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

Ahh! Godt å være tilbake. Godt å være med Shaumbra. Godt å være her i Kona i Shaumbra 
Paviljongen. En slik glede å være her sammen med dere alle. Ah! 

Vi har ganske mange ting vi skal snakke om i dag, og først og fremst takk, kjære Linda. Du ser så 
fin ut i dag. 

LINDA: Takk. 

ADAMUS: Ja. Og dere alle ser ganske bra ut. Jeg har sjekker ut energien din, sjekket ut 
energibalansen din, energisynkroniseringen din, og når som helst nå, kommer den. Den 
kommer. Litt bedre, og litt mer synkronisert hver gang vi snakker sammen. 

Du vet denne Shouden, denne vakre tingen vi gjør hver måned kalt Shoud, det er et 
øyeblikksbilde. Det er et øyeblikksbilde av Shaumbra historien. Det er et øyeblikksbilde av hvor 
hver og en av dere er, og disse planlegges ikke lang tid i forveien av meg eller dere. De skjer i 
øyeblikket. Vi går ikke uker i forveien og sier: "Dette er hva vi skal gjøre på Shouden." Det skjer 
vanligvis kvelden før. Noen ganger om morgenen. Noen ganger – som i dag - mens musikken 
spilles, fordi det skjer i øyeblikket, det skjer Nå.  

Og så gjør vi det i Shouden. Vi filmer det. Vi gjør opptak slik at den er tilgjengelig senere for de 
som kommer etter deg. Men det er et øyeblikksbilde av hele denne utrolige reisen fra å våkne til 
realisering og deretter hvordan det er å bli på planeten som en legemliggjort Mester. 

La oss ta et dypt åndedrag når vi gjennomfører denne historiske Shouden, dette øyeblikksbildet av 
Shaumbra reisen, når vi er i gang. 

Tilbake stilling av bevissthet 

For noen uker siden gjorde vi noe som heter tilbakestilling av bevissthet. Planeten tilbakestilles 
akkurat nå, etter denne lange vinteren, faktisk dette lange året med KOVID. En tid da folk måtte 
holde seg innendørs. De har hatt tid til å tenke. De har hatt tid til å se på alt i livet sitt. Og det har 
vært frustrerende for mange. Ja, det er et sterkt ønske om å komme seg ut igjen, å få gå ut igjen, 
men det har vart lenge, lenger enn til og med jeg hadde forventet. 

Mennesker ba om at det skulle vare lenger, når vi ser på det fra et massebevissthets-
synspunkt. Når de kom inn i det, skjønte de at det ikke var så ille som det de trodde, for dem 
personlig. De skjønte at det var en tid for refleksjon, omorganisering, en tid for å vurdere sitt liv, 
en tid for å se fremover og inn i fremtiden, og det var nesten motstand mot å gå ut blant folk 
igjen, nesten motstand mot å omgås andre mennesker igjen. Og ja, mens noen klaget over det, og 
absolutt ønsket å gå på restauranter og gjøre noen av den type ting, men det var en slik bevegelse 
av bevissthet som sa: "La oss fortsette dette for å virkelig gjøre det dypdykket i våre individuelle 
personlige selv.” 

Så det har pågått i lang, lang tid, og til slutt førte det virkelig til denne tilbakestillingen av 
bevissthet på planeten. Det skjedde i perioden fra 14. – 17. mars, og ingenting skjedde i det 
øyeblikket. Ting som dette skjer vanligvis ikke i øyeblikket. Vanligvis er det en slags omdirigering 
av energier på grunn av bevissthet, og det som skjer etterpå er viktig.  

Ofte forventer du at noe stort skulle skje den dagen. Men nei, nei, bevissthets- tilbakestillingen, er 
det milliarder av små signaler, bleeps, som foregår i enkeltpersoner, i et lite øyeblikk lurer de på 
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hva som skjedde akkurat nå. De mistet kanskje oversikten over tiden eller glemte hvor de var et 
kort øyeblikk. Men det var en tilbakestilling av bevissthet for milliarder av mennesker på planeten. 
Og så i den tilbakestillingen, satte du alt sammen i massebevisstheten, det var enormt. Det var 
veldig, veldig stort, og du kommer til å se resultatet av det i tiden som kommer.   

Men i utgangspunktet var det mennesker som sa: "Kanskje vi burde gjøre det litt annerledes. 
Kanskje vi burde komme oss ut av de gamle mønstrene. Kanskje det finnes en bedre måte.” Og så 
stilte de spørsmålet, “Hva er en bedre måte? Hvordan kan jeg komme ut av det gamle 
hverdagslige livet mitt? Hvordan kan jeg virkelig manifestere det jeg virkelig ønsker å gjøre?" Og 
selv om dette spørsmålet ble stilt av milliarder av mennesker over hele kloden, gled mange bare 
tilbake til sine gamle mønstre, sine gamle måter å gjøre ting på, men for at de ikke skulle glemme 
dette øyeblikket tenkte de: “Det må være en annen måte å gjøre det på.” Og de venter bare på at 
noe skal skje, hvilken som helst dag; venter de på at noe skal forandre seg i livet deres. 

Og det var mange, mange som forpliktet seg til seg selv, tok et valg og sa:” Jeg må gjøre noe 
annerledes. Vi kan ikke dra tilbake. Jeg kan ikke gå tilbake til pre-KOVID-måten å gjøre ting 
på. Jeg var absolutt på feil spor. Jeg gjentok bare det samme dag etter dag, år etter år, i påvente 
av hva, eventuelt bli syk og dø? Jeg må gjøre noe annerledes.” 

Det ble bygget opp et stort trykk som et resultat av alt dette. Folk sier: “Jeg må gjøre noe 
annerledes med livet mitt. Og så dette enorme tomrommet som er der ute akkurat nå, et stort 
tomrom hvor folk sier: "Men jeg vet ikke hva." Du hørte disse ordene komme ut av munnen min 
"Jeg vet ikke hva."   

Dette tomrommet vil til slutt bli fylt. Nye muligheter vil komme forbi. Noen vil savne den gamle 
måten, noen får nye måter å tilnærme seg ting på. Bare enkle hverdagslige ting, som en ny måte å 
kjøre til jobben på - hvis de går tilbake til et kontorsted - eller en annen fritidsaktivitet, en annen 
partner, en annen hobby og en annen karriere. Men det er også mye motstand som har bygget seg 
opp som et resultat av at bevisstheten er tilbakestilt. Så mye ønske om forandring, men så lite 
ekte forståelse eller ekte kreativitet. Men det kommer. 

Så akkurat nå har du denne innebygde spenningen, "Det må være en annen måte," og noen 
henger seg bokstavelig talt fast i den spenningen. Noen takler det rett og slett ikke. De blir litt 
sprø. Jeg vil tørre å påstå at bruken av antidepressiva vil øke etter KOVID, fordi noen mennesker 
ikke klarer å takle dette spørsmålet de stiller til seg selv: "Hva nå? Hvordan gjør jeg dette 
annerledes?” og de føler seg så maktløse. De føler seg så ute av stand til å gjøre noe. De føler at 
de er så bundet opp i massebevisstheten at de ikke kan gjøre noe. Det er en ubehagelig følelse. 

Det er en forferdelig følelse når du vet at du vil ut, når du vet at det er noe annet, når du vet at 
den gamle måten ikke fungerer, men du vet ikke hvordan du skal komme deg ut av den. Du vet 
ikke hvordan du skal komme deg videre. Du vet ikke hvordan du kan endre rytmer og mønstre 
som har diktert livet ditt. Så vi har et stort trykk som bygger seg opp.  

I tillegg til det, gikk folk inn i et dyp dykk, en dyp refleksjon, "Jeg vil ha noe mer ut av livet mitt" 
og vet egentlig ikke hvordan jeg skal gjøre det, men jeg vet at det er noe annet der. Og det 
trykket som bygger seg opp åpner seg før eller senere - eller det går i stykker eller hva du enn vil 
kalle det - men før eller siden er det der, og da skjer det noe fantastisk, som du allerede vet, folk, 
de liker ikke forandringen. Nå skjer noe de faktisk har bedt om - en endring - og nå skjer det i 
deres liv, og det friker dem ut på en måte.   

Du, Shaumbra, er på det punktet at du forstår at endring og dens iboende kaos egentlig ikke er det 
i det hele tatt. Du bare går gjennom noe, kommer til et høyere bevissthetsnivå og til slutt til et mer 
tilfredsstillende nivå av menneskelig erfaring på planeten.  

Så, hele denne tingen, tilbakestillingen av bevisstheten, den er i gang. Ja, det skjer. Du vet, det er 
som et vulkanutbrudd. Aktiviteten bygger seg opp langt ned under overflaten, og så kommer 
utbruddet, og det er det som skjer akkurat nå med denne tilbakestillingen av bevisstheten. Ikke for 
å skremme noen av dere som er her på øya, med et jordskjelv eller et vulkan utbrudd, men disse 
tingene skjer. 

Så, tilbakestilling av bevissthet. For deg, Shaumbra, er det en tilbakestilling? Ikke så mye. Du har 
gjort det for lenge siden. Du gjorde en justering i løpet av denne tiden med tilbake-stillingen av 
bevisstheten. Du trengte ikke å tilbakestille. Du gjorde noen justeringer i dine egne koblinger til 



Crimson Circle – Shoud 07 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 3 

massebevisstheten, og kommer til å forstå at du ikke trenger å være bundet til den. Det er 
behagelig å være bundet til den, det er som et stort, varmt mykt teppe. Men når du først er under 
det teppet, skjønner du at det er laget av hestehår, og det er egentlig ikke så behagelig likevel. 
Det er ganske irriterende. Du har gjort noen justeringer i hvordan du er koblet til 
massebevisstheten, hvordan du får kontakt med massebevisstheten. 

Jeg har sett ganske nøye på dette. Flere og flere av dere innser at det, du vet, det er der, og du 
var en del av det; det er en slik faktor, det skaper en slik gravitasjonskraft for mennesker, men du 
trenger ikke å være bundet til massebevisstheten for å nyte livet. Faktisk er det morsommere når 
du er klar over det, men du blir ikke kontrollert av det. 

Så jeg så den justeringen som så mange av dere gjorde, og det brakte opp noen problemer. Jeg 
har sett, veldig nøye etter i det siste. Det brakte opp noen problemer, og en av de interessante, 
merkelige problemene er at du på en måte ikke vil være så veldig annerledes. 

Shaumbra forskjellen 

Du ønsker ikke å være så veldig annerledes enn de andre. Det er en del av din oppvekst og 
kultur. Det er en del av den Atlantiske opplevelsen du hadde. Du vil fremdeles være i stand til å 
handle som andre til tider, være som andre. Du vil ikke være så annerledes at du ligner på 
Jonathan Livingston Seagull, at du er helt isolert, borte fra flokken, ignorert av andre eller til og 
med forvist av andre. Så dette er denne rare tiden du er inne i hvor du fremdeles går inn og ut av 
din suverenitet, slik at energi kan tjene deg og at du fortsatt ikke ønsker å være en utstøtt. 

Faktum er at du er annerledes. Du er veldig annerledes enn andre mennesker. Ja visst, kroppen 
din er fortsatt lik i design og struktur, og din generelle biologi, men selv det endrer seg. Du er 
veldig annerledes når det gjelder dine håp og ambisjoner. Du er veldig, veldig forskjellig når det 
gjelder hva som er meningsfylt og viktig for deg. Du er veldig forskjellig når det gjelder å ikke ville, 
ikke la andre kontrollere deg. Du er ganske bestemt på det. Du kommer ikke til å bli noens 
dukke. Du er veldig tydelig på det. Det er en av grunnene til at det ikke er noen regler i Crimson 
Circle. Du ville rett og slett ikke tillate dem, og vi trenger dem egentlig ikke. Men 
du er annerledes.     

Når du begynner å gjenkjenne det og akseptere det, det er da ting blir lettere. Akkurat nå er det 
en friksjon som oppstår når du fremdeles ikke helt vil omfavne at "Jeg er annerledes." Jeg sier ikke 
bedre. Noen av dere likestiller dette øyeblikkelig med det. Jeg sier ikke at du skal fortelle deg selv 
at du er bedre enn andre mennesker. Det handler ikke om det. Det betyr ganske enkelt at du har 
en annen bevissthet. Du har en annen tilnærming til energi. Du har en annen forståelse av livet. 

Og kanskje den største forskjellen av alt, av alt, er at du går innover og de fortsatt går på 
utsiden. Det er den største forskjellen. Det er det som skiller deg ut. Det er ikke din mentale 
kapasitet eller ditt utseende eller hvor åndelig du er eller hvor bevisst du er. Det er det faktum at 
du endelig går inn i det som alltid er der, alltid er der - hvert svar, alt du trenger, all din lykke, all 
kjærligheten - det er der, og det er det som skiller deg ut.  

Det er så veldig viktig, og det var derfor jeg ønsket å starte denne Shoud med dette, at ja, du er 
annerledes, og det gjør deg ikke bedre eller verre. Men du er annerledes. Ser du, menneskeheten, 
alle individene går utenfor for å få svar. Ikke alle, men de aller fleste. De går utenfor for å få svar. 
Du går inn, de går ut. De våkner om morgenen og følelsen av tilfredshet kommer fra det som skjer 
med dem på utsiden den dagen, hvem snakker vennlig, hvordan er trafikken, hvilken spesiell 
avtale de kan få i butikken, deres forhold til andre mennesker, hvor kjedelig jobben deres er eller 
ikke er den dagen. Dette er alle de eksterne tingene, og mennesker leter etter svarene utenfor seg 
selv. 

De har gjort det lenge, lenge. De har gjort det i evigheter, og lett utenfor seg selv. Mennesker tror 
at svarene er utenfor dem selv. Det kan være i en hellig bok. Det kan være i en guru. Det kan til 
og med være i vitenskapen. Vitenskap er fantastisk. Vitenskapen hjelper deg med å forstå hva du 
har skapt. Med forståelsen, og forståelse av vitenskap, hjelper deg å forstå og oppfatte hva du har 
skapt, din skapelse, med biologi og fysikk og til og med matematikk og alle disse tingene. Det er 
en god måte, men det er bare en måte. Alle disse tingene utenfor deg selv, for å prøve å forstå deg 
selv, hvorfor du er her på denne planeten. Men folk flest tenker ikke på disse tingene, og de 
som gjør det, vel, de har en tendens til å gå utenfor seg selv uansett for å fine svarene. Det som 
gjør deg annerledes, er at du går inn. 
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Å gå inn er i utgangspunktet mye vanskeligere å gjøre enn å lete etter svarene utenfor, fordi du 
ser innover - du ser på minnene dine, du ser på historien din - og du stoler ikke på deg selv. Du 
elsker ikke deg selv. Du føler ikke at svarene er der, annet enn det du er i stand til å lære på 
utsiden fra bøker og klasser og noen livserfaringer. Men ofte ser du innover og sier: "Hva? Hvem 
jeg? Gud er innenfor? Jeg Er hva Jeg Er?"   

Så det er veldig vanskelig å se innover. Det er en fasade. Det er en illusjon faktisk. Du ser innover 
og sier, “Jeg er bare et menneske. Jeg har ikke hatt betydningsfulle år tidlige i livet mitt. Jeg er 
ikke kjent. Jeg er ikke rik. Jeg er ikke noe av det.” Så med denne fasaden på plass, har du en 
tendens til å gå ut og lete etter svarene. Det er et endeløst søk på utsiden. Uendelig søk. Du finner 
aldri svarene. Du finner aldri det du leter etter. Du finner biter og biter. Du vil finne øyeblikk av 
tilfredshet, men du vil aldri finne det du faktisk leter etter på utsiden. 

Svært få tåler å gå på innsiden, det vedvarende indre blikket på seg selv. Svært få kan gjøre det, 
og de som gjøre det har en tendens til å bli veldig, veldig mentale om det. De tenker for mye. De 
behandler det i tankene. De går for qualia, som betyr at de relaterer det til erfaring og hendelser 
de har hatt før. De tenker for mye. De blir emosjonelt over det. De blir frustrerte over seg selv. De 
går inn, og i denne illusjonen, i denne første fasaden, er det ingenting der, bortsett fra et tog vrak. 
Så kommer de alle til bearbeiding, ser på deres dårlige barndom, deres dårlige forhold eller mangel 
på visse talenter eller evner. De kommer inn i mye bearbeiding, og generelt når de gjør det, la oss 
si, de går til rådgivere eller - de fleste rådgivere, ikke alle - men når de får hjelp blir de enda mer 
fokusert på det som ikke er på innsiden. Feilene, feilene på veien. Og hva gjør de da? De ender 
opp med å gå ut og lete etter svarene. 

Utsiden er vakker. Det ytre gir deg et bestemt engleperspektiv på deg. Men til slutt er det ikke der 
svaret ligger, og det er derfor du er annerledes. Du skal innover. Det er en tøff reise. Det er en 
veldig tøff reise, og en av de viktigste tingene å huske på er at svarene er der, 
selvfølgelig. Svarene er absolutt der. 

Det er viktig å huske at historien, historien din som tankene dine husker, ikke egentlig er det som 
skjedde. Jeg har sagt dette mange, mange ganger. Det er egentlig ikke det som skjedde. Men det 
er lett å bli fanget på det nivået ved å gå inn og deretter la seg lure av det og ikke dykke dypere 
for å si, "Du vet, det er bare en del av historien, men det er mer. Jeg kommer til å dykke dypere 
inn og finne ut av det.” 

Du er annerledes fordi du går inn, fordi du har gått den veldig, veldig unike stien, en ensom sti til 
tider, men til slutt den mest fantastiske av alle stier. Så kommer du til et punkt når du går dypt 
inne - dypt, dypt, dypt - ofte vil du bare løpe den andre veien, gå tilbake, gå ut igjen, du går dypt 
inn og hva møter du til slutt? Dragen. Dragen. Du går dypt, dypt inn og så plutselig har du fått 
denne dragen til å rive deg fra hverandre. Nå er du helt sikker på at du burde gått utenfor for å få 
svarene, men det er virkelig for sent nå. Du har gått for langt, og til slutt kommer du til å forstå at 
dragen er der for å vise deg den siste av illusjonene, det siste av skyld og skam, og det er det den 
er der for; før du går inn i realisering, bare graver deg langt ned og dypt. 

Men det viktigste er at du gjorde det, på innsiden. Det er der det hele er. Det er der energien er. 
Det er der bevisstheten, svarene, overflod, glede, lykke og fred er. Alt du har sett etter, alt er der. 
Alt er virkelig der. 

Men det viktige poenget her er at det er det som gjør deg annerledes, og du er det. Dette er et 
godt tidspunkt, til å kjenne på dette uten å fordømme. Du vet, det er en stor forskjell på å dømme 
og observasjon. Det høres nesten likt ut, men å dømme setter en slags negativ vri på ting. Det er 
en skjevhet. Det er nesten negativt. Men en observasjon sier: “Jeg er annerledes. Det gjør meg 
ikke bedre eller verre. Jeg er rett og slett annerledes, og jeg er annerledes fordi jeg har gått min 
egen vei. Ikke den veier de fleste går, ikke den veier myndighetene ønsker at jeg skal gå, men jeg 
har gått min egen vei innover." 

Det gjør deg veldig, veldig annerledes. Det kan sees på, som jeg ser på deg gjennom energiske 
øyne, ikke gjennom fysiske øyne, men det viser at du er en av dem som har gått din egen vei, gått 
din egen vei. Det har ikke den "flokk-faktoren" det å gå på utsiden, holde seg i 
massebevissthet. Følge flokken. I stedet for en flokk, er det bare deg. Det er bare deg. Det er det 
som gjør deg annerledes, og det er virkelig på tide å erkjenne det før vi går videre med det vi 
gjør. Det er på tide å erkjenne at du er annerledes. 
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Overfølsom 

Når du er annerledes, det å gå inn, da utviklet du også noen ganske unike egenskaper og 
attributter, og en av de viktigste som virkelig kommer opp akkurat nå er at du blir mer og mer 
oppmerksom på at du er oversensorisk. Overfølsom, oversensitiv. 

Nå, ja, det kan innebære det å være mer intuitiv, den er der i stor grad, men du blir bare mer 
følsom og sanselig for alt. På den tøffe siden blir du mer følsom for mennesker, masse-bevissthet, 
uhøflig oppførsel. Du blir mer irritert og følsom for tid. Du blir mer følsom for mat og allergi. Du blir 
mer følsom i kroppen, og du er mer følsom selv i tankene i sinnet ditt, hva som irriterer deg, hva 
du bare ikke tåler lenger. Så du tenker kanskje om deg selv at hver eneste lille særegenhet, hver 
lille særegenhet som nå begynner å komme opp - Hva er dette? Hvorfor tåler du ikke høye 
motorlyder lenger? Hvorfor liker du ikke andres hår lenger? (Adamus humrer) Ja, det er noen av 
dere som har dette. Hvorfor er du så følsom? Og så har du denne følelsen av at du kanskje gjør det 
galt, men det gjør du ikke. Dette er bare en slags bivirkning av å være oversensorisk. 

På det du vil kalle den mer positive siden, blir du bare mer bevisst på alt, skjønnheten i alt. Du blir 
mer bevisst på strømmer og mønstre som folk flest ikke vil ha peiling på. Det er en flyt og et 
mønster i naturen. Det er strømmer og mønstre i musikk som ikke er i musikken som ørene dine 
kan høre. Det er en flyt. Det er en rytme i det vi gjør her i Shouden, og du begynner å føle inn på 
det. Du vet ikke nødvendigvis hva du skal kalle det. Du vet ikke hva det er, men du er klar over at 
det er en slags flyt, en rytme av ting som foregår, fordi du er oversensorisk. 

Du blir mer bevisst på energi. Til syvende og sist er det din energi. Du er bare mer bevisst på dets 
tilstedeværelse, at den ikke er der ute, at den er akkurat her. Du blir mer bevisst på ting som 
fuglekvitter og hundene som bjeffer og luften og vinden som blåser over ansiktet ditt. Dette er alle 
gode indikatorer for at du bare blir oversensorisk, og i utgangspunktet er det litt tøft, fordi du vil 
blokkere de irriterende tingene. Men til slutt vil du lære å tillate. Du lærer hvordan du integrerer 
selv disse tingene som er irriterende og forstyrrende for deg. 

Så poenget er å puste dypt og tillate det. Tillate. Ikke bli fanget av det. 

Overfølsomhet betyr i utgangspunktet at du vil trenge mer tid for deg selv, og hvis du ikke tar deg 
tid, hvis du bare tenker at det har du ikke tid til, er det på tide å faktisk ta deg tid. Det er på tide å 
være med deg selv i naturen, som jeg alltid foreslår, eller svømme i havet eller i en innsjø. Vann 
har en tendens til å tillate at alt balanserer og integreres, nå når du blir mer og mer overfølsom for 
ting, tillater det at justeringen kan finne sted.  

Det betyr ikke at det bedøver det. Du kommer fortsatt til å være veldig overfølsom, men nå vil det 
ikke nødvendigvis plage deg. Du vet at det bare er rytmer og mønstre. Det er bare 
energistrømmen. 

Og ja, du kommer til å bli mye mer, vil jeg si, mye mer inn i din viten, din intuisjon. Du kommer til 
å bare vite ting før de skjer. Og jeg vil ikke at vi skal gå i den retningen, det å være synsk eller 
medier eller noe sånt. Det handler ikke om det. Det handler ikke om å forutsi fremtiden, for 
fremtiden er veldig vanskelig å forutsi, selv for en oppsteget Mester. Jeg traff ikke helt riktig på 
KOVID. Jeg trodde det var over på slutten av året. Men du vet at mennesker har valg, og de valgte 
å utvide det slik at de virkelig kunne gå dypere. 

Cauldre hevder at det er en unnskyldning fra min side. Det er en observasjon. Jeg observerer også 
at han sannsynligvis ikke burde avbryte meg når jeg er midt i en veldig god samtale om en slik 
informasjon (Adamus humrer). Nei, vi har et veldig godt forhold. Han er overfølsom. 

Så, la oss ikke feiltolke det til å være psykisk. Det handler ikke om å se inn i fremtiden, det å se 
inn i fremtiden er som å gå eksternt. Det er som å gå eksternt, fordi det i utgangspunktet ikke 
finnes noe som å se inn i fremtiden; alt skjer nå. Nå er i deg, så hvis du prøver å se i fremtiden, 
går du nok en gang ut for å få svar, og de er bare ikke der. Det er en illusjon en gang imellom om 
at det er litt der, men det er ikke der. 

Du blir veldig oversensorisk, med viten, og en av tingene jeg har observert er at du nå stoler på 
din viten. Før ville du analysere den. Du ville tenke på det og deretter generelt undertrykke det. Nå 
stoler du på viten. Det er som å ta en stor risiko, men faktisk er det ikke noen risiko i det hele tatt. 
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Du begynner å lære å stole på den. Du føler mønsteret, resonansen av kunnskapen, selv om det 
ikke gir mening for sinnet, selv om sinnet sier: “Ikke gjør det. Vi har ikke nok data. Vi har ikke nok 
informasjon eller du har gjort det før, og det gikk galt.” Du lærer at det er noe i resonansen. Det er 
veldig vanskelig å beskrive, men det er denne gode omfavnelse som kommer fra din egen viten, og 
så sier du: “Jeg gjøre det. Jeg kommer til å stole på min viten,” som virkelig er intelligensen til 
energien din. Det er det det er. 

Når du blir overfølsom, har overfølsomhet, er du også oppmerksom over dine egne rytmer og 
mønstre. I stedet for å gå inn og stille spørsmål om helsen din, som for eksempel: “Er 
jeg sunn? Får jeg det bra? Faller kroppen min sammen? Har jeg kreft som jeg ikke vet om ennå?” I 
den overfølsomme tilstanden du kommer inn i, lærer du hvordan du skal lytte til kroppen din. Du 
lærer at den har sine mønstre, og at den vil gi deg beskjed. Den vil fortelle deg at den er i 
ubalanse. Du trenger ikke å bekymre deg for det eller stresse med det. Det bruker du så mye 
energi på. Det er en grumsete, og en gjørmete energi når du går den veien. 

Men nå er det mye mer 'akkurat nå, i øyeblikket, å lytte til harmonien i kroppen din', og når du 
gjør det, når du lytter til resonansen til din biologiske kropp, trenger du ikke å bekymre deg, "Er 
jeg syk? Skal jeg bli syk i morgen? Skal noe uventet skje? Får jeg KOVID?” Forresten, Shaumbra 
hadde en fenomenalt lav andel av dette korona-viruset, fenomenalt lav andel. 

Så du lytter til kroppen og nå er du i harmoni med den, så i stedet for å sende ut alle disse 
meldingene og energiene om å bekymre deg for kroppen, som da vil bringe inn den energien av 
bekymring, er det nå en mye renere kroppsstrøm, og den gir plass til lys kroppen. Jeg foretrekker 
"Fri Energi Kropp." Den gir plass til at den kan komme. 

En ting som er viktig med den Frie Energi Kroppen er at du, mennesket, kommer ikke til å bringe 
den inn. Du har prøvd. Du har lett på utsiden. Jeg vet det. Noen av dere har jukset, dere har lett 
på utsiden og kanskje gått på kurs eller lest bøker eller noe, men mennesket bringer ikke inn den 
Frie Energi Kroppen. Jeg mener, det er ikke opp til deg. Det er opp til deg å oppleve det når det 
først skjer.  

Den Frie Energi Kroppen kommer inn som et naturlig resultat av din egen bevissthet, din egen 
tillatelse, din egen vilje til å komme til realisering og forbli på planeten som et menneske. Da 
kommer den Frie Energi Kroppen naturlig inn. Den kommer ikke inn fordi du ber om det. Den 
kommer ikke inn fordi du bjeffer til fullmånen eller fordi du har blitt veganer eller noe sånt. Ingen 
av dem utgjør en forskjell. Det blir nok en gang eksternt. Det er nok en gang å tenke at mennesket 
må manipulere situasjonen, og det gjør det ikke 

Jobben din, kjære menneske, enten det er opplysning eller Fri Energi Kropp, eller noe, din jobb er å 
oppleve det. Du trenger ikke å gjøre noe. 

Det er som å først ta det valget, et veldig modig valg. Et modig valg om å gå inn på neste 
nivå. Ikke alle de små detaljene, fordi du kjenner dem ikke og de er ikke viktige. Du tok et stort 
valg for et annet liv, en tilbakestilling av ditt eget for mange, mange år siden, faktisk for mange liv 
siden. Nå er det for deg, å oppleve det. Ikke for å prøve å bringe det inn. Du kan ikke bringe inn 
den Frie Energi Kroppen, for det som skjer er at det bare blir en mental versjon av den biologiske 
kroppen. Med andre ord, tankene lurer deg. Sinnet vil innrette seg, og sinnet lurer deg og sier: "Å, 
ja, du har fått din Frie Energi eller din Lys Kropp nå." Du kan ikke og du vil ikke ha det ansvaret. 
Nei. Det er rett og slett et spørsmål om å oppleve hvordan det er å være i OG (AND) kroppen, 
være i den biologiske kroppen OG samtidig oppleve integrasjonen av din Frie Energi Kropp. 

Alt dette kommer som et resultat av å ta det dyp dykket innvendig. Det er derfor disse tingene 
skjer, men du trenger ikke å kartlegge dem. Du trenger ikke å designe dem. Du trenger ikke å 
bygge dem. Det er bare for deg å oppleve dem. Det er det store poenget. Enten det er din 
opplysning, eller om det er din Frie Energi Kropp, enten det er din overflod eller noen av disse 
tingene, trenger du ikke jobbe med det. Intelligensen er i energien din. Det er for deg å oppleve 
det. Det er det.  

Det er for deg å først tillate og deretter oppleve. Det er det viktigste du kan gjøre for deg selv 
akkurat nå, mens du fortsetter med den indre reisen, er å tillate det - tillate fri energi, tillate 
overflod, tillate realisering - og deretter å oppleve det. Du kan si at sjelen roper til deg og sier: 
“Hei, bare opplev det. Bare opplev det. Slutt å tenke på det. Slutt å planlegge det. Slutt å bekymre 
deg for det. For pokker, bare opplev det.” Da er du virkelig synkronisert med energien din.  
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Og jeg vet at for mennesker er det noen ganger som: "Vel, er jeg bare en dukke nå?" Ikke i det 
hele tatt. Du har en gave, og den gaven er å være den menneskelige delen av Jeg Er, av 
sjelen. Det er handlingen, det er rollen du spiller ut akkurat nå, og mennesket er den 
opplevelsesmessige delen av sjelen. 

Ja, du er også sjelen, men sjelen tenker ikke som et forbannet menneske. Sjelen opptrer ikke som 
et menneske. Sjelen bekymrer seg ikke for fremtiden. Sjelen bekymrer seg ikke for energi. Så, på 
en måte, nei - jeg mener, ja, du er et mennesket akkurat nå i opplevelsen, og gjennom 
opplevelsen kommer du til å oppfatte at du også er sjel. Du er energien, du er visdommen, du er 
potensialene, og samtidig er du mennesket som opplever det her på planeten.  

Dette er et så stort poeng i det vi snakker om i dag, og hvor vi skal med dette, det er egentlig opp 
til deg, to grunnleggende ting. Tillat, betyr å åpne døren. Åpne døren til alt du er, og oppleve det. 
Det er ikke så tøft. Vel, jeg vet at det er tøft noen dager, men konseptet, det overordnede poenget 
- åpne døren og la det være - nummer én. Nummer to, opplev det. Ikke bare sitte der og gjemme 
deg for det. Gå ut og opplev det. Vær i det. Så kommer du til å høre sjelen le og glede seg og 
applaudere, og nå er ting tilbake synkronisert, tilbake i synkronisert. 

La oss puste godt med det. 

Så kjære Linda, du vet hvor mye jeg savner publikum. Jeg mener, jeg er veldig glad i deg, og du 
representerer alle Shaumbra, men når skal vi komme sammen igjen med publikum? 

LINDA: Snart. Snart. 

ADAMUS: Jeg vil være ute og streife rundt akkurat nå, gå opp og ned midtgangene og - hallo, 
Belle. Jeg ønsker å gå opp og ned midtgangen - Belle, langt her borte, gjemmer seg litt - gå opp 
og ned midtgangen og snakke med Shaumbra og slå dem på hodet og ...  

LINDA: Så snart det er lovlig. 

ADAMUS: Vel, det er lovlig nå. La oss gjøre det! 

LINDA: Ikke utfordre hellet ditt (de humrer). 

ADAMUS: Jeg savner det. 

LINDA: Det gjør vi alle. 

ADAMUS: Og jeg har fått dosen min med Shaumbra, litt av den, på noen av de siste samlingene 
med deltakere, og du kunne se hvor glad jeg er. 

LINDA: Ja. Ja. 

ADAMUS: Jeg blir så animert. 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Det er gøy! 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Og jeg har noen å skøye med frem og tilbake. 

LINDA: Ja! 

ADAMUS: Noen ganger bekymrer jeg meg om jeg skøyer for mye, kanskje jeg overdriver 
skøyingen og ... 

LINDA: Du er ok, fordi jeg er her, fordi jeg elsker alle Shaumbra, og jeg vet at det er min jobb å la 
deg boltre deg. 
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ADAMUS: Ok. Vel, jeg ser frem til å komme tilbake med Shaumbra. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Tilbake med deg personlig.  

Så hvor var vi? Jeg snakket om erfaring. 

Du vet, hvilken utsøkt jobb du ga mennesket. Jeg snakker her til sjelen. Du sa, "Hei, menneske - 
meg, men som oppfører meg som et menneske - alt du trenger å gjøre er å dra og oppleve. Vi gjør 
visdoms delen. Vi gjør energi tingen. Du trenger aldri å bekymre deg for energi. Vi gjør alt 
det. Bare dra og opplev hvordan det er.”  Det er litt av en nydelig frihet bare å være i 
opplevelsen. Ville du ikke sagt det? 

LINDA: Absolutt. 

ADAMUS: Ja. Ville du si om du var uenig? 

LINDA: Ja, det ville jeg. 

ADAMUS: Det ville du. Hva ville du sagt? 

LINDA: Jeg ville si, "Jeg bryr meg ikke om perspektivet ditt" (Adamus ler). 

ADAMUS: Og så vil jeg si: "Ok, del perspektivet ditt da." Og du vil si? 

LINDA: Jeg har ikke et å dele fordi jeg ikke ... 

ADAMUS: Hvis du var Shaumbra, hvis jeg sa: "Ok, hva er ditt perspektiv?" 

LINDA: Jeg vil si, "La meg føle inn i det." 

ADAMUS: Hva med "Jeg vet ikke." 

LINDA: Jeg ville ikke si det! Jeg vet bedre enn det! 

ADAMUS: Ikke deg! Jeg snakker om Shaumbra. Ikke deg, men Shaumbra generelt. 

LINDA: Er jeg ikke Shaumbra? 

ADAMUS: Ok. Så, la oss komme inn i neste del av diskusjonen. 

LINDA: Ok. Ok. Vi trenger det – det var i ferd med å bli tullete ... 

ADAMUS: Det var en distraksjon. 

LINDA: Å. 

ADAMUS: Det var en forsettlig distraksjon designet for bare å, du vet, la alt komme på plass og la 
alle Shaumbra der ute - jeg kan se dem (kommer nært for å se inn i kameraet), la alle Shaumbra 
der ute (Adamus humrer) - å, bra, bra. La dem - føle inn i dette et øyeblikk - ...  

LINDA: Det er sant. 

ADAMUS: “Åh! Duh! Jeg trodde jeg måtte kjøre hele denne tingen.”  Nei, nei, nei. Det er bare opp 
til deg å oppleve det. Det er alt. Hvor flott er ikke det? Og så når du gjør det, slipper du 
visdommen inn, da vet du hva du skal gjøre til rett tid, og du trenger ikke å bekymre deg for å 
gjøre opplevelses feil, og dermed er energien der. Det er så enkelt. Det er egentlig temmelig 
enkelt, annet enn på de dårlige dagene dine (Linda fnyser). 

 



Crimson Circle – Shoud 07 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 9 

Møte med andre Oppstegne Mestere 

Så jeg var på Klubben for Oppstegne Mestere i går kveld. Jeg var i ferd med å gjøre notatene mine 
klare for samlingen vår, og som jeg sa tidligere er ikke noe av dette forberedt uker eller år eller liv 
i forveien. Dette er alt veldig mye i Nuet. 

Jeg følte inn i Shaumbra, i alle Shaumbras potensialer og følte hvor vi befant oss i arbeidet vi gjør 
sammen, og fokuserte litt på hva som var de viktigste tingene å ta opp i dag.     

LINDA: Å. 

ADAMUS: Og en av disse var dette at du er veldig annerledes. La meg si - "Dere er veldig 
annerledes" (på en komplimenterende måte) ikke "Dere er veldig annerledes" (på en kritisk måte), 
men dere er virkelig annerledes. Og det er dere. Erkjenn det. Vær stolt av det. Vær opptatt av 
det. Dere er innover seerne – innover seerne - snarere enn utover seerne. Kan du si det fort tre 
ganger? 

LINDA: Innover seerne! Innover seerne! Innover seerne! 

ADAMUS: Hva?! Jeg er ikke sikker på hva hun kalte meg (de humrer). Ja. Dere er de som ser 
innover eller innover seerne, og igjen, vi må bare distrahere et øyeblikk her. Dere er innover 
seerne og det skiller dere ut, gjør dere veldig annerledes. 

Så jeg tenker på hva vi skal snakke om i dag, og en av de andre Oppstegne Mestrene kom for å 
snakke. Jeg vet ikke hva det er, jeg pleier alltid på et vis å få et publikum som samler seg rundt 
meg. Og jeg prøver å ha et stille øyeblikk for å planlegge hva vi skal gjøre og denne Oppstegne 
Mesteren, hun het "Kamanawanahugu." 

LINDA: Pbbbt! (Linda ler)   

ADAMUS: Hun var hawaiisk i sitt siste liv (Linda fortsetter å le). Kamanawanahugu, ikke 
sant? Veldig hyggelig, en skjønn Oppsteget Mester, og hun har en søster. Vet du hva søsteren 
hennes het? Hun er ikke en Oppsteget Mester. Hun går fortsatt gjennom noen greier på 
jorden. Kamanawanalayu. 

Uansett, kom Kamanawanahugu opp og sa: "Så Adamus, vær så snill å si hva du skal snakke med 
Shaumbra om?" Jeg kjenner spillet fordi jeg vet at de kommer - mange av dem jobber med 
mennesker - de kommer og de vil ha innside tipset og innside sporet for å presentere for gruppene 
sine, som om de vil løfte vår ... 

LINDA: Å, de fisker. 

ADAMUS: Eller de fisker etter vårt materiale. 

LINDA: Å, interessant. 

ADAMUS: Og jeg sa: "Vel, vi skal snakke dypt om energi." Og hun sa: " Åh, ok," og hun var litt 
skuffet. 

LINDA: Å. 

ADAMUS: Ja. Og så kom Jubak, og ble med i diskusjonen. Han var vel, han hadde et liv på Jorden 
for lenge siden. Det har gått en stund siden da. 

LINDA: Jubaker? 

ADAMUS: Jubak. Jubak. 

LINDA: Som Chewbacca? 

ADAMUS: Ikke gjør narr. Han tar igjen med folk (Linda humrer). Det gjør jeg ikke, men han gjør 
det. Så han kom og sa: “Åh. Åh. Energi. Her er vi i gang igjen, du snakker alltid om energi.” Han 
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sa, "Du vet, jeg hører litt på innimellom, og det er kun, "Energi ditt, energi datt", og du kommer til 
å snakke om energi igjen." 

Og så kom en annen Oppsteget Mester, hun heter Oooopps. Virkelig, det er navnet hun bruker i 
Klubben for Oppstegne Mestere - Oooopps. Jeg tror det var fordi hun i det siste livet gikk gjennom 
alle disse opplevelsene, og at ting aldri så ut til å gå riktig i henhold til hennes menneskelige 
perspektiv, og hun sa alltid "Oops!" som om hun gjorde en feil. Men da hun endelig fikk sin 
realisering og kom til Klubben for Oppstegne Mestere, skjønte hun at alle "oops" faktisk var 
"ops". Egentlig lærte hun så mye av det hun, i sitt menneskelige sinn, trodde var feil at de egentlig 
ikke var oops. 

LINDA: De er "opp oops." 

ADAMUS: De var "ops". De var "ops". 

LINDA: Opp oops. 

ADAMUS: Oop ops. 

LINDA: Oop ops. 

ADAMUS: Ja. Og du vet, jeg har alltid elsket hennes sjarmerende personlighet, men hun skjønte at 
hun kastet bort hele livet ved at hun trodde hun gjorde feil, og den siste feilen hun skjønte hun 
gjorde var at hun ikke gjorde noen feil. Det var det store "Ops!" (Linda humrer) som fikk henne inn 
i Realisasjon, og så kom hun opp til Klubben for Oppstegne Mestere (Linda fortsetter å fnise). Sann 
historie. Jeg overdriver ikke i det hele tatt (de humrer begge). 

 
LINDA: Var hun søt? 

ADAMUS: Var hun eller er hun det? 

LINDA: Er hun det? 

ADAMUS: Vel, enhver Oppsteget Mester er ubeskrivelig skjønn. 

LINDA: Å, godt å vite. 

ADAMUS: Og jeg vet at mennesker noen ganger har vanskelig for å forstå det. Du vet, de snakker 
om å være skjønn eller vakker eller hva som helst, og så blir de fornærmet fordi vi skal ha denne 
sosiale typen kvasi-felles, grå, uinteressant, kjedelig utseende, ellers er du en slags enten pervers 
eller politisk ukorrekt. Men du vet, hvis jeg gikk til et hvilket som helst menneske og var ærlig og 
sa: "Hvordan vil du se ut i ditt neste liv?" Jeg tror ikke det ville være "Som en padde." Jeg føler for 
alle dere padde mennesker der ute. Jeg er så lei meg for at jeg har fornærmet følelsene dine, men 
jeg tror bare ikke at mange mennesker vil se ut som en padde (toad). Jeg tror folk vil se ut som ... 

LINDA: Hvem fortalte (toad) deg det? (ordspill: Who toad/told you that?) (hun humrer) 

ADAMUS: Jeg tror folk vil se ut som deres indre skjønnhet. 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Deres indre skjønnhet. Nå er det en interessant ting med indre skjønnhet. Når du først 
utstråler din indre skjønnhet, vil folk se deg som vakker, og det handler ikke om hva som er på 
utsiden, eller hvordan du sminker eller kler deg eller figuren din eller noe sånt. De kommer bare til 
å se deg som vakker, for det hele er et energispill, og de kommer til å si hvor flott du ser 
ut. Så hver Oppsteget Mester ser fantastisk ut, fordi de bare er i sin væren.  

Nå, hvis du overfører det og de kommer tilbake til Jorden og tar et fysisk liv, vil de sannsynligvis 
utstråle en indre skjønnhet som andre da vil se på som en ytre skjønnhet fordi mennesker ser 
utad. Men det er virkelig ikke på grunn av hvor høye de er eller deres vekt eller hvor store eller 
små øynene deres er eller noe av det. Det er på grunn av utstrålingseffekten. 
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LINDA: Å. 

ADAMUS: De utstråler denne skjønnheten. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Derfor vil folk se dem som skjønnhet. Og så er det opp til betrakteren. Hva ser de på 
som vakkert? Jeg mener, ser du på en padde som vakker? De fleste gjør ikke det. Ikke at de ikke 
er det, men de fleste syns ikke det. Så folk vil se dem i utgangspunktet som det du vil kalle den 
sosialt aksepterte menneskelige versjonen av skjønnhet. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Selv om de faktisk ikke prøver å skape det inntrykket, er det slik folk oppfatter dem. Ja. 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Og noen ganger blir til og med Shaumbra forvirret, du vet, deres partiskhet og å være 
politisk eller åndelig ... 

LINDA: Beklager du noe? 

ADAMUS: Ja, det gjør jeg. Forrige måned. Såret følelsene mine (Linda fniser). Egentlig lo jeg mye 
av det og sa: "Her er vi i gang igjen." Men jeg avleder. 

Så jeg sa til Oooopps: “Ja. Ja, vi skal snakke om energi," og hun sa, "Du vet, jeg har det vanskelig 
med gruppen min" som hun jobber med. Hun sa: ”Jeg har det vanskelig med dem, fordi de nesten 
bare krever at vi gjør ting som krystall terapier og portal åpninger, og hver gang jeg prøver å få 
dem til å vende innover, er det som - ops! - der vender de tilbake ut igjen, tilbake til en annen 
guru, tilbake til en gammel ...”- gamle tekster. Du vet, gamle tekster hadde ikke svarene.   

LINDA: Å ja. 

ADAMUS: Jeg mener, de er gamle tekster, og derfor er de ... 

LINDA: Av en grunn. 

ADAMUS: ... ganske utrolig i noen henseender. Men de hadde ikke svaret den gangen, som så 
plutselig gikk tapt. Det er ikke slik. Det var veldig kule gamle tekster, og noen ganger har de en 
måte å si ting på som mennesker ikke sier så mye i dag, men de er fortsatt gamle tekster. 

Så Oooopps sa: “Du vet, med gruppen min prøver jeg stadig å få dem til å vende innover, men de 
fortsetter å ville gå på utsiden. Jeg har nesten gitt dem opp. Jeg har nesten bare sagt: 'Fint, vend 
utover. Ha det gøy. Og når du ikke finner svarene der ute, og du kommer tilbake til meg, så 
begynner vi å vende inn.' Og da skal jeg fortelle dem om denne gruppen som heter Shaumbra. Jeg 
skal fortelle dem at det er denne gruppen på planeten som vender innover, og det er en 
vanskeligere reise, men det er der alle svarene ligger, og jeg skal fortelle dem om disse fantastiske 
Shaumbra og veiledningen, selvfølgelig, fra Adamus og gi dem det som eksempel." 

Vel, jeg følte meg som en stolt far på det tidspunktet, vet du, fordi hun komplimenterte Shaumbra, 
meg, vårt arbeid sammen. 

Men jeg sa, “Ja. Jaa, vi skal snakke mer om energi.” Så det er det vi skal gjøre akkurat nå. Faktisk 
skal vi sette på litt musikk. 

LINDA: Ahh. 

ADAMUS: Vi kommer til å gjøre dette under merabh paraplyen. 

LINDA: Ah. 
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ADAMUS: Ja. Og forresten, mens vi gjør alt det klart, så heter hun virkelig Oooopps. Jeg vet ikke 
om det er ... 

LINDA: Er det sånn som med reklamen, "Ops! Der er det! Ops! Der er det!” (med syngestemme) 

ADAMUS: Kan vi få et nærbilde av det takk? (Linda ler) Jeg kjenner ikke til den reklamen. Jeg ser 
ikke på reklame, kjære Linda. Alt jeg vet er at hun staver det O-o-o-o-p-p-s - "Oooopps" - slik. Og 
hun har det gøy med det. Når hun går rundt i Klubben for Oppstegne Mestere, dulter hun bevisst 
inn i en stol eller slipper et glass - "Oooopps er her!" - og vi vet alle at hun er her, for hun gjør noe 
veldig morsomt som det. Når du slipper et glass i Klubben for Oppstegne Mestere, trenger du ikke 
å bekymre deg for det. Det er umiddelbart ryddet opp. 

LINDA: Åhh. Selvfølgelig. 

ADAMUS: Så du kan ha så mange “ops” som du ønsker å ha. Ok, da setter vi i gang. 

LINDA: Så, en merabh om dette. Bra. 

ADAMUS: Ja. Men ikke en “ops” merabh. Nei, dette er litt annerledes. 

LINDA: Å, ok. 

ADAMUS: Så nå skal jeg bli seriøs. 

(musikk begynner) 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Jeg liker virkelig å fortelle historiene mine. 

LINDA: Vi elsker historiene dine. 

ADAMUS: Takk. Vil du høre mer? 

LINDA: Javisst. 

ADAMUS: Nei, nei. Vi har fått … 

LINDA: Senere. Seinere. 

ADAMUS: Vi går inn i denne merabh’en. 

 Så mine kjære venner, det virkelige poenget med vår samling i dag er å få all energien til å lande, 
gjøre litt underholdning, noen historier, og nå kommer vi til den viktige delen. Og ja, vi skal snakke 
om energi, for det er det viktigste akkurat nå. 

Det viktige er å forstå at hvis du skal bli her på planeten som et realisert menneske, som en 
realisert Mester, så handler det om energien akkurat nå. Alt dreier seg om energi. Og du vet, 
visdommen - den visdommen du faktisk omfavner. Det gleder jeg meg over. Visdommen du 
omfavner. 

Potensialene du begynner å oppdage - alt dette er sjelens ting, visdommen, potensialene - du 
begynner å innse at du har mange, mange valg, og det blir ganske morsomt. Du innser at du ikke 
bare sitter fast med et enkelt mønster, at du faktisk kan gå inn i potensialene dine og velge nå hva 
som får hjertet til å synge. 

Men det er fremdeles energien som unnslipper deg, som liksom gjør at du klør deg i hodet, og du 
lurer på “Hvor er den? Hva skal jeg gjøre med den?” 

Du leter fremdeles utenfor etter den. Og jeg vet at det er veldig, veldig vanskelig. Du har hatt så 
mange liv med illusjonen om at den er utenfor og plutselig går du bortover livets vei og plutselig 
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tar du en skarp, skarp høyresving; faktisk nesten en 180 graders sving og sier: “Å, nei. Faktisk så 
er det all min energi.” Det er ok. Det krever litt å la det synke inn. 

Det som skjer nå, det jeg ser så mange av dere virkelig begynner å gjøre, litt av gangen, er å være 
synkronisert med din egen energi. 

Hva betyr det, "Synkronisert med din egen energi?" 

Det betyr forståelse - selv om det ikke er fullstendig forståelse, til og med bare litt forståelse - at 
det hele er ditt. Alt er ditt. Alt du oppfatter med øynene og ørene dine, med dine fysiske sanser, er 
faktisk ditt. 

Jeg vet at øynene vil at du skal tro - du vil at øynene dine skal ha det - at alt er utenfor, men det 
er bare perspektiv fra øynene. Faktisk er alt innvendig. Du lukker øynene et øyeblikk, alt er der. 

Alt kommer fra innsiden. Ingenting av det kommer utenfra. 

Det samme med ørene dine. Du slutter bare å lytte utenfor og lytter innvendig et øyeblikk. Alt er 
der inne. 

Det menneskelige perspektivet er at det er utenfor. Og da er det aldri tilfredsstillende, aldri ditt. 

Men det som skjer akkurat nå, er jeg stolt av å si, er at du nå forstår at det hele er på innsiden, og 
at du blir synkronisert med din egen energi. Det er en energi kompatibilitet. Det er en energistrøm. 
Det er en nåde med energi. Det er som om det bare er der for deg. Jeg kaller det "Ensynch", e-n-s-
y-c-h – s-y-n-c-h, Cauldre. Ensynch. 

Jeg liker å sette "e-n" foran alt - Entelligens og Ensynch. Steve Jobs gjorde det med iPhone, iPods, 
iPads, iCars, iGo, hva som helst. Men min er "en"- Ensynch, Entelligens. Ja, e-n, en påminnelse om 
at dette er energien din. Alt er innvendig. 

Ensynch begynner å forekomme, det er denne naturlige harmonien med deg og din energi. Det er 
en harmoni som innser at den bare flyter og at alt er der for å tjene deg. 

Og du trenger ikke å jobbe for det. Du skylder den ingenting. Du trenger ikke en gang å oppføre 
deg på en bestemt måte. Alt er der. Alt er ditt. 

Ensynch med energien din. 

Når det begynner å skje, blir alt bare jevnere og lettere. Og da er du deretter mer villig til å gå inn 
i opplevelser som du ellers ville ha vurdert som risikabelt. 

Du er ensynch med energien din - kompatibilitet, flyt - og så innser du at du kan gjøre disse andre 
tingene. Du kan utforske andre potensialer. Du kan endre livet ditt eller utvide livet ditt. Du kan 
omorganisere livet ditt. Du kan gjøre hva du vil. Og du har ikke lenger disse 'prøver noe nytt' og 
deretter "Ops, det var en katastrofe." 

Nå har du det slik at det plutselig bare flyter, og du innser at du til enhver tid kan endre selv det 
du gjør akkurat nå. La oss si at du går i vei med noen nye potensialer, du kan enkelt endre dem, 
og det har veldig flyt, er veldig elegant. 

Og du begynner å innse at energi ikke er fastlåst på noen måte. Den er ikke strukturert. Den er 
ikke singulær eller begrenset. 

Som jeg sa før, til og med vitenskap og matematikk, de er fantastiske. De er bare en måte å se 
ting på. Det er mange, mange varianter av den vitenskapelige metoden, det er mange forskjellige 
versjoner av matematikk. Vel, en matematiker ville få anfall av det, men forstå, det er fremdeles 
en form for energi konformitet, "Det må være slik." 

Du trenger ikke engang jobbe med det. Jeg ser det allerede, en energisynkronisering, en 
energiharmoni. 
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Der du ikke sliter som du gjorde før. 

Der du ikke føler den følelsen av sporadisk desperasjon. 

Nå er det bare å puste dypt og føle det vidunderlige i at din egen energi tjener deg, vitende om at 
den har en iboende intelligens. Ikke som menneskesinnet, men en intelligens i den. Vitende at den 
allerede har visdom. 

Du trenger ikke engang å prøve å være klok. Det hele er der i flyten, i energi synkroniseringen. 

Jeg ser dette akkurat nå med Shaumbra. Når jeg setter meg ned i Klubben for Oppstegne Mestere 
og ser på Shoud’en som vårt neste øyeblikksbilde av Shaumbra historien - "Hva skal vi snakke 
om?" - Da ser jeg det. Jeg så det i går kveld. "De begynner å få Ensynch." Whew!   

Når du først erkjenner i det minste litt at energien er din, og at den er der for å tjene deg, og når 
du i det minste begynner å tillate det litt, og deretter går inn i opplevelsen, er det betydningsfullt. 

Det er veldig, veldig betydningsfullt, for da blir du mer komfortabel med det. Du blir 
mer Ensynch med din egen energi, og da kan den svare deg på en enda vakrere måte. 

Og så bekymrer du deg mindre, og du opplever mer, og det gir enda mer synkronisering, flyt og 
harmoni med energien din. 

Og når det skjer, føler du deg enda bedre, og du åpner deg mer, og du prøver nye ting og nye 
opplevelser og nye potensialer, og plutselig er livet temmelig tilfredsstillende. 

Livet er temmelig storartet, og du skjønner at det bare gjaldt å bli Ensynch. 

Da begynner du å tenke med deg selv, “Åh, jeg er virkelig annerledes. Jeg er annerledes enn 
andre. Ikke bedre eller verre, bare annerledes, fordi de fremdeles prøver å synkronisere, og prøver 
å komme inn i masse bevissthetens marsj. De prøver fortsatt å få energien sin på utsiden. De 
prøver fortsatt å berolige guder eller naturlover eller hva det enn er for å bli synkronisert,” og du 
begynner å innse hvor fruktløst det er, hvor lite tilfredsstillende det er, hvor dystert og grått det er. 

Da får du et stort smil om munnen, du trekker pusten dypt og: “Jeg er Ensynch. Jeg trenger ikke 
engang å tenke på det fordi energiene naturlig er synkronisert. Jeg behøver ikke å fortelle dem hva 
de skal gjøre fordi de er naturlig synkroniserte, fordi alt er mitt." 

Og så begynner alle disse synkroniseringene å skje, slik at de ikke lenger er sporadiske eller 
uvanlige eller uventede. De er bare en del av hver dag. Synkronisiteter. 

Folk stiller opp på rett sted til rett tid. 

Eller du blir forsinket i trafikken og først banner du, men så innser du: “Å, nei. Heh! Dette er en del 
av Ensynch. Jeg er på rett sted til rett tid,” og du finner ut senere at du skulle ankomme litt sent 
av en eller annen grunn. Kanskje du unngikk en ulykke. Kanskje det bare var et bedre øyeblikk 
med en annen person. Kanskje du hadde et øyeblikk for bare å være alene. Det spiller ingen rolle, 
du er i synkronisering med deg selv.   

Det er ingen øvelse som skal gjøres med dette. Det er ingen lekser eller noe annet. Det er bare å 
innse, ja, du blir synkronisert, og så fortsetter det å skje. 

La oss puste dypt. 

Det er ikke en av disse tingene som kommer 'en eller annen dag nå', jeg ser det skje akkurat nå. 

Det er ikke gulroten foran hesten. Jeg ser det skje med så mange av dere, og så vil det fortsette å 
spre seg til alle, og Ensynch blir en livsstil. 

Ensynch blir ganske enkelt din naturlige flyt fra det øyeblikket du våkner om morgenen til du 
legger deg om kvelden, og så går det til og med inn i drømmen din. Du er rett og slett synkronisert 
med din egen energi. Det er den beste dansepartneren du kan tenke deg - å være Ensynch. 
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Ja, vi snakker mye om energi. Det er fordi det er så viktig akkurat nå, mens du er her på planeten, 
ikke å fortsette å slite, ikke å se utenfor etter den, men å innse at det ikke er noe du behøver å 
gjøre akkurat nå annet enn å ta den dype pusten og smile. 

Du trodde jeg skulle si "tillat", ikke sant? Nei. Bare ta den dype pusten og smil. 

Og du vet, når du gjør det, kan du simpelthen føle den energien, den synkroniseringen. 

Og vet du hva? Den har alltid vært der. 

Men når du ser på utsiden vil du bare ikke finne den; når du ønsker å være synkronisert på grunn 
av måten planetene, stjernene, konstellasjonene er ordnet på, eller på grunn av numerologi på en 
bestemt dag, selv om jeg liker det faktum at dette er en 4-3-2-1-lanseringsdag. 

Du innser at det ikke handler om hvor god eller dårlig du har vært eller hvor smart du er, hvor bra 
du ser ut, ikke noe av det. Du skjønner at Ensynch alltid har vært der. Den ventet bare på deg. 

Den ventet på at du skulle ankomme her og nå. 

Den ventet på at du bare skulle stole på og tillate det. Slik er det. 

Så la oss trekke pusten godt. Du inne i din energisynkronisering, din energiharmoni. 

(pause) 

Alt er din energi. 

Alt er her for å tjene deg. 

Og nå er det bare å puste dypt og tillate deg å bli synkronisert med det. 

Ensynch - e-n-s-y-n-c-h. Ensynch. 

(pause) 

Når du er Ensynch, er det ikke mange “ops”, og det er ikke mye av det du vil kalle feil. Og selv om 
det er det, gjør de fort en slags selvheling. De justerer seg raskt, og så skjønner du: “Det var 
faktisk ikke en feil i det hele tatt. Det er ingen 'ops' i det.” Det hele handlet bare om Ensynch. 

Noen ganger tar den flyten av energien din, den 'synkroniseringen', deg til steder, får deg inn i ting 
som menneskesinnet kanskje ikke hadde forventet, fordi det fremdeles fungerer med 
begrensninger og det har ingen reell forståelse av energi. Men så skjønner du raskt at det var 
ingen gal vei, ingen feil, ingenting negativt, ikke noe dårlig. Du er bare bokstavelig 
talt Ensynch med din energi. 

Så kjære Shaumbra, jeg ber ikke om noe mer enn at du tillater det, og så opplever du det. 

Opplev det. Hva betyr det? Hva enn du vil. 

Å være Ensynch, det kunne være bare å lytte til musikk. 

Det kunne enkelt være Ensynch om måten du nærmer deg selv på, identiteten din, tankene dine 
nå, hvordan du tenker om deg selv, hvordan det har vært den kritiske stemmen, den korrigerende 
stemmen. Det trengs ikke lenger. Når du er Ensynch, trenger du ikke den korrigerende indre 
stemmen. 

Du trenger heller ikke ting utenfra som skal justere deg, gjøre deg bedre eller annerledes. Nei, du 
er Ensynch. 

La oss puste dypt inn i skjønnheten ved denne dagen og energiene dine. Hvert trinn, hvert trinn 
blir Ensynch. 
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Hvert åndedrag. Hver tanke. 

Med hver nye opplevelse du går inn i, begynner du å innse at det er ett av disse "Åh, du store min" 
øyeblikk. “Jeg flyter bare i min egen energi. Jeg er Ensynch med meg selv, og jeg trenger ikke 
engang å jobbe for det.” 

La oss trekke pusten godt på denne dagen. 

Du ser hvordan det egentlig er ganske enkelt. Det er ganske enkelt. 

(musikken slutter) 

Så idet vi avslutter dette vakre øyeblikksbildet av historien, det vi kaller en Shoud, vil jeg rette 
en spesiell takk til Kamanawanahugu og Jubak og spesielt til Oooopps, de Oppstegne Mestrene som 
var med meg her i dag og ga litt komisk adspredelse og kanskje litt av interesse. 

Så med det, kjære Shaumbra, alltid en fryd å være her med hver og en av dere. Jeg gleder meg 
igjen til å være sammen med dere personlig, så snart som mulig. 

Med det, uansett hvor mange “opser” det er i livet ditt, husk at alt er bra i hele skapelsen. 

Med det, jeg er Adamus, i tjeneste for deg. 
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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. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversettelse: Hedevig Blakstad og Inge Klokkeide korrektur: Evy Finjord Heggelund                          
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tobias fra Crimson-rådet blir presentert av Geoffrey Hoppe, også kjent som "Cauldre", Golden, 
Colorado, USA. Historien om Tobias, som stammer fra "Tobits bok" i Bibelen (finnes i eldre utgaver 
av bibelen), er gjengitt på Crimson Circle's engelskspråklige internettside: www.crimsoncircle.com. 
Tobias-materialet har vært tilgjengelig uten kostnader for lysarbeidere og Shaumbra verden rundt 
siden august 1999 på det tidspunktet da Tobias sa at menneskeheten beveget seg forbi potensialet 
av destruksjon og inn i Den Nye Energien.  

Crimson Circle er et verdensomspennende nettverk av menneskelige engler som er blant de første 
til å gå over i Den Nye Energien. Når de opplever gledene og utfordringene som tilstanden av 
oppstigning medfører, hjelper de andre mennesker på deres reise gjennom hvor Tobias tar et steg 
til siden og energien til menneskene blir kanalisert direkte av Geoffrey Hoppe.  

Samlingene i Crimson Circle er åpen for alle, men forhåndspåmelding foretrekkes. Det kreves ikke 
noe medlemskap og det er ingen avgifter som må̊ betales. Crimson Circle mottar sine midler 
gjennom fri kjærlighet og gaver fra Shaumbra verden rundt. Hensikten med Crimson Circle, er å 
tjene som menneskelige veiledere og lærere for de som går stien til indre åndelig oppvåkning. 
Dette er ikke et evangelistisk oppdrag. Det indre lyset vil snarere hjelpe folk til å finne din kjærlige 
aksept, forståelse og omsorg. I det øyeblikket, da det unike og verdifulle mennesket som er i ferd 
med å ta fatt på reisen over "Broen av Sverd" kommer til deg, vil du vite hva du skal gjøre.  

Hvis du leser dette og føler en anelse av sannhet og forbindelse, er du uten tvil Shaumbra. Du er 
en lærer og en menneskelig guide. Tillat frøet av guddommelighet å blomstre inne i deg i dette 
øyeblikket og for all fremtid. Du er aldri alene, for det er familie rundt om i hele verden og engler i 
rikene omkring deg.  

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta 
med informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av 
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.  

© Copyright 2007 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. Med enerett (Alle rettigheter forbeholdes). 
Besøk gjerne vår norske internettside www.crimsoncircle.com/no for ytterligere informasjon. 

  

 

 


