent litt. Ro ned. Linda kan bare skrive så fort. Du er her for din 
lidenskap. Integrasjon er den neste. Du er her for å integrere og mange, mange, mange liv, 
mange aspekter. Integrasjon er sannsynligvis, vil jeg si, den største, mest tid og 
energikrevende av alle oppgavene du går gjennom. Du gjør mange andre ting, men integrasjon 
er liksom nettoresultatet av det, og det skjer enormt mye integrering. 

 ~ Rydding 

Den neste er rydding. Ja, rydding. Mange av dere sier det, bare blir kvitt dritten. Du må kvitte 
deg med dritt for å komme videre. Du kommer til å bli stoppet. Du kommer absolutt til å bli 
stoppet på reisen din, uansett hva du vil kalle det, hvis du har mye dritt. Og det er du som 
stopper deg selv, men jeg hjelper deg gjerne med å bare stoppe deg for å fjerne dritten. 

 ~ Karma 

Neste, jeg hører karma. Greit. Karma, rydding, liksom det samme. 

LINDA: Karma? 

ADAMUS: Karma, ja. Med et "C." 

(liten pause) 

LINDA: Karma med "C"? 

ADAMUS: Jeg tuller, kjære Linda. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Jeg prøver bare å distrahere deg - snakker om distraksjoner i dag. Så vi har 
karma. Jeg er ikke en stor tilhenger av karma fordi det er selvpåført skade. Du trenger ikke å 
bære den rundt, men ok, karma. Du er her for å gi slipp på karmaen din, men vi er egentlig 
ikke en karma-basert organisasjon. Ja. Vi er på en måte karmafrie, hvis du skjønner hva jeg 
mener. Du trenger ikke å ha karma med mindre du vil, og hvis du vil ha det, flott. Du kan ha 
det. 

 ~ Realisering 

Hva annet? Jeg hører realisering. Vel, det er en stor duh! Du er her for din realisering. 

Du vet, jeg vil minne alle om at realisering ikke er et mål. Realisering er en tillatelse. Det er det 
hele. Du kommer ikke til Realisering. Du tillater bare realisering. Det er allerede der. 

Jeg fant ut det i tiden med tidsreiser igjen. En av de største, morsomste tingene var å intervjue 
så mange av dere i løpet av året, jeg tror jeg fikk med omtrent 2027, jeg tror det var det. Jeg 
gjorde en hel serie intervjuer. Etter at jeg var halvt pensjonist fra Crimson Circle, kom jeg 
tilbake og intervjuet, og det var utrolig i intervjuene hvor antallet av dere som var realiserte 
Mestere sa: “Det var dumt. Jeg fortsatte å prøve å 'gjøre' realisering. Jeg fortsatte å forsøke å 
tvinge realisering eller jobbe med det, og det var først da jeg endelig ga opp det, at jeg skjønte 
at jeg allerede var det.”   
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Er det ikke morsomt? Jeg mener, du har ganske mye å gi opp eller tillate det, men du må slutte 
å se det som et endepunkt for noe og bare innse at det alltid er der. Det bare lengtet etter å 
komme ut. Det lengtet etter å være der, men du er så distrahert og besatt, så det tok litt tid 
til du til slutt sa: "Skru på alt." 

OK, hva annet har vi der ute som jeg hører? 

~ Hjelp andre 

Ok, ok. Hvordan plaserer du dette? Fordi jeg hører det fra flere kilder, "Hjelpe andre 
mennesker," antar jeg at det er den beste måten å si det på. Ja (Adamus sukker), du vet, det 
er en enorm distraksjon, på en måte, for det morsomme er at du er uansett, uten å måtte 
sette det som en av tingene på listen din, uten å måtte si, "Dette kommer fra min 
lidenskap. Dette er grunnen til at jeg er her - for å hjelpe menneskeheten.” Men det gjør du 
uansett. Så hvis det er en "uansett", hvorfor sette den på listen? Men vi beholder det. Jeg 
hører hva du sier. Ja, fordi mye av det du gjør nå er å hjelpe andre, men ikke gjør det for å 
hjelpe andre. Det er en veldig stor distraksjon og en veldig stor felle.    

Og jeg vet at noen av dere er som, vel, du vil opprettholde denne gode siden av deg 
selv. Du gjøre godt hvis du tar vare på deg selv. Men du har denne følelsen av at du bare må 
ta vare på alle og alt og bekymre deg for alle og alt, og så, hvis du har energi igjen på slutten 
av dagen, å prøve å ta vare på deg selv. Fungerer ikke så bra. Så, å hjelpe andre, ok, det er på 
listen. 

Hva annet? Hva mer hører jeg der ute? 

~ Drage 

Drage. Ok, drage det er bra. Du er her for dragen din. Er ikke det en sannhet? Heh! Dragen er 
en så viktig del av det du gjør fordi den kommer til å finne alt som trenger integrering, alt som 
trenger rydding, alt som trenger rebalansering, og kaste det ut. Alt som ikke er sannhet om 
deg selv, vil dragen finne slik at det kan frigjøres. Den kan frigjøres. Så ja, du er her for dragen.   

Det er mange andre jeg hører på, men denne typen dekker de viktigste. Ja, ting som, "Jeg er 
her for å oppdage meg selv." "Jeg er her for min sjel." Dette er alle gode ting. Å, denne liker 
jeg, "Jeg er her for å lære Adamus fysikk." Vi legger det på listen (Adamus humrer). Du vet, det 
er egentlig det jeg er her for, bare for å dele med deg det du allerede vet, virkelighetens 
fysikk. For å lære Adamus fysikk, og du kan understreke Adamus om den, Linda.   

LINDA: Åh! Han gikk bort (endring av dataskjermen fra skriveprogrammet hennes). 

ADAMUS: Å. 

LINDA: Å, nei! Å nei! 

ADAMUS: (humrer) Hjelp meg med å bringe meg tilbake! 

LINDA: Å, nei! Han gikk bort! 
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ADAMUS: Det er greit, for vi var ferdige med det (Linda sukker). Vi var ferdige med det, så du 
kan bare legge det bort. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Hvorfor er du her? Et så godt spørsmål å stille når vi begynner i 2021, og alle disse 
svarene er korrekte, og det er mange, mange, mange, mange flere svar som kan settes 
der. Men akkurat nå vil jeg ta et dypdykk i hvorfor du er her.  

Vi skal sette på litt musikk, og dette er den første av to meraber for dagen. Jeg vil bare gi deg 
beskjed i tilfelle du må bruke toalettet at dette ikke kommer til å være kort (Linda 
humrer). Denne første merabhen vil være det, men la oss sette på musikken og komme inn i 
en slags  merabh bevissthet. 

(musikk begynner) 

Merabh - Hvorfor er du her? 

Hvorfor er du her? 

Se, alle disse svarene var korrekte. Du er her for å integrere. Du er her for realisering. Du er 
her for mye rydding. Og noen av dere sa ting som: "Jeg er her for å lære å elske meg 
selv." Ja. Ja. 

Men, du vet, faktisk tok jeg ikke med det på listen - "Jeg er her for å lære å elske meg selv" - 
fordi jeg tenker at som et resultat av det vi skal gjøre her i dag, er det ingen læring hvordan å 
elske seg selv. Når du husker hvorfor du virkelig er her, hvordan alt dette henger sammen, vil 
du elske deg selv; du kommer til å se deg selv på en helt annen måte, og du kommer til å elske 
deg selv for det du har vært gjennom. 

Så, la oss puste dypt og la oss gå dypt, dypt. Det er mange gode svar der, men det er noe 
annet. 

Det er noe annet der inne. 

Hvorfor er du her? Jeg kommer til å be deg om å føle deg inn i det, som vår andre opplevelse 
med ekte sensualitet, sanne følelser. 

Hvorfor er du her? 

(pause) 

Det startet for lenge siden. Jeg fortalte deg at jeg tidsreiste helt tilbake til templene i Tien. 

Jeg reiste til tiden med Yeshua. Det var tøft. Det var tøft. 

Jeg reiste ganske mye i det du vil kalle korstogene, med Tempelridderne. Så mange av dere 
kom fra det. Jeg er overrasket over at det ikke er mer diskusjon blant dere om ikke bare 
tempelridderne, men noen av de andre hellige organisasjonene. 
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Du vet, det du holdt tilbake på Yeshuas tid var de virkelige hemmelighetene, de virkelige 
mysteriene. Du kan si det var nesten som om du holdt på kalkglasset, kalkkoppen som var den 
virkelige sannheten. 

Det hadde kommet opp fra Esseerne. De bar det lenge. Esseerne bar det bokstavelig talt helt 
fra Atlantis. Jeg snakker om det i et tidsreise perspektiv. De hadde båret det. 

Esseerne, de kom opp i det området du nå kjenner som Egypt, pyramidene. De kom opp fra 
undergrunnen. De befolket regionen, det som nå er kjent som Egypt og Israel, Jordan, disse 
områdene. 

Og du hadde dette store mysteriet om livet, den sanne guddommelighet. Men jeg antar at 
bekymringen var at mennesker ikke var helt klare for det. Ikke enkeltmennesker, men 
regjeringer og kirker, templene. De var ikke klare for det. 

Så, den guddommelige formelen, som ble båret gjennom av Tempelridderne. Å, det handlet 
ikke bare om riddere som beskytter pilegrimene som skulle til Israel. De gjorde det, men det 
var en grunn til at de gjorde det. Alt hadde å gjøre med den hellige kalk inni. 

Hvorfor er du her akkurat nå, 2021? Så mye av det forholder seg til da. Jeg reiste i tid og så 
deg. Jeg så dere som Esseere, som riddere. 

Jeg så deg for bare noen få liv siden, hvor du bare kastet alt ut. Du gikk alene på 
egenhånd. Bare hadde det. 

Du var i avsky for det kirkene hadde gjort, fordi de representerte menneskeheten og 
menneskets bevissthet og så hvordan de tok det som var så vakkert - læren om Yeshua, det 
vakre livet til Yeshua - de tjente penger på det. De politiserte det. De brukte det til kontroll. De 
brukte det til tortur og kriger. Det var alt i motsetning til hva den vakre læren handlet om. 

Ja, læren handlet om kjærlighet, men det handlet om mer enn det. Husk nå. 

Husk hvorfor du er her ... 

Hvorfor du har holdt ut når andre har droppet ut, hvorfor du har holdt sannheten din selv om 
du ikke visste nøyaktig hva det var. Du kunne ikke definere det eller skrive det eller si det høyt. 

Hvorfor du holdt det inne, hvorfor du klarte det gjennom 2020. 

Nå er du inne i 2021. Hvorfor er du her? 

Hva var det? 

Gå helt tilbake til Templene i Tien, og deretter med Esseerne. Mange av dere spredte seg etter 
det og dro til alle forskjellige hjørner av verden, tok på seg forskjellige identiteter. Noen av 
dere blir veldig, veldig distrahert. Noen, som jeg sa, var involvert med Tempelridderne. 

Det du leste om Tempelridderne, var kanskje 20 prosent av det de egentlig var. Jeg vil ikke bli 
for fokusert på det, men for noen av dere er det en så viktig del av puslespillet - å bevare 
renheten til meldingene, hvorfor du er her, hvorfor du vil gå gjennom alle disse livene, alle 
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denne vanskeligheten; hvorfor du til tider synes det var nesten uutholdelig, men likevel gjorde 
du det. 

Hvorfor er du her i denne maskinenes tid.? 

På tidspunktet for realisering, hvorfor er du her? 

Føl deg inn i det et øyeblikk. Det er kanskje ikke ord. Det kan bare være en sensuell følelse, 
men hvorfor er du her? 

(lang pause) 

La oss trekke pusten godt og la meg forklare, hvis du vil. 

(musikk slutter) 

La oss avslutte musikken et øyeblikk og bare puste inn. 

Hvorfor du er her 

Hvorfor er du her? 

Det er mange grunner. Jeg mener, det er mange grunner, og de er alle i sannheten din. Men 
det er spesielt en grunn, og det er det jeg innså da jeg reiste i tid. En grunn som virkelig skilte 
seg ut blant alle de andre grunnene, og la meg forklare det. 

Jeg skal be deg om å føle deg inn i dette, i stedet for bare å tenke på det. Føl virkelig inn i 
det. Føl deg inn i reisen din og hvordan den forholder seg til alt dette. 

Så langt tilbake som du eller et hvilket som helst sjelevesen går, så langt tilbake, helt til muren 
av ild, fra det tidspunktet og fremover, har all eksistens i hele skapelsen operert på et system 
av dualitet siden den gang. 

Så langt tilbake som du kan gå har det vært lyst, mørkt, maskulin, feminint, godt, dårlig, opp, 
ned. Alt er basert på to - yin, yang. Alt, ikke bare på denne menneskelige planeten, men i hele 
skapelsen.  

Er det ikke interessant at til og med programvarekode til nå har vært null, en? Dualitet. Nå vil 
programvarekodingen gå - det er noe som er litt annerledes, men i hovedsak er det hele null, 
en - den kommer til å gå utover det ganske snart, og det er her kvanteberegning virkelig spiller 
inn. Men ikke for å komme seg bort eller distrahere. Alt har vært basert på dualitet.  

For mange år siden, og kanskje er dette en som skulle hentes fra arkivene og omtaltes, det var 
en Shoud. For mange år siden snakket Tobias om de fire kulene. Det var en hvit kule, det var 
en svart kule og det var en grå kule. (Fra Creator Series Lesson 5 , 9. desember 2000.)  

Nå er det egentlig bare svart og hvitt, alt tatt i betraktning, egentlig bare svart og hvitt, som 
det er i hele skapelsen, bare yin og yang. Det var den andre kulen som vi kaller grå fordi den 
gikk frem og tilbake. Det sugde opp til det svarte da det svarte var i tet. Det sugde opp til det 
hvite når det hvite vant, og det gikk frem og tilbake, og det skapte alltid, ikke en balanse, men 
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faktisk en ubalanse mellom energiene, men det holdt energiene i bevegelse. Men denne grå 
svingte frem og tilbake. 

Den grå kulen var ganske enkelt et aspekt av den hvite kulen og et aspekt av den sorte 
kulen. Det var alt den var. Og det var slik alt var så lenge historien kunne huskes. Du hadde din 
svarte og du hadde din hvite, og så hadde du et grått aspekt som skiftet frem og tilbake, men 
det var fortsatt inneholdt i dualitet, innen to. 

Så kommer en klar kule, og den ryster alle opp. De liker det ikke. Svart og hvitt, ingen av dem 
liker det. De prøver begge å innrette den klare kulen etter sin måte, men den klare kulen ville 
ikke gå til det svarte eller det hvite. Og mens alt dette skjedde, kom den sorte kulen og den 
hvite kulen sammen. Men du skjønner, de var begge uhyggelige, men de prøvde å komme 
sammen og sa: “Hei, la oss slå oss sammen. La oss gå til enhet. La oss gå til enhet for å 
overvinne denne nye trusselen fra den klare kulen.” 

Nå visste begge sider at selv om de prøvde å forene seg i enhet, kunne det aldri skje, fordi den 
ene ville lure den andre. Lyset ville lure mørket, mørket ville lure lyset, og de ville være tilbake 
til der de var før med to kuler, med dualitet. Men de fryktet dette andre elementet, denne 
klare kulen. Det var guddommelighet. Det var intelligens utover intelligens som aldri noen 
gang var kjent før. Og det var det som ble båret i kalkene av Esseerne og ført frem. Det er 
derfor du er her. 

Det er på tide for denne planeten og så mange steder i skapelsen å gå utover dualiteten. Ingen 
vet hvordan de skal gjøre det, eller ingen tror de vet hvordan de skal gjøre det. De fleste 
aksepterer dualitet for hva det er - “Det er bare. Du har din yin og din yang. Du har oppturer 
og nedturer. Alt er dualitet.”    

Men det var en gruppe helt tilbake da, en veldig stor gruppe som på et tidspunkt sa:” Det vil 
komme en tid på planeten da vi går utover dualiteten. Og når vi gjør det, når vi begynner å 
komme inn, når vi først gjør det i våre liv - ikke påfører det på planeten - men når vi blir bevis 
på at denne klare kulen kan komme inn, kan denne guddommeligheten komme inn i 
dualiteten, det lyset som blir kastet derfra, vil forandre kursen av skapelsen. Trenger ikke 
lenger å operere i dualitet.”   

Det er det som skjer akkurat nå, og det er derfor du er her. Dette var forpliktelsen. 

Du måtte gjøre det gjennom deg selv. Du kunne ikke gjøre det ved å prøve å bare lære det til 
andre. Du måtte gå gjennom det i din egen erfaring. Du måtte ta på deg ting som ikke var dine. 

Du måtte spille rollen som den hvite kulen og tro at den var bedre enn mørket, og du måtte 
ta på deg rollen som den mørke kulen som holdt all dritten mens kulen kastet ut, og du måtte 
tro at den sorte kulen var ondt og den hvite kulen var godhet og den hvite var svak og den 
sorte var sterk og resten av disse tingene. Og du tok på deg alt dette i deg selv. Du tok på deg 
ting som ikke var dine, som var menneskehetens, som var din families, som var alle andres. Du 
tok det på deg. Du behandlet det i deg. Du gråt i deg selv for det. Du ble plaget, du mistet deg 
dypt, dypt, dypt i det. Du ble så distrahert fordi du dykket så dypt inn. Og du gjorde det fordi, 
vel, det er derfor du er her. Du gjorde det fordi du visste at det ville komme en tid på denne 
planeten, og en tid for deg selv å gå utover dualiteten. 
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Du visste at planeten måtte gå gjennom ting som kriger og det du så i fjor med coronavirus og 
alt annet. Du visste at det trengte å gå gjennom det, og du har sett på det de få antall dager vi 
har hatt i år så langt denne veksten til armeene, enten det er fysisk eller det er ganske enkelt 
verbalt eller det er psykisk, men en økning til armeene av både den sorte kulen og den hvite 
kulen, fordi de ser på din guddommelighet, din klarhet som påtrengende, som fienden. 

Du vil se denne stige til oppstyr, til armeer og store forstyrrelser, store forstyrrelser på 
planeten, fordi mørket vil være mørkt og lyset vil være riktig, og de er begge rettferdige på 
sine egne måter. Men det er på tide å avslutte dualiteten, ikke bare på denne planeten, men 
i hele skapelsen. Det tjente sitt formål.     

Det var et - jeg vil ikke si spill - men det var en opplevelse av energi, av sjelen, av din sjel, og 
det er på tide for deg å gå utover det. Og det er like enkelt som å puste dypt og være klar over 
hva som skjer og å tillate det, og ikke bli distrahert.  

Derfor er du her. 

Du valgte for veldig, veldig, veldig, veldig lenge siden å være her i denne tiden. Ikke for å gå til 
enhet, men for å gå til OG, til mange.  

Vil du virkelig gå fra dualitet, vet du, to, til en? Nei. Det sanne ønsket om guddommelighet er 
å være Alt som er. "Jeg Er det Jeg Er." Det er det som skjer nå. 

Det var kjent tilbake, selv tilbake i Templene i Tien, at det ville komme en tid da en gruppe på 
Jorden gjorde dette, stille, veldig personlige og dype opplevelser - ikke en felles 
opplevelse; veldig personlige opplevelser - men det ville være en gruppe som gikk gjennom 
dette som var her for å la guddommeligheten komme inn, og nå er tiden inne.     

Vi går inn i 2021. Vi har gått gjennom skiftene. Se på alt som kom rett før dette for deg - 
lukkingen av Arkens orden, lukking av englefamiliene, alt som har skjedd, endringene som har 
skjedd på Jorden, og nå er det på tide, og det er derfor du er her. Du gjør det ikke for planeten, 
men se på hva som vil skje. 

Du gjør det for deg. Men når din utstråling går ut av dualiteten og inn i OG, føl hvordan det 
bare skinner på Jorden.  

Derfor er du her. 

Alle andre grunner også, sikkert - Realisering, å elske deg selv, ta en tur rundt i verden - alle 
disse tingene. "Ja" til dem alle. Men du er her akkurat nå, slik at vi kan legge dualiteten bak 
oss. Jeg mener, den vil fremdeles være der når du vil leke med den, men vi åpner for OG.  

Velkommen tilbake Merabh 

Jeg vil gjerne ha litt musikk nå når vi går inn i dagens andre merabh. La oss få musikken og 
belysningen riktig. 

(musikk begynner) 
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Du vet, det morsomme er at du visste alt dette. Du gjør bare den tingen når du blir 
distrahert. Du later som du ikke vet det. Øh, hvis du virkelig føler inn i det med dine sensuelle 
følelser, har dette skjedd over lang tid. 

Det skal ikke sies at dualitet er dårlig, det var en måte å leve på. Det var en måte å leve på, 
men nå må noen gå utover. 

Du vet, de andre, de er så involvert i dualitet. De forsvarer det. De tror så sterkt på det. De er 
redde for å gå videre. Noen måtte gjøre det. Vi måtte stenge alle englefamiliene. Vi måtte 
skifte og endre så mange ting, og nå er timingen perfekt. 

Så da jeg landet i en av mine tidsreiser i Maskinenes Tid, landet jeg i 2021, jeg kom ikke dit 
med en gang. Jeg landet i 2021 og jeg så hva som foregikk med Shaumbra. Det hadde ikke 
påvirket verden ennå. Det ville gå år før det skjedde, men jeg så de beveget seg ut av dualitet 
til det store OG. Du trenger ikke bare yin og yang. Det er yong og gong og wong og dong og 
fong og sang, og det er alle disse. Ikke bare yin og yang.   

Det er litt ubehagelig å bevege seg ut av et gammelt operativsystem, men noen må gjøre 
det. Det var det som ble båret i kalken. Det var sangen til Esseerne. Det har tatt et par tusen 
år å komme hit, men dette er det. Dette er sanntid. 

Hva jeg egentlig vil gjøre i denne merabh, bli med meg, for dere vet, her sitter vi i dag, jeg vet 
ikke hvor mange som er i denne Shoud akkurat nå. Jeg vet ikke - sa jeg "jeg vet ikke "? (Linda 
gisper). Straff meg, vær så snill (de humrer). Nei, jeg må fullføre - vi tar straffen etterpå. 

Jeg har ennå ikke beregnet hvor mange som bokstavelig talt er i denne Shouden, hvor mange 
som vil se den senere. Jeg har ennå ikke følt meg inn i de totale energiene, fordi jeg er så 
opptatt av det jeg gjør her med dere. Men jeg vil si at vi underveis mistet rundt 98,35 prosent 
av de vi startet med. 

Jeg snakker om fra Esseernes tid, tiden til Yeshua. Vi mistet ganske mange selv etter at Tobias 
kom inn. Noen spratt inn og spratt ut. Mistet mange da jeg kom inn. De tålte ikke 
storslagenheten, antar jeg, eller noe. Greit, det er humoren min, og Cauldre sier nok pusten 
min, men vi mistet mange. 

De ble distrahert. Lett å gjøre. Så enkelt å gjøre. 

La oss hente dem. Jeg mener, ikke dra dem etter skjortekragen, men la oss få dem. La dem få 
vite at vi er her. 

La dem få vite det, ja, til og med dere ble distrahert til tider, men dere er her akkurat nå. 

La oss puste dypt og gå inn i OG med tiden.   

La oss gå tilbake til de tidene med Yeshua da dere var samlet og sakte, sakte ble samlingene 
mindre og mindre. Risikoen var høy. Det var farlig, så noen sluttet bare å dukke opp. Andre 
var det jeg vil kalle åndelige formue søkere. De ønsket at alle svarene ble gitt til dem på et fat, 
et fat som kom utenfra, og de dro da dere ikke ga dem det fatet med svarene. 

Mange forlot underveis. 
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Noen engasjerte seg dypt i kirkene, fordi det du vil kalle de innledende kirkene, spesielt den 
kristne kirken, fortsatte tradisjonen med Esseerne og Yeshua. Det var først etter 380 e.Kr. at 
det begynte å bli sterkt forvrengt, vridd. 

Noen ble distrahert i kirkene. Noen ble distrahert bare fordi de følte at denne skjønnheten, 
dette mysteriet burde være, vel, jeg antar forkynt for folk, lærte folk - med andre ord, gå ut 
og evangelisere - og det har alltid vært imot måtene å evangelisere noe av dette, fordi du ikke 
kan gå ut og lære det bort. Nei. Du kan bare vente på at de kommer til deg. Og når de gjør det, 
kan du til slutt vise dem hva som er i denne kalken.   

Så mange ble distrahert av så mange forskjellige ting - kjærlighet, rikdom og formuer. De ble 
distrahert av konspirasjoner. Tsk, tsk, tsk! Konspirasjoner er litt morsomme, men det er 
definitivt en blindvei. Helt sikkert.   

La oss gå tilbake og gi dem beskjed, for de har alltid vært familie. De har alltid vært en del av 
dette. Selv når de har gått bort, selv når de har gått i sinne, la oss få vite at vi er her. La dem 
få vite at de er velkommen tilbake. 

Ingen dommer, ingen foredrag, bare smil og klemmer. 

Å, det er så mange av dem der ute. 

Du vet, faktisk, på en måte, har de ønsket dette lenge. De har ønsket å vite at det er på tide å 
komme tilbake. 

De ville bare vite at du klarte det, at det er ekte, og at vi er klare nå for fysikken til denne 
planeten og virkelig hele det fysiske kosmos og utover det, å gå utover dualiteten. Hvordan 
skjer det? Vel, det er når guddommelighet virkelig er integrert. 

La oss puste dypt og ønske velkommen tilbake ... 

Til alle de som ble distrahert. 

Til alle de som følte seg avvist. 

Til alle de som følte seg overlegne, og til alle de som glemte sannheten. 

Til alle de som følte seg forrådt. 

Til alle de som ønsket svarene så mye raskere. 

Til alle de som var lei av å vente på at menneskeheten eller bevisstheten skulle ta igjen, for 
alle de som ikke hadde tålmodighet til å vente til tiden var helt riktig. 

Til alle de som ble altfor filosofiske. 

Til alle de som ønsket ære for seg selv, i stedet for å være i tjeneste for andre. 

Til alle de som prøvde å søke makt i denne sannheten. 

Til alle de som ble torturert og latterliggjort for sin tro. 
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Velkommen tilbake. 

Jeg sier til hver og en av dere som kommer tilbake, vi har alle blitt distrahert, inkludert meg. 

Vi har alle vært arrogante til tider, spesielt meg. 

Vi har alle vært i ekstrem selv tvil. 

Velkommen tilbake Esseerne, dere riddere, dere prester og nonner. 

Velkommen tilbake, dere ensomme fugler. 

Velkommen tilbake dere filosofer og dere tenkere. 

Velkommen tilbake til denne gruppen du en gang kjente som Sha-hom-ba-rah.  

Vi er her i dag. 

Det er året 2021, og vi kommer til å gå utover dualiteten. 

Vi skal se hva denne opplevelsen handler om. Vi skal gjøre det i oss selv, og så skal vi tillate at 
utstrålingen går ut som et stort potensial for hele skapelsen. 

La oss trekke pusten godt inn i merabhen vår om å ønske velkommen tilbake. 

God dypt pust. 

Så hvorfor er du her? 

Det er mange svar på det, men svaret i dag: Det er på tide å gå utover dualitet. 

Det var et av mysteriene, det var en av de første ønskene. Det vil komme en tid da vi går utover 
mørket og lyset, ikke tilbake til enheten, men inn i det store OG.  

La oss trekke pusten godt, kjære Shaumbra, og hele tiden kjenne etterklangen nå i hele 
skapelsen. Føle hva vi gjør akkurat nå. Å, og du gjør det ikke for hele skapelsen, men du vil 
påvirke hele skapelsen. 

Og hele tiden å huske at, alt er vel i hele skapelsen.   

Takk, kjære Shaumbra, og velkommen tilbake. 

 
  



Crimson Circle – Shoud 04 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 24 

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. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversettelse og 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 
evangelisk 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. 

 

 
 


