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Jeg Er det Jeg Er, Adamus av Suverent Domene og ikke med mye tålmodighet (latter og 
Adamus humrer). Ah! Det vil gi deg et forvarsel om denne Shouden. Hallo, kjære Linda. 

LINDA: Å, ja, greit. Ingen tålmodighet. 

ADAMUS: Tålmodighet. Um ... 

LINDA: Hva? 

ADAMUS: Går vi glipp av noe her oppe? 
 
LINDA: Hva vil du? 

ADAMUS: Er det ... 

LINDA: Hva? 

ADAMUS: ... noe som ikke er her? 

LINDA: Hvor er kaffen din? 

ADAMUS: Ahhh! 

LINDA: Ohhh! 

ADAMUS: Nå … 

LINDA: Her kommer kaffen. 

ADAMUS: Nå får jeg den (Kerri ruller inn en bursdagskake). Det er ... 

LINDA: (synger) Gratulerer med dagen ... 

ADAMUS: Jeg er så … 

LINDA: (fortsetter å synge gratulerer med dagen og publikum blir med) ... til deg! 

ADAMUS: Jeg fortjener ikke dette (latter). 

LINDA: Akkurat da jeg sa at jeg kommer til å være utålmodig (publikum fortsetter å synge), 
og så synger de (Kerri ruller kaken nærmere og publikum fullfører sangen). Ser dere dette, på 
Oppstegne Masteres Club, hva de gjør? (publikums applaus) 
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LINDA: Å, men vent! 

ADAMUS: Ikke noe til meg der oppe. 

LINDA: Men vent! 

ADAMUS: Jeg måtte komme hit for å få bursdagen min ... 

LINDA: Men vent! 

ADAMUS: Ja. 

LINDA: Det er også Geoffs bursdag den 26. (hun begynner å synge "Gratulerer med dagen" 
til Geoff og publikum blir med). 

ADAMUS: Nei, vi har ikke tid til det. Vi har mye å gjøre. Nei, han trenger ikke sangen 
(Adamus humrer mens Linda og publikum fortsetter å synge). Takk. Takk. 

LINDA: Du fortjener det, kompis (publikums applaus). 

ADAMUS: Men det er også Vilis bursdag den 23. Kanskje ... (Adamus humrer). Takk skal du 
ha. 

KERRI: Vil du ha et stykke kake? 

ADAMUS: Det vil jeg. Faktisk ... 

KEERI: Du må blåse ut lysene. 

ADAMUS: Vel, hvis du ber meg om det. Ja, vær glad for det. 

KERRI: Blås hardt (noen humrer). 

LINDA: Oh! (latter, når Adamus tar flere forsøk på å blåse ut de fleste lysene.) Å, ehh! De er 
ikke morsomme stearinlys, er de vel? 

LINDA: Ikke spytt på den. 

ADAMUS: Ja, ja. Nå, og du skal servere dette til alle her med alt dette som går rundt og ... 

KERRI: Nei, nei. 

ADAMUS: OK. Bra, bra. Greit. Takk. Takk. Takk. Som jeg sa ... (sukk, ser at ett lys fortsatt 
brenne) Kanskje vi trenger Kuthumi for å gjøre en god blåsejobb her (mer latter). 

LINDA: Tilbakebetalinger er et helvete! (Hun humrer) 

ADAMUS: Så, som jeg sa, Adamus, Suverent Domene, og alt det andre, har ikke mye 
tålmodighet i dag. Ikke mye tålmodighet. Jeg trenger den kaffen. 

LINDA: Det er rett der. 
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ADAMUS: Du må spørre, for å starte dagen med, jeg skal gå en liten tur, fordi jeg vil holde 
mannskapet – jeg vet, jeg innser – Jeg vil holde mannskapet bak der våken. 

LINDA: Ohh! 

ADAMUS: Energien kommer til å bli veldig tykk her inne. Ikke nødvendigvis søvnig, men 
veldig, veldig tykk. Godt å se deg igjen (til en Shaumbra og hun svarer "Takk"). Så du holder 
dem opptatt bak der. 

La oss ta et godt dypt åndedrag når vi starter dagen, når vi kommer i gang her med denne 
Shouden. Godt å se så mange av dere som jeg ikke har sett på en stund. Jeg har sett deg, vel, 
jeg har hørt fra deg, selvfølgelig, men jeg har ikke sett deg, sett deg. 

Gjør dere det bra bak her? Jeg så deg gjøre øvelsene dine før vi begynte. Du vet at 
kamerapersonen trener (bevegelige fingre), blir varmet opp som en forberedelse til en lang 
dag med Adamus, og får fingrene løsnet. Alt i orden teknisk så langt? Bra. 

LINDA: Ooh. 

ADAMUS: Det er tvilsomt i dag. Mange merkelige energier. Mange merkelige energier. Du 
har vel ikke lagt merke til det? Nei. 

Nå, vi har snakket om dette før, du vet, verden er litt gal, men – Unnskyld meg et øyeblikk 
her. Vil du ha en bit? 

LINDA: Nei, senere. Snakker du om kaken? (noen humrer) 

ADAMUS: Mm. Ganske bra. Hva er i luften? (publikum roper "Røyk!"). Linda, mikrofon 
takk. Er det ikke en sang om det et sted? Røyk kommer i øynene dine. 

 

Hva er i luften? 

Så, hva er i luften akkurat nå? Føl deg inn i det et øyeblikk. 

KRISTIE: Det er røyk i luften. 

ADAMUS: Det er røyk i luften. Hvorfor det? 

KIRSTIE: Fordi Cauldre var der ute for lenge mellom – han var ... 

ADAMUS: (humrer) Hengir seg til. 

KRISTIE: … røyker. 

ADAMUS: Ja, ja. Så du sier at røyken i luften som dekker det meste av USA er fra det 
(holder opp en eske sigaretter). 

KRISTIE: Ja, det er alt fra deg. 

ADAMUS: Kanskje han burde slutte. Ja. Det er røyk i lufta, men fra ...? 
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KRISTIE: Det er fra den vestlige delen av landet som brenner ned. 

ADAMUS: Å, greit. Bare en triviell liten ting. OK. Hva mer? Gå mer inn i OG. Hva mer skjer 
på planeten akkurat nå? Hva er i luften? 

KRISTIE: Bevissthets tåke. 

ADAMUS: Sant. Ja, ja. Det er bra. 

KRISTIE: Eller mangelen på bevissthet. 

ADAMUS: Ja, bra. OK. Takk. 

KRISTIE: Vær så god. 

ADAMUS: Linda. 

LINDA: Mer? 

ADAMUS: Hva er det i luften? Vel, ja. Dette er yndlingsdelen min. Jeg gikk glipp av dette. I 
så mange måneder kunne jeg ikke gjøre dette. Vær hilset, David. 

DAVID: Hilsener! 

ADAMUS: Hva er det i luften? 

DAVID: (synging) Forandring, forandring, forandring! 

ADAMUS: Å, bra, bra (latter). Bra. Du gjør det ganske bra. Ja. Hva slags forandring? Jeg 
mener, det er å være herre over det åpenbare. 

DAVID: A til Å. Alt. 

ADAMUS: Alt. Det er et godt svar. Alt. Bra. Hvis du skulle måle det på en skala fra 1 til 10, 
hvor en ikke har mye forandring, på en måte slik ting har vært de siste tusen årene, og nå, 
hvor er vi akkurat nå? 

DAVID: Hundre. 

ADAMUS: Hundre, ok. Følger ikke instruksjonene veldig bra (David ler) - en til 10 - men 
typisk Shaumbra ... 

DAVID: Ja! 

ADAMUS: ... Hvis du skjønner hva jeg, mener. Ok, bra. Greit. Gi meg et eksempel på en 
forandring. 

DAVID: (pause) Mennesker begynner nå å integrere sin guddommelighet. 

ADAMUS: Kanskje (Adamus humrer). 

DAVID: Det er Shaumbra. Det er Shaumbra. 
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ADAMUS: Å, Shaumbra. Shaumbra, jeg ville gått for. Mennesker? 

DAVID: Nei, det er Shaumbra. 

ADAMUS: Hvor mange tror mennesker virkelig begynner å integrere sin guddommelighet 
akkurat nå, gledelig, åpent? Ikke så mange. Ja. Shaumbra, ja. 

DAVID: Ja. 

ADAMUS: Shaumbra, ja. 

DAVID: Ja. 

ADAMUS: Bra. Takk, David. 

DAVID: Takk. 

ADAMUS: Et par til. Hva er i luften? Pust dypt inn. Kom deg ut av sinnet. Ikke tenk på Linda 
som snuser rundt og gir ut mikrofonen. Hvis du ikke vil ha mikrofonen, bruk maske fordi hun 
vil anta at du ikke er vaksinert. Så bare ta på deg masken veldig fort. Nei, hun vet allerede 
hvem du er. 

Hva er i luften, Tess? Hei! Lenge siden sist. 

TESS: Ja. 

ADAMUS: Hvor har du vært? 

TESS: Alle steder. 

ADAMUS: Overalt! Har du reist mye? 

TESS: Nei. 

ADAMUS: Ja, det har du gjort. Ikke på fly... 

TESS: Det var det jeg skulle si, ikke i... 

ADAMUS: ... andre måter. 

TESS: ... fysisk. 

ADAMUS: Du har reist mye. 

TESS: Ja, det har jeg. 

ADAMUS: Ja. Hvordan er det der ute? 

TESS: (sukk) Menneske? Massebevissthetsmessig? 

ADAMUS: Nei, du har gjort mye interdimensional, du har gjort mange eteriske reiser 
omkring. 
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TESS: Ja. 

ADAMUS: Jeg mener, ja, jeg ser deg i alle slags deler av skapelsen. "Å, der er Tess! Hva i 
helvete gjør hun her?" (hun humrer) 

TESS: (hvisker) Det er bare meg! 

ADAMUS: Ja, virkelig. Sannelig. Du har gjort mye. 

TESS: Ja. 

ADAMUS: En masse rare drømmer? 

TESS: Ja. 

ADAMUS: Ja, ja. 

TESS: Ja. 

ADAMUS: Mye reising. Hvordan går det med balansen din, fysisk, mental, synsk, åndelig? 

TESS: For det meste, egentlig mer enn noen gang jording av meg selv for virkelig bli vant til 
hva min energi er og hvordan å regulere den her eller navigere den og oppdage den. 

ADAMUS: Har du mer problemer med å være sammen med andre mennesker? 

TESS: Mer? 

ADAMUS: Mer. 

TESS: Nei. 

ADAMUS: Kunne ikke vært mer! (de humrer) 

TESS: Nei, jeg vil si at det går bedre nå en for noen år siden.  
 
ADAMUS: Bra. OK. Så, hva er i luften? 

TESS: Å, du nevner det - partikler, røyk, flom, tåke, brann. 

ADAMUS: Ja, men la oss føle oss inn i bevisstheten. 

TESS: Mentalt. Jeg vil si mental ubalanse. 

ADAMUS: Mental ubalanse. 

TESS: Jeg føler virkelig angst der ute. 

ADAMUS: Ok. 

TESS: Og så kommer det inn i rikene mine, og det må jeg – det er det jeg mener med 
navigasjonen. Du lærer å raskt gli ... 
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ADAMUS: Ja. Bra. 

TESS: ... inn og ut med bevisstheten din, fordi den er tykk og det er mye sprekker. 

ADAMUS: Crapping? (noen humrer) Sprekker, sprekker. Ok, bra. Takk. 

TESS: Ja. 

ADAMUS: Setter pris på det. Godt å se deg her. Du gjør mye Oh-Be-Ahn-greiene for tiden. 
Jeg vet ikke om mennesket innser det, men jeg vet at du er det. Du er der ute. Ja. 

Iwona, hvordan står det til? 

IWONA: Jeg har det bra, takk. 

ADAMUS: Bra. 

IWONA: Jeg føler meg storartet! (hun fniser) 

ADAMUS: Godt å se deg igjen. Bra. 

IWONA: Godt å se deg. 

ADAMUS: Hva er i luften? 

IWONA: Vel, densiteten på massebevisstheten og hvordan jeg føler det er som å strekke 
dualiteten. 

ADAMUS: Ja. 

IWONA: Hvis det er oversvømmelser i den ene delen av verden og branner i den andre, så 
føles det som om dualitet bare blir trukket. 

ADAMUS: Ja, og det er et godt poeng å påpeke på her at været, været er generelt formet, 
skapt av bevissthet. Du vet, du kan studere været hele dagen og lære om de vitenskapelige 
delene av det, men det som virkelig påvirker været på planeten er bevissthet, og teoretisk sett 
på planeten, teoretisk sett, bør det være ganske mildt, mildt vær mesteparten av tiden, ikke 
disse opp- og nedturene og alt annet. Det var fra lang tid. Men akkurat nå skal det være 
ganske mildt, og det er det ikke. 

IWONA: Det er det ikke. 

ADAMUS: Nei. Været reagerer på bevissthet og været inkluderer, for meg inkluderer det ting 
som disse skogbrannene og flom og alt annet. Hva er det som skjer relatert til været og 
planeten, den fysiske planeten? 

(hun pauser) 

Tenker for mye. Du hadde det der. Du hadde det der, og så tenkte du for mye på det. 

IWONA: Akkurat som jeg nevnte, blir dualiteten utfordret akkurat nå.  
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ADAMUS: Ja. Dualitet blir utfordret, og også akkurat nå, som vi har snakket om, drar Gaia. 
Gaia sier: "Ok, mennesker. Dette er ditt sted. Du tar over nå." Og så mye kommer opp med 
det, og på en måte er det kaotisk, men på en annen måte er det faktisk veldig, veldig bra fordi 
mennesker må ta hensyn til planeten som aldri før. Og alt tatt i betraktning, det er ikke lenge 
før menneskene må akseptere ansvaret for denne planeten. 

Ehh, jeg er på en måte foran meg selv, men det er ingen planet i hele skapelsen der entitetene 
som bor på den kommer til å ta fullt ansvar for den. Det er ikke mange steder i universet der 
det er entiteter implantert, innebygd, legemliggjort på en fysisk struktur som dette, men for de 
som det er, er det ingen annen gruppe som lærer å ta ansvar nå for planeten sin, for deres 
hjemsted. Det er ganske fenomenalt, og alle, alle ser på hva som skjer her akkurat nå. Ja. Bra. 

Bare for tidens skyld vil jeg gi svaret mitt, hva som er i luften, og føle det – Tess sa det faktisk 
– angst. Jeg tror først du sa mental ubalanse, noe som er veldig sant, men enorm mengde 
angst på planeten akkurat nå, og det får deg til å føle deg engstelig, noe som får dere alle til å 
føle dere engstelige. 

Hva er angst? Linda, hva er angst? Ikke at du noen gang har det, men ... (noen humrer) Å 
være sammen med Cauldre og meg. 

LINDA: Intens ubehag. 

ADAMUS: Om hva da? 

LINDA: Noe. 

ADAMUS: Noe. 

LINDA: Ting som er utenfor din kontroll. 

ADAMUS: Ok, antakelsen om at de er utenfor din kontroll. OK. 

LINDA: Korrekt. 

ADAMUS: Så det er denne enorme følelsen av angst overalt på planeten akkurat nå, og du 
blir klar over det i det synlige, de tingene du kan føle og se, som det merkelige været, røyken 
eller flommen eller hva det måtte være. Men det som virkelig skjer, hvis du føler inn i det - og 
ikke går mentalt, bare føl inn i  det - enorm angst. 

Angst kommer når folk, grupper ikke virkelig forstår hva som kommer til å skje videre. Jeg 
tror du har et ordtak her "når den andre skoen faller", men du er ikke sikker på når den 
kommer til å falle og hva som kommer til å skje når den faller. Alle vet på et slags nivå, hvert 
menneske på planeten vet at det er noe akkurat nå, og det er ikke som før. Det er ikke som de 
andre tingene. Som David sa, akkurat nå på en skala fra en til ti, er det hundre når det gjelder 
endringene som skjer. Og hvis du virkelig ikke forstår hva som skjer, og hvis du egentlig ikke 
vet hvilken retning ting går i, hva som kommer videre - ikke detaljene, men en slags utvikling 
av ting - det er veldig skremmende. Det fører til angst. 

Så hva som skjer, noen får angst og de begynner å tenke på det, som du kanskje vet. "Hvorfor 
føler jeg meg slik?" eller til og med "Hva føler jeg? Hvorfor føler jeg meg slik?" Og så prøver 
de å korrigere det i tankene sine. Det skaper en mentale ubalansen akkurat der, fordi de prøver 
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å finne ut av det i tankene sine, og svaret er ikke i tankene. Svaret er der, men det er ikke her 
(peker mot hodet). 

Da får de angst. Angst tar pusten fra deg. Angst forårsaker mange ting som søvnløshet og at 
en drikker for mye eller røyker for mye marihuana. Folk prøver deretter å takle og håndtere 
angsten på merkelige måter. Noen gjør det på det jeg vil anse som veldig mentalt og fysisk 
sunne måter. Går en lang tur. Kom deg vekk fra de andre en stund. Kom deg ut av hodet. Kom 
deg ut av all logikken som går gjennom å prøve å finne ut av det. 

Og Shaumbra, dere er eksperter på dette. Du oppfant den nesten. Du tar det på deg selv, "Hva 
er galt med meg?" i stedet for å si: "Hva skjer rundt meg? Jeg har det bra. Jeg har det helt fint. 
Men hvorfor føler jeg all angsten, alt dette merkelige?" Og så sier du: "Å, det stemmer, for vi 
gjennomgår en enorm forvandling akkurat nå," og jeg kan ikke si det nok. Det er ikke en av 
disse spådommene om fremtidige ting som kan skje. Du er midt i det. Det er greit her, akkurat 
nå, og det er nettopp derfor du er her. 

Du bestemte deg for å komme inn midt i all denne angsten som skjer på planeten akkurat nå. 
Det er ikke ditt. Nei, nei, det er det virkelig ikke. Du vil kjempe mot meg på det til tider. Vi 
krangler og går frem og tilbake. 

Tad, du er en av favorittene mine (noen humrer). Åh! Vi krangler. Og jeg liker det spesielt 
etter at du har tatt omtrent to glass vin, du og jeg krangler i de andre rikene - det er åndelig vin 
- og du bare krangler og du får så ... Gary sier: "Jeg vet hva han snakker om." (Gary nikker på 
hodet.) Å, hva? Å, hva? Og jeg liker det fordi du er sprø, du er gal. Du kommer ikke til å nøye 
med noe annet enn det du kom hit for. Du kommer ikke til å bli dyttet ut til siden eller 
distrahert, men, gutt, du krangler om ting! Og en av tingene du krangler med meg om er hva 
som er galt med deg. Og jeg sier: "Tad, det er ikke noe galt med deg, annet enn at du lurer på 
hva som er galt med deg." 

"Vel, det er noe galt med meg fordi hvis det ikke var det, ville livet mitt være ..." Og det er 
som om det ikke er noe galt med deg. Når du har akseptert det, og når du har slått deg til ro 
med det, vil du ha det bra, og Gary vil bli mye bedre (Gary er enig, mer latter). Namaste, bror 
(Adamus humrer). Det var ikke en tjue dollar, det var hundre dollar! (flere humrer). 

Så det er en enorm angst. Kan vi bare stoppe et øyeblikk og innse, vær så snill, det er ikke 
ditt. Det er det virkelig ikke. Ta det på deg. Du føler det. Du merker det. Du blir engstelig. Du 
blir litt sprø og rar. Vi er på rett sted til rett tid. Planeten er på rett sted. Jeg vil leve og – Jeg 
kan ikke dø, så jeg skal leve og hva som helst – med uttalelsen om at alt er akkurat slik det 
skal være akkurat nå. Vi er på planen, litt foran tidsplanen faktisk, for planeten. 
 
Nå, det er forskjellige måter å gjøre ting på, men mennesker har en tendens til ofte å velge 
lidelse. Jeg vil ikke gå for det lidende sparket i dag. Jeg har noen andre tirader å gå gjennom, 
så det vil ikke være en av dem (noen humrer), men en av tingene jeg ønsker å gjøre med 
Shaumbra som går videre, hvis vi kommer så langt ... 

LINDA: Går det så langt? 

ADAMUS: Ja, ja. Ja. Jeg hadde oppvarmingen nylig, treningsløpet mitt, og nå er jeg klar for 
den virkelige tingen. 
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Noe av det vi skal gjøre er at vi har... (Adamus sukker) Det er opp til deg, men det er på tide 
at hele konseptet med lidelse på planeten endres. Det er unødvendig, men det er dypt 
inngrodd. Hver gang du går forbi en kirke og ser kompisen min henge der (latter), hvis du vet 
hva jeg mener, er det en påminnelse til alle: "Lid! Lide! Lide!" Det har bare blitt en vei på 
planeten, og det som plager meg er at folk har akseptert denne lidelsen. De sier: "Vel, det er 
måten - det er å være menneske." Nei! Nei, det er ikke måten. Og det er en av tingene vi skal 
gjøre noe med i den nye serien vår, navnet er kjent, "The Art of Benching." Vi skal på benken 
og det er ingen agenda, men en av tingene er å skinne lyset vårt inn i lidelsen, rett inn i 
lidelsens mage, inn i tarmene til denne tingen de kaller lidelse, skinne lyset og å frigjøre det. 
Hvorfor lide? Hvem ville ha ... 

Så hvis du hadde dette rene åpne skiftet og sa: "Hva vil jeg gjøre? Jeg skal dra til planeten 
Jorden. Jeg kommer til å ta på meg en fysisk kropp." Vel, det er lidelse nummer én (noen 
humrer). Husk at neste gang du lager en planet (flere humrer). Men hvorfor elementet av 
lidelse? Det er bare unødvendig. Det er en av tingene å se frem til i vår nye serie. Men tilbake 
til poenget. 

Angst er overalt, og det kommer ikke til å slå seg til ro. Og folk er – som Tess sa, i mental 
ubalanse – de kommer til å begynne å bli gale. Alt frem til nå har vært en oppvarming, det er 
bare å gjøre seg klar for virkelig gal ... 

LINDA: Ooh! 

ADAMUS: ... på planeten. Vel, det er sant. Du kommer til å se det rundt deg. Men husk, når 
vi går inn i vår neste serie og du sitter på parkbenken din, "Wow, vi er akkurat der vi burde 
være." Gamle ting blir rystet. COVID gjør en så strålende jobb med å riste ting opp på de 
dypeste nivåene. Alt blir rystet. For deg er det ikke noe å bekymre seg for, og jeg skal sørge 
for det, hvis jeg må gjøre noen skikkelig rumpe sparking her i dag, som jeg vil. 

LINDA: Og det vil hjelpe vår angst? (latter) 

ADAMUS: Absolutt! Absolutt (Adamus humrer). Så pessimistisk, Linda! Kan du ikke gjøre 
det til noe godt? "Takk, Adamus, for at du kom og sørget for at vi blir, at vi kommer til å bli 
sunne, velstående og kloke." 

LINDA: Ellers banker du oss. 

ADAMUS: Nei, i dag. Ikke senere. 

LINDA: Å, åh, åh. 

ADAMUS: Ja, akkurat i dag. 

Greit. Så, spørsmål før vi går videre. Det er en enorm angst på planeten. Kan du være så snill 
å innse at den ikke er din? Den er virkelig ikke det. Du har noen av dine andre bekymringer, 
men de er ganske små. Angst for "Hvordan gjør jeg ..." - vel, jeg vil gjøre det når jeg sparker 
deg i rumpa senere. 

 

Hva er tilfluktsstedet ditt? 
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Så, hva er tilfluktsstedet ditt? Hva er tilfluktsstedet ditt? Hva gjør dere, som Shaumbra, som 
dere alle, hva er tilfluktsstedet ditt akkurat nå? Hva gjør du? Du har alt dette rundt deg, hva 
gjør du? Mikrofon, Linda, mens jeg spiser mer kake. 

LINDA: Jeg sover. 

ADAMUS: Dette er bra, godt nok for en konge. Mm. Mm. Hva gjør du, Vince? Hvordan 
takler du det? 

VINCE: Jeg trekker meg tilbake. 

ADAMUS: Trekk deg tilbake, ok. 

VINCE: Og prøv å skape min vegg av stillhet. 

ADAMUS: OK. Bra. Bra. Og hvor effektivt er det? 

VINCE: Det virker. 

ADAMUS: Ja. 

VINCE: Men det går ikke så bra ennå. 

ADAMUS: Bære over til hvor? 

VINCE: Den fremtidige tiden, å bli med i verden igjen. 

ADAMUS: Bli med i verden igjen. OK. Skal du bli med i verden igjen? 

VINCE: Jeg prøver å unngå det (latter). 

ADAMUS: Det er et veldig interessant konsept. Skal du bli med i verden igjen? Skal du 
tilbake til den verden du kom fra? Noen? Nei. Nei. Du kommer ikke til å gjøre det, og det er 
vel litt trist, men egentlig ikke. Det ville være veldig trist hvis du sa at du må dra tilbake. Du 
vil være veldig klar over mennesker og planeten. Du vil være veldig, veldig klar over det. 
Men det er ikke som å gå tilbake og bli med igjen. De kommer til å bli med deg. Nei, og det 
er, nei, det er bra. Hun sa: "Vær så snill, å nei! Ungene flytter inn igjen! Nei! Ikke det!" (mer 
latter) 

Det er som Gud. Du drar ikke hjem til Spirit. Ånden kommer til deg her på denne planeten, 
akkurat der du er. Det er litt sånn med - du kommer ikke til å gå tilbake til menneskeheten. 
For å gjøre hva? Nei. En etter en, hundrevis så tusenvis, kanskje millioner, blir med deg på 
dette neste nivået – Jeg kommer til å kalle det Den nye jorden på gammelt jordnivå – De blir 
med deg her, og de innser, etter å ha kritisert deg så lenge, at det er noe som skjer der. Så de 
kommer til deg. 

Vince, du klarer deg selv. Ja. Bra. Alt annet? Noen andre anbefalinger for Shaumbra? 

VINCE: Ja. Rye whisky. 

ADAMUS: Rug whisky. OK. Bra. Bra. Hvor mye? 



Crimson Circle – Shoud 11 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 12 

 
VINCE: Et skudd. 

ADAMUS: Om morgenen. En annen ved middagstid (Adamus humrer). Bra. OK. Cauldre vil 
stoppe meg nå, men jeg føler det er viktig. Forresten, å være politisk korrekt og danse rundt 
ting, la oss droppe alt det. La oss bare komme rett til det. 

Så ja, faktisk, hvis jeg var på planeten akkurat nå, ville jeg drukket, og Cauldre er bekymret 
for at: "Å, Gud, nå kommer Shaumbra til å gå ut og bli full og bli avhengige og ende opp i 
AA og ..." Nei. Akkurat nå sier noen av dere: "Vel, jeg burde ikke ta en drink eller røyke litt 
hasj" eller hva dere enn gjør. Det vil faktisk ikke kaste deg baklengs. En gang i blant, som om 
morgenen, middag (latter). Nei, egentlig, en gang i blant gi deg selv den godbiten. Og ikke 
tenk på det som dette onde bildet av – hva sa du – rug whisky. Nei. Det er mer som: "Jeg 
fortjener dette. Jeg fortjener virkelig dette." 

Og Cauldre kjemper mot meg nå, og han sier: "Å! Du gir tillatelse." Nei, du trenger ikke 
tillatelse. Du gjør det uansett (Adamus humrer). Nyt det nå når du gjør det. 

Det er tøft. Det er veldig tøft, og hvis du prøver å være en helgen på planeten akkurat nå, i 
henhold til retningslinjer som egentlig ikke er dine til å begynne med, hvis du prøver å være 
helligere enn deg, vil det knuse deg. Så blås ut damp når du trenger å blåse ut damp. Ta en 
drink. Ta deg tid alene eller hva det enn er. La oss stoppe og puste med det et øyeblikk. Du 
fortjener det, ok? Du fortjener det. Du kommer ikke til å gå baklengs. Jeg lar deg ikke gjøre 
det. Du kommer ikke til å plutselig bli en fyllik. Nei, du vil ikke bli en fyllik (noen humrer). 
Innimellom, for alt det harde arbeidet du gjør, må du gi deg selv noe. Det gjør du virkelig. Det 
gjør du virkelig, og ha ikke dårlig samvittighet for det. 

Så tilbake til poenget. Hva er tilfluktsstedet ditt? Hvordan takler du det? Et par til, Linda. 

LINDA: Akkurat her. 

ADAMUS: Ja, hallo, Ricki. 

RICKI: (kvinne): Hallo. 

ADAMUS: Lenge siden sist. Savnet deg. Jeg mener, savnet deg her. 

RICKI: Jeg er glad for å være tilbake. 

ADAMUS: Ja. 

RICKI: Ja. Jeg vil si at jeg bruker en kombinasjon av unngåelse og distraksjon ... 

ADAMUS: Ok. 

RICKI: ... til en viss grad. Jeg ser ikke på TV, nyhetene eller jeg gjør ikke noe av det eller 
snakker med folk om noe kontroversielt, fordi jeg ikke vil vite hva de har å si om det. 

ADAMUS: Ikke sant. Ikke sant. 

RICKI: Jeg tilbringer tid i vann. Det ser ut til å hjelpe meg å slappe av og ... 



Crimson Circle – Shoud 11 – Jeg Er Merlin 2020 Serien 
 

 13 

ADAMUS: Har du noen gang tenkt på å bare lage en konspirasjon og se hvor langt det vil gå? 
(hun humrer) 

RICKI: Det ville ta av. 

ADAMUS: Du vet, se hvor godtroende mennesker egentlig er. 

RICKI: Ja. Ja. 

ADAMUS: Og du siterer noen autoritative kilder, som virkelig ikke eksisterer. 

RICKI: Ja. 

ADAMUS: Og du legger det der ute og snakker om alle disse menneskene rundt om i verden 
som er en del av det. Det er faktisk litt syk humor, men det er fascinerende hvis du gjør det fra 
forskerens synspunkt og finner ut hvordan folk – og akkurat nå mer enn noen gang suger inn i 
noe. Noe. 

RICKI: Ja, de fantastiske tingene du hører ... 

ADAMUS: Og noen Shaumbra. 

RICKI: ... intelligente mennesker sier at de tror. 

ADAMUS: Noen Shaumbra - kamera her borte vær så snill – Noen Shaumbra, og jeg vil 
sparke deg i ræva akkurat nå hvis jeg hører noe mer om denne konspirasjonsdritten, om jeg 
hører noe mer av dette "Adamus fremmer vaksiner eller ikke promoterer eller noe." Jeg vil 
aldri høre om det igjen. Aldri. 

LINDA: Hvilken konspirasjon? 

ADAMUS: Det er ingen. Mennesker er for dumme til å virkelig ha konspirasjoner. Og jeg 
mener det. Spesielt regjeringer. Nei, det er de. Det kan gå litt, men den virkelige 
konspirasjonen er at folk er dumme nok til å tro på konspirasjoner i utgangspunktet og kjøpe 
seg inn i dem og ødelegge livene deres - ødelegge livene deres - fordi de har gått ned i 
rottehullet. Når du er i rottehullet, er det  veldig vanskelig å komme ut. Det forfører deg. Det 
holder deg på plass. Det vrir tankene dine. Det er forskning som blir gjort akkurat nå, det vil 
bli publisert om et par måneder, hva som skjer med kjemikaliene og nevronene i sinnet når du 
kommer inn i konspirasjoner, og det har en dramatisk effekt på selve hjernen, og det holder 
deg på det stedet. 

Det er ikke noe sted for noen av dere som fortsatt er inne på det og leker med det når vi går 
fremover. Det vi må gjøre her på planeten er hinsides det du muligens til og med kan forestille 
deg akkurat hvordan. Men kanskje i slutten av dagen vil du ha en bedre forståelse (noen sier 
"Åh!"). Jeg vil ikke tolrere konspirasjoner overhodet. Det passer ikke inn i arbeidet til 
Crimson Circle og Shaumbra. 

Dere er suverene vesener. Selv om regjeringer eller bedrifter eller kaniner og ekorn 
konspirerer mot deg – åh, nei jeg hørte en her om dagen, det er dyrekonspirasjonen - uansett 
hva, du er suveren. Hvis det er konspirasjoner - ekte, ikke bare oppdiktet, men hvis det 
virkelig er - så hva? Hva så? Du er her på planeten som et suverent vesen. I det øyeblikket du 
kommer inn i konspirasjon, kommer du inn i dualitet. Du blir sugd ned i kaninhullet. Du 
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glemmer hvorfor du er her på planeten akkurat nå, og du skal ikke gjøre noe annet enn å være 
i din fulle bevissthet. Det var det. La oss gå videre. Og jeg vil ikke tolerere det. Jeg kommer 
og besøker deg. Jeg skal hindre deg i å sove om natten. Jeg gjør hva som helst for at vi skal 
komme forbi dette. Det er veldig forførende, og mange av dere vet hvordan det er. Du har blitt 
litt fanget i det. Vi har andre ting å gjøre her på planeten. 

Konspirasjoner, først og fremst, hva er en konspirasjon? Massebevissthet er en konspirasjon 
av seg selv. Det er et vanlig samtykke. Det er en gjensidig avtale, og ja, du blir sugd inn i den, 
men så begynner du å lære at "Hei, jeg trenger ikke å være slik." 

Beklager, Ricki, jeg tuller her. Jeg varmer opp for min senere tirade. 

LINDA: Du verden! (noen humrer). 

ADAMUS: Konspirasjoner. Hva, er penger en konspirasjon? (noen sier "Nei") Penger er en 
form for energiutveksling, og klart det er mennesker som er blitt korrupte av det eller gjør 
dårlige ting med det, men det er ikke en konspirasjon. Er det en medisinsk, farmasøytisk 
konspirasjon? Nei, det er bare grådighet, til tider (noen humrer). De sitter ikke i bakrommene 
og sier, "La oss utvikle en konspirasjon."  Det blir som, "Hvor mange penger kan vi 
tjene? Hva med sluttresultatet? Hadde du et overskudd eller tap dette kvartalet? Hva med 
aksjonærene? Hva med meg?" 

Er dette konspirasjoner? Nei, det er menneskelig natur. Ikke bli fanget i det. Vi har altfor mye 
å gjøre. Tilbake til poenget. Hvor var jeg? 

Hva er tilfluktsstedet ditt? Ditt tilfluktssted lytter til meg. Det vil distrahere selv en hest (mer 
latter). Noe annet, Ricki? 

RICKI: Jeg vil si å være sammen med små barn. Jeg leker med barnebarna mine. 

ADAMUS: Bra. 

RICKI: Og jeg tror det er en av de beste distraksjonene som finnes. 

ADAMUS: Men er ikke barnebarn konspirasjoner? (litt humring) 

RICKI: Nei! Aldri.  

ADAMUS: (humrer) Du kan merke – jeg sa det til deg på forhånd at jeg ikke har tålmodighet 
i dag, og denne konspirasjons greia er bare, det er ikke hva vi gjør her på planeten. Det er ikke 
det. Så bare gå utover det. Ja, takk til deg. 

RICKI: Takk. 

ADAMUS: Takk. Ok, to til. Hva er tilfluktsstedet ditt? 

LINDA: Ok. 

ADAMUS: Hvordan håndterer du alt dette som skjer? 

LINDA: Herregud. Noen rakk opp hånden (Linda humrer). 

ADAMUS: Noen rakk faktisk opp hånden.  De må gå på do, Linda (noen humrer). Ja, og ikke 
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ha noe imot at jeg skal ha kaken min og spise den også.  

STEPHANIE: Jeg kjører en veldig rask bil ... 

ADAMUS: Hva slags? 

STEPHANIE: ... og spiller veldig høy musikk. En Corvette cabriolet. 

ADAMUS: Wow. 

STEPHANIE: Jepp. 

ADAMUS: Linda snakket i dag om å få seg en. 

STEPHANIE: Få en! 

ADAMUS: Ja. 

STEPHANIE: Få en. 

LINDA: En rød en. 

STEPHANIE: Vel, uansett! 

ADAMUS: Hun måtte få seg en advokat hvis hun fikk en, på grunn av alle fartsbøtene (noen 
humrer). Så du stikker bare ut der ... 

STEPHANIE: Jeg kommer inn i livet. Jeg elsker livet. 

ADAMUS: Helvete være forbannet. Ja. 

STEPHANIE: Jeg elsker livet. 

ADAMUS: Ja. Får du mange farts bøter? 

STEPHANIE: Du vet, nei. Jeg har denne varsleren som er der ute og ser fremover ... 

ADAMUS: Åh, bra, bra. 

STEPHANIE: ... slik at jeg ikke får bøter underveis. 

ADAMUS: Ja. Så når skal du ta meg med en tur? 

STEPHANIE: Å, vær så snill, hvor mange ganger har du vært i bilen min? 

ADAMUS: Vel, det vil si, et par, men du skremmer vettet av meg for å være 
ærlig! (de humrer) Og jeg er ikke engang i fysisk kropp! 

STEPHANIE: (de humrer) Hellige bror! 

ADAMUS: Bra. Så det er en god måte for å blåse igjennom energiene. 

STEPHANIE: Ja, det og naturen. Jeg vet ikke hva jeg ville gjort uten den. 
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ADAMUS: Tar du Corvetten din i naturen? 

STEPHANIE: Helvete, ja, med fiskestangen min. 

ADAMUS: Åh, det er klart. 

STEPHANIE: Du vet, og jeg bare stikker ut, og jeg trenger ikke tilbringe måneder alene 
lenger. Jeg bodde i en familie. Det er alt forandret, og det er nydelig. 

ADAMUS: Det er en fin metafor i det. Det er veldig symbolsk og poetisk. Så du er med deg 
selv på den åpne veien, raskt kjøretøy. 

STEPHANIE: Taket nede. 

ADAMUS: Du trenger ikke å overholde alle menneskelige regler. Taket nede. Du er i naturen. 

STEPHANIE: Jepp. 

ADAMUS: Det er temmelig bra. 

STEPHANIE: Det fungerer. 

ADAMUS: Ja. Ja. 

STEPHANIE: Og skikkelig god mat. Noen ganger er det gelébønner, eller rare sokker. Jeg 
mener, du vet, det er bare ... 

ADAMUS: Hallo. Stopp litt (hun ler). Jeg kobler ikke dette her. Gelébønner og sokker. 

STEPHANIE: Ja, som rar mat eller ... 

ADAMUS: Rar mat. 

STEPHANIE: ... med smakstilsetning ... 

ADAMUS: Sokkene dine er god mat? 

STEPHANIE: Nei, men jeg har magiske sokker som jeg har på meg, du vet, for å finne 
posisjonen min på planeten. 

ADAMUS: Ok, det er klart. Og gelébønner. 

STEPHANIE: Og gelébønner, ja. 

ADAMUS: Jeg skal prøve det neste måned ... 

STEPHANIE: Gjør det! 

ADAMUS: … hvis jeg ber Kerri om å ha noen gelébønner for hånden (de humrer). Bra. 

STEPHANIE: Så, jeg gjør mange ting for å elske det her. 

ADAMUS: Bra. Takk skal du ha. 
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STEPHANIE: Men jeg er ikke helt sikker på det, fordi jeg er ikke veldig god på de 
menneskelige tingene. 

ADAMUS: Eh, ja. Læring. Så, mestring. Jeg er ferdig, Linda. Takk skal du ha. Mestring. 

LINDA: En til? 

ADAMUS: Nei. 

LINDA: Du sa to til. 

ADAMUS: Nei, det gjorde jeg ikke. 

LINDA: Jo, det gjorde du. Og det var en og der er to. 

ADAMUS: Fortsett da. Ja. 

REHAN: Hvordan håndterer jeg det? 

ADAMUS: Ja. 

REHAN: Jeg er enig med Shaumbra her, kjøre en fin bil. 

ADAMUS: Ja. 

REHAN: Nydelig fransk vin, nydelig mat, de clé-serien. 

ADAMUS: Jaha. 

REHAN: Elsker å lese. Jeg leser veldig nerdete Star Wars, Star Trek -romaner og jeg elsker 
det. 

ADAMUS: Bra. 

REHAN: Jeg ga opp å lese selvbiografier og alt det der. 

ADAMUS: Vi skal snakke om Star Wars i dag. 

REHAN: Å, flott. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Jeg er bare – dette er oppvarmingen (de humrer). Så skal vi snakke om det. Godt. 

REHAN: Og bare gjøre det jeg vil, ikke det jeg burde. 

ADAMUS: Så, hvilket yrke er du i? 

REHAN: Jeg er advokat. 

ADAMUS: Du er advokat. 

REHAN: Ja. Jeg kan hjelpe deg med fartsbøtene. 
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LINDA: (humrer) Det skal jeg huske! Oooa!  

ADAMUS: Tad skadet ankelen sin her, så hun trengte en advokat. Du snakket allerede med 
henne! 

REHAN: Vel, jeg er ikke den slags advokat (de humrer). 

ADAMUS: Så, advokat, det er interessant fordi du er midt i massebevisstheten, jeg mener 
dens regler. 

REHAN: Å, ja. Alle forholder seg til mennesket, til offeret. 

ADAMUS: Ja. Ja. 

REHAN: Og jeg finner at ved bare å projisere min Mesterenergi, og dempe rommet, kan jeg 
sitte - vel, i disse dager er det digitalt, ikke sant? 

ADAMUS: Javisst. 

REHAN: Åtte mennesker i et møte, dempe dem alle. Ikke noe problem. Jeg gjorde det her om 
dagen. 

ADAMUS: Føler du noen ganger spillene de spiller? 

REHAN: Å, ja. Absolutt. 

ADAMUS: Fordi dere er samlet rundt advokatbordet, det er intenst. 

REHAN: Absolutt, men du kan lese det, ikke-verbale tegn. 

ADAMUS: Akkurat. 

REHAN: Du kan føle energiene deres. 

ADAMUS: Akkurat. 

REHAN: Og jeg har det fint med det. Jeg har det bare moro med det nå. 

ADAMUS: Ja. Godt. Takk. Og noen av tingene du nevner, hvordan håndterer du det, igjen, 
det er å ta vare på deg selv. 

REHAN: Ja. 

ADAMUS: Spis et godt måltid, et godt glass vin, en tur i parken, en kjøretur i den raske bilen 
din, uansett hva det måtte være. Vær så snill å gi deg selv disse tingene. Ikke føl det minste 
skyld om dem. Du kommer til å trenge dem. Bra. Takk skal du ha. 

  

Merabh om Tilflukt 

Mestring. Mange forskjellige måter å mestre ting på, mange forskjellige ting du kan gjøre, 
men en ting jeg gjerne vil minne deg på her i dette – vi skal spille litt musikk, ha en veldig 
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kort merabh og en annen senere – men jeg vil at du skal huske denne veldig enkle tingen, og 
la oss gjøre dette med litt musikk.   

(musikken begynner) 

Det er så lett å komme inn i det tankespillet, "Hva skal jeg gjøre?" Og du vet hvordan det er, 
den mentale kampen. Du prøver å rettferdiggjøre eller rasjonalisere ting. Det fungerer ikke. 

Det er din egen personlige konspirasjon.  Det bringer deg inn i ditt eget personlige 
rottehull. Du begynner å tenke, “Hvorfor skjedde dette? Hvorfor skjedde det? Jeg føler meg 
veldig stresset, hva kan jeg gjøre?” 

Du ligger våken om natten og snur og vender på deg, bekymret, plukker opp angsten som er 
overalt. Den er så tett som røyken er her i dag. Og det bringer deg ingensteds. 

Som jeg sa, kaller jeg det din personlige sammensvergelse, "Hva er galt med meg?" Jeg 
mener, det er en stor personlig konspirasjon, og så fortsetter du bare å gå dypere og dypere inn 
i dine egne konspirasjonsteorier, og du kommer aldri egentlig noen vei, som konspiratistene 
heller ikke gjør. Det går aldri noen steder. 

Så det du gjør er å puste dypt, og du skjønner først og fremst, "Jeg Er det Jeg Er. Jeg 
Eksisterer." 

Og så, uten å tenke på det, men heller føle det, husk at alt du går igjennom akkurat nå er 
naturlig. Det er helt naturlig. 

Du kan ikke, ei heller skal du tenke deg ut av dette. Du skal ikke bygge falske broer akkurat 
nå. En falsk bro er at du prøver å rasjonalisere alt og prøver å forstå ting og si: "Jeg må bygge 
en bro herfra til dit", og så trenger du en annen derfra til hit, og ganske snart bygger du falske 
broer overalt. De får deg ingen steder. 

Alle de falske broene bringer deg bare rett tilbake til der du er akkurat nå. Det er 
sannsynligvis en god ting, fordi de falske broene på en måte forteller deg at det er akkurat her, 
akkurat nå. 

Du er akkurat der du skal være.   

Og tankene smetter inn, "Å, men hva med dette? Hva med ...” Ok. Vi skal snakke om det om 
litt, men du er akkurat der du skal være. Og når du kan godta det, tar du et dypt pust – og det 
er ikke et tankespill, det er en aksept eller en indre tillatelse – du trekker pusten dypt. Wow!     

Og så, den fantastiske tingen er, ”Til tross for meg selv, hvordan kom jeg meg hit? Jeg mener, 
hvordan kom jeg akkurat dit jeg skulle være, akkurat der jeg ønsket å være? Med alle selv-
konspirasjonene og alle de eksterne forstyrrelsene, hvordan er det mulig at jeg i det hele tatt 
landet akkurat der jeg skulle?” 

Jeg skal forklare det om et øyeblikk. Men akkurat nå, ta et dypt pust og innse at dette er helt 
naturlig, og du har fantastisk veiledning. Det kalles Mesteren, sjelen. Og jeg vet at du egentlig 
ikke helt skjønner hvordan du virkelig kan kommunisere med den delen av deg Selv, men på 
en annen måte gjør du virkelig det. 

Det foregår en kommunikasjon hele tiden. Det er ikke med menneskelige ord, menneskelig 
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språk, men kommunikasjonen er der. 

Tilfluktsstedet stopper bare slik et øyeblikk og sier, "Wow! Dette er helt naturlig. Jeg trenger 
ikke jobbe med det. Jeg trenger ikke å kjempe mot det. Jeg trenger ikke å bygge disse falske 
broene.  Alt er akkurat her." 

Det er ekte tillit. Det er ekte tillatelse, fordi du er på dette stedet der du innser at du ikke 
trenger å jobbe med det. Det er den falske broen – “Jeg må jobbe med det. Jeg må finne ut av 
dette. Jeg er alene.  Jeg må bekymre meg for det som kommer i morgen.” Nei, det gjør du 
ikke.  Det var det gamle jeget. Ikke nå lenger. 

Det handler bare om å trekke pusten dypt og smile til deg selv, slik, ”Til tross for meg, til 
tross for alle mine menneskelige svakheter, er jeg her – pokker! –  akkurat der jeg burde 
være. Hvordan er det overhodet mulig?" Jeg skal forklare det om et øyeblikk, men hvordan er 
det overhodet mulig, hvordan du kom hit? Til tross for alle de vanvittige tingene du gjorde og 
alle bekymringene og alle påskuddene og spillene, kom du hit.   

Så det er tilfluktsstedet ditt, bare å stoppe et øyeblikk eller kjøre i 100 miles i timen, spiller 
ingen rolle, men innse at du ikke trenger å jobbe med det. 

Du kom hit, og det er det viktige. Slutt å lure på hva som feiler deg. Det som feiler deg er at 
du ble så vant til å bygge disse broene, du trodde det var det du skulle gjøre. Du skjønner at 
det ikke er noen bro som må bygges i det hele tatt. 

La oss trekke pusten dypt. Ditt tilfluktssted er deg. Det er det naturlige, den naturlige vakre 
delen av deg selv. 

Godt dypt pust og la oss ta litt kake. Mm.  Altfor god. Cauldre er helt, “Åh, sukkeret! Du 
kommer til ...” Du vet, nei.  Jeg mener, det er energi. Den flyter gjennom kroppen 
min. Oppfører jeg meg annerledes eller rart – sukker og kaffe? (Adamus humrer) Greit. 

 

Star Wars & Jordens Opprinnelse 

La oss gå videre til neste trinn. Stjerne krig. Liker du Star Wars? 

REHAN: Ja. 

ADAMUS: Ja! Ja! George Lucas, strålende og hele Star Wars. Opp gjennom hvilken del, du 
vet, hvilken Star Wars likte du best? 

REHAN: Jeg tror episoder fire, fem og seks. 

ADAMUS: Fire, fem og seks. 

REHAN: Og nummer én. 

ADAMUS: Ja, og én. Ja. Og så ble de litt kommersialisert, men du vet, fortsatt et godt poeng. 

Jeg skal påpeke noe interessant. Star Wars, den åpningslinjen. Hva var den åpningslinjen som 
er så kjent nå, en del av det menneskelige leksikonet? (publikum begynner å si det stille) De 
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mumler. "For lenge siden i en galakse langt, langt unna." For lenge siden. Det er nøkkelen. 

Så de fleste, det forbigår dem liksom, tror jeg. Så du har disse romskipene og de reiser rundt, 
og du har disse enorme romkoloniene som flyter rundt der ute, og du tenker, "Vel, det er i 
fremtiden." Åh nei, mine venner. Det er fortiden. Det er hvor du kom fra. Det er hvor du kom 
fra. 

Før dette stedet Jorden virkelig ble til, var det liv som du kan si var et sted mellom det fysiske 
riket og det eteriske riket. Det var ikke krystallisert enda som det er her. Det var faktisk 
på Jorden selv, denne planeten, hvor liv som du kjenner det i biologien din ble krystallisert. 

Det er riker der ute hvor du dro i disse romkoloniene, og sinnet hopper inn og tenker på hard 
materie, slik du har akkurat nå. Det var et sted midt imellom. Et sted mellom biologi og en 
lyskropp, et sted mellom en vegg som denne som er hard og ingen vegg i det hele tatt. 

Jeg inviterer deg til å føle på det et øyeblikk. Før du noen gang kom til denne planeten 
eksisterte livet. Alt var ikke bare gjennomsiktig, luftig, lett og ingen vekt. Det var 
begynnelsen på det du vil kalle materie. Begynnelsen på materie. 

Og den fortiden, lenge før du i det hele tatt kom til Jorden, den fortiden er fortsatt der, og den 
surrer fortsatt rundt i verdensrommet i kolonier, og det er fremdeles – fra for lenge siden – det 
er fortsatt mange, mange steder i det fysiske universet som virkelig først blir født akkurat 
nå. Det hele skjer akkurat nå.  

Når du virkelig tillater deg selv å gå inn i æterna, skjønner du at alt er der, alt er i ferd med å 
skje, og det ligner ikke det du har lært om evolusjon. Evolusjon har i utgangspunktet en del 
riktig, men en stor del feil, med all respekt for Charles Darwin. 

Darwin så på det fra et veldig smalt fokusert synspunkt, og i det perspektivet er evolusjonen 
strålende. Han snakker om overlevelsen til de sterkeste. Han snakker om millioner på 
millioner på millioner av år med den evolusjonære prosessen. Til en viss grad er det 
riktig. Men i en annen stor grad mangler det poenget. Hvis den bare er basert på lineær tid kan 
det se ut til å være riktig, men faktum er at det virkelig ikke er noen lineær tid. Jeg mener, det 
er det, men det er ikke alt det er.   

Som jeg påpekte i ProGnost, sprekker tiden opp akkurat nå på planeten. Derfor er folk så 
engstelige. De er vant til fortidens mønstre, den lineære fortiden, og den begynner å falle fra 
hverandre akkurat nå. De kommer til å ha problemer med å håndtere det. Du trenger ikke det i 
det hele tatt. Du kommer til å nyte livet ditt og innse at tiden er relativt ubetydelig, med 
mindre du vil at den skal tjene deg, og du innser at akkurat nå er det en del av deg som er i en 
av disse koloniene i før-Jordstid som suser rundt i universet. 

Ditt fysiske univers består av noen veldig, veldig primære elementer. Det er egentlig bare 10, 
men tre av dem – bare tre av dem – er viktige. Hydrogen, helium – hydrogen utgjør 70 
prosent av materien i universet, helium utgjør 28, 29 prosent – oksygen, mindre enn én 
prosent. Det er din virkelighet. Det er strukturen som skaper alt i ditt fysiske univers og i de 
kvasi-fysiske universene, i universene som ikke er fullt så krystalliserte som her.    

Så når du føler deg inn i det – du vet at du blir så inngrodd i livet og alt sammen – du ser 
utover og du ser innover, du ser hvor som helst, du ser på nyhetene, du ser på andre 
mennesker, det er bare hydrogen, helium og litt oksygen og noen andre svært små sporstoffer, 
totalt 10. Men disse er de store.  Det er alt virkeligheten er.  Den er veldig fleksibel. Den er 
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ikke spesielt rigid. Den er veldig fleksibel. Det er alt du har å gjøre med i den fysiske 
virkeligheten.       

Så, disse er elementene i materien, men det er andre variabler der inne. Det er noe som kalles 
quanta. Vi har snakket om det i Keahak, men quanta er omtrent en million ganger mindre, kan 
man si, enn selve atomstrukturen. Atomstrukturen er observerbar for mennesker i disse 
dager. Quanta er ikke det ennå. 

Så du har quanta, som egentlig ikke er i tid eller rom i det hele tatt, men det er tid og rom, på 
en måte. Vi kommer mer inn på det i Keahak. Poenget er at alt dette ikke er lineært. Alt er 
ikke solid og sterkt, og akkurat nå endrer alt seg veldig raskt.   

Evolusjon er ok til et punkt, men faktum er at du tar fleksibel tid nå, og hele teorien om 
absolutt evolusjon av arter går ut vinduet. Du kan overskride evolusjonen.  Du kan akselerere 
evolusjonen slik det skjer på planeten akkurat nå, gjennom teknologi. Du akselererer 
evolusjonen i et tempo som aldri før er sett på planeten eller noe annet sted i skapelsen. Det er 
ingen annen livsform, planetarisk livsform, som går igjennom den raske endringen i det du 
kaller evolusjon slik det skjer på planeten akkurat nå, og hele kosmos ser på hva som skjer her 
akkurat nå. 

Denne planeten, som du rister på hodet av innimellom, men denne planeten er planeten der 
kjærlighet først ble opplevd.  Denne planeten er en planet der livet ble krystallisert og 
integrert på planeten.  Andre akkurat nå, de er egentlig ikke planeter, men de er – la oss kalle 
dem riker – de kommer sakte dit, men akkurat her skjer alt.  Alle ser på. De Oppstegne 
Mestrene, Crimson Council, englevesenene ser alle på. Hver Ny Jord akkurat nå ser på hva 
som skjer her, og du lurer på hvorfor det er slik angst. Det endrer seg veldig, veldig fort 
akkurat nå.   

Den største ingrediensen er at akkurat nå, i stedet for en tidsbasert evolusjonær prosess, enten 
det gjelder biologi, sinnet, ånden, kan akkurat nå overskrides ganske enkelt ved å forstå at det 
er OG, at det er tidløshet, at akkurat nå er din fortid i disse, jeg kommer til å kalle dem, Star 
War periodene, og du vet, det er filmene som er tilgjengelig, og at det første konseptet ble 
kanalisert, ble tunet inn i av George Lucas. Nå er de på en måte overdrevent kommersialisert, 
men det er faktisk rett spor for hva som virkelig skjedde der ute, hva som skjer, på en måte, 
med deg akkurat nå langt tilbake da. Og du vet sluttresultatet av det, vi snakker om det 
i Journey of the Angels, alt kom til nedbremsing. Alt kom til nedbremsing, og det ble lurt på 
om energien ville komme til en total stans. Det er den Star Wars som ikke er laget ennå. Alt 
stopper.     

  

Overskride Tiden 

Så, tilbake i nåtid, det vi gjør er, med alle de andre endringene som skjer på planeten, 
evolusjon skjer i et ekstremt raskt tempo som nå er fremskyndet av teknologi, men også 
tidsforvrengning, i mangel av et bedre ord, tidsforvrengning, fordi du nå bokstavelig talt kan 
være i fortiden mens du er her, tilbake i de tider med samfunn som flyter rundt i 
verdensrommet, med noen fantastiske teknologier, alt tatt i betraktning. Men det er også 
fremtiden, fremtiden som du vil si er 20, 30 år fra nå kan være akkurat her, akkurat nå for deg. 

Når du forstår alt dette – og det er ganske enkelt et spørsmål om å tillate. Ikke tenk for mye på 
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det. Du vet, føl på det. Føl deg inn i det, men det kommer til å skje uansett. Du trenger ikke få 
det til å skje. La meg si det på en veldig mye bedre måte. Du har allerede fått det til. Nå er det 
bare å oppleve det.  

Du har allerede fått det til å skje der du overskrider tiden, og det er litt skummelt først når du 
gjør det. Men du overskrider plutselig selve tiden og plutselig de fremtidige 20 årene fra nå, 
du som en Oppsteget Mester uten dine lidelser, uten dine fysiske problemer og uten din 
dumhet om velstand – sa jeg det? (litt humring) ja, jeg sa det – er ikke der lenger. De er ikke 
der, fordi du har tillatt fremtiden, som du i utgangspunktet har valgt, å være her nå og så å 
leve den. Du har sprengt tiden. Men det er i OG. Du kan fortsatt nyte å kjøre nedover veien i 
din Corvette. Det er en tidsbasert opplevelse – tid og hastighet – du kan fortsatt nyte det.      

Det jeg sier her er at det hele konvergerer akkurat nå – alt, fortiden. Fortiden venter bare, og 
du vet, fortiden blir forvandlet i Realiseringens øyeblikk. Fortiden er plutselig ikke fortiden 
lenger. Med andre ord, du har disse tingene som skjedde med deg for en levetid siden eller 
tilbake i Star Wars tiden som skjer akkurat nå. De leter etter svar. De prøver å finne 
løsninger. De kjemper med hverandre. De stjeler energi.  De gjør alle disse tingene. Det er 
makt, det er dominans. Alt det stopper og endrer seg.  

Tobias sa det for lenge siden, fremtiden er fortiden helbredet. Fremtiden helbreder 
faktisk fortiden, en annen måte å si det på. Det er en transformasjon som pågår, av episke 
proposisjoner der du tillater deg selv å være det du allerede har bestemt deg for at du skal bli, 
hvis det er forståelig. Du trenger ikke å sitte her og si: “Åh, dette er det jeg vil skal skje. Dette 
er hvor jeg går med alt dette. Slik vil jeg at manuset skal skrives.” Du gjorde det for lenge 
siden, og du gjorde det også i fremtiden. Du gjorde det helt tilbake her, og du har gjort det 
mange ganger, men du har også gjort det i fremtiden. Det står: "Slik vil jeg at det skal bli." Og 
så kommer det sammen akkurat nå. 

Det vesentlige, slutt å stresse med det. La oss bare komme oss videre. La oss gå videre til der 
du egentlig vil være akkurat nå. 

Så når det er sagt - heh! - la oss bare føle på det et øyeblikk. Det er en så vakker, vakker 
ting. Når du slipper deg selv fra fortidens lenker og fremtidens bekymringer, massebevissthet 
og alt det andre, er det et stort Jeg Er øyeblikk. Da slutter du å bekymre deg for de små 
tingene, de irriterende småtingene. Du overskrider alt det.   

  

Alt er Der 

Så, det du har her akkurat nå er en evolusjonær prosess som blir revolusjonerende når det 
gjelder det faktum at du nå injiserer Ingen Tid eller Æterna inn i perspektivet på alt som skjer 
evolusjonært, hvis det i det hele tatt gir mening (småler). Puh! Ja. Men føles det ikke bra, selv 
om du ikke vet hva i helvete jeg snakker om? (noen humrer) Det vesentlige er, en bedre måten 
å si det på er, slutt å bekymre deg for det. Du har allerede tatt valgene. Du har allerede gjort 
disse valgene. Du tok valget om å bli værende her. Du tok valget om din Realisering. Det er 
derfor vi egentlig ikke bekymrer oss for det. Det neste for deg er å gjøre det du kom hit for å 
gjøre.   

Du har ethvert verktøy. Det er ikke et verktøy du mangler, og hvis du tror det, så er du et 
verktøy (litt latter). Jeg visste at Linda ville like det (Linda ler). Den eneste som ler. 
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Det mangler ingenting akkurat nå. Ingen av dere, ingenting, ingenting, ingenting mangler. Det 
er et annet stort spill: "Jeg har fremdeles ikke noen av brikkene." Du har hver brikke. Du har 
alle svar.  Gå iblant inn i OG etter svar. Noen ganger sier du bare: "Vel, du vet, jeg har dette 
bordet her, og jeg ser bare ikke svaret på bordet."    

Stopp og pust dypt. Det er mange bord, kanskje ikke i menneske synet, men det er mange 
bord og alle svarene, alle verktøyene er der. Noen ganger må du bare stille det spørsmålet, hva 
det enn er du har, eller be om løsningen, og deretter stoppe et øyeblikk, og ta et dypt 
åndedrag.  Det vil være der for deg, hvis du tillater deg selv å tre inn i OG. Det er kanskje 
ikke den tingen mennesket nødvendigvis ville ha tenkt eller til og med ønsket, men det er der.  

Hvert svar er der. Det er derfor jeg misliker når Shaumbra sier "jeg vet ikke", eller den andre 
som er like giftig: "Vel, la oss bare vente. La oss se hva som skjer."  Nei. Nei, fordi du 
egentlig forteller deg selv: "Jeg har ikke svarene", og du venter på at det store lynet skal 
komme. Din Realisasjon er på det bordet. 

Noen av dere: "Vel, når kommer den?"  Jammen, vil du bare se? Den er der allerede. Alt 
du trenger å gjøre, er å godta den og tillate den. 

"Vel, jeg ser ikke bordet." Kom deg ut av hjernen din da. Gå inn i OG. Det er mange 
bord. Det er mange virkeligheter.  

Hør, du kommer til å komme på etterskudd med dette. Vitenskap, du vet, konvensjonell 
lineær vitenskap forstår allerede at partikler kan gå inn og ut av virkeligheten. De stikker over 
til et annet rike som kanskje ikke er påviselig med deres nåværende målesystemer, men de vet 
at det er andre riker. Ikke kom på etterskudd med tiden. Ikke si: "Vel, jeg ser ikke de andre 
bordene." De er der. Kanskje de ikke er i det fysiske, men de er der. Gli inn i OG. Hvert svar, 
din erkjennelse, alt er akkurat der og bare venter på deg.  

  

Hvorfor Du Er Her 

Så, poenget her er at det var en hensikt med at du kom hit, for å være på denne planeten, og 
jeg har sagt det gang på gang, men nå må vi komme oss ned i essensen.  Vi beveger oss ut 
av Jeg Er Merlin - serien, og vi skal begynne med, den blir kalt Kunsten å Benke Serien. Vi 
har et stort arbeid å gjøre, men det er lett arbeid. Det er morsomt arbeid. Det er ikke veldig 
hardt arbeid i det hele tatt. Men hvis du tar med deg skitten din dit, vet du hva som kommer til 
å skje. Jeg kan allerede fortelle deg at jeg så inn i en potensiell fremtid som jeg nå stenger 
døren for, men hvis du kommer inn i neste serie i det vi virkelig gjør her på planeten – 
kanskje den burde hete “Den Virkelige Jævla Grunnen til at Du Er Her på Planeten” serien 
(latter). Linda vil gjerne det.      

Hvis du går inn i denne neste Serien med oss, og du fortsatt bekymrer deg og tviler, og du 
fremdeles bærer med deg bagasje, kommer du til å ende opp bare – her, jeg skal spille 
det. Ok. 

Her er Shaumbra-benkeren som har akseptert at “Jeg Er det Jeg Er. Jeg er her. Det ordner 
seg. Jeg trenger ikke å bekymre meg for noe." Så her er hvordan de benker (Adamus sitter 
rolig med hendene samlet, lukkede øyne og et smil om munnen).  Slik. De ser på en måte litt 
dumme ut kanskje (Adamus humrer). 
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Så her er Shaumbra som ikke har det, som fortsatt bekymrer seg for alt og fremdeles søker og 
prøver å finne ting og er fylt med alle disse ubesvarte spørsmålene og fremdeles stresser og 
lurer på hva som er galt med dem. Og de benker slik (ansiktet fortrukket i en grimase, spent i 
kroppen) de ser ut som de har forstoppelse, og de vet ikke når det kommer til å løsne eller 
ikke (mer latter), men de er virkelig bekymret for det, "Hva om jeg u-forstopper meg akkurat 
her?" 

Du skjønner, du kommer til å gjøre benking og virkelig bekymre deg – ikke benking i det hele 
tatt – og du kommer til å prøve å projisere agendaene dine, og du kommer til å tenke på andre 
ting. Du kommer ikke til kun å gjøre benking. Benking er bare å stråle, illuminere. Det er 
det. Og det føles veldig bra. Noen av dere tenker: "Åh, Gud, det høres kjedelig ut. Jeg sitter 
bare på en benk og gjør ingenting. Jeg må gjøre noe.” Nei, det behøver du ikke. Det 
føles veldig bra. Det er faktisk en enorm lettelse. Det er som en stor frigjørelse, og det er å 
innse at du er så inni lidenskapen din, grunnen til du er her på planeten. Ingen agenda. Ingen 
forsøk på det – vi skal gjøre noe gruppebenking greier, det blir litt morsomt – ingen 
agenda. Du trenger ikke å endre en jævla ting i deg selv eller i verden. Ingenting. Men la oss 
bli kvitt den skitten nå. La oss - ingen ordspill tiltenkt - men la oss gjøre litt rumpesparking 
her.     

  

Adamus’ Utblåsning 

Så, vi hadde nylig et Threshold arrangement, herifra tror jeg det var – Threshold – og under 
Threshold tillater de spørsmål og svar. Jeg er ikke alltid begeistret for det fordi du vet, det er 
de samme gamle spørsmålene hele tiden, selv om jeg gir forskjellige svar, men det er det 
samme spørsmålet. Jeg kom med en utblåsning og det var litt moro for meg.  Og, Linda, hva 
synes du om utblåsningen min, min Threshold utblåsning? 

LINDA: Bare nok en utblåsning. 

ADAMUS: Bare nok en utblåsning. Jeg trodde det var en slags spesiell utblåsning som jeg 
gjorde. Jeg tok av. Det var noen spørsmål, og det slo meg bare at etter all denne tiden sammen 
må jeg fortsette å si det samme.  Så jeg skal si det igjen i dag, og jeg skal blåse ut i dag, og så 
gjør vi oss bare ferdig med disse tingene. 

Hvis det er noe i livet ditt du tenker du ikke liker, er det der fordi du liker det. Alt – 
mennesker, sykdommer og feilslag – hva som helst i livet ditt. Hvis det er smerter i kroppen 
din, om det er velstands problemer, er det fordi du er forelsket i det.   

Det er min utblåsning. Det er sant, ellers ville det ikke være der. Og jeg har blitt kritisert for å 
være litt useriøs om dette, men det er så sant. Og når du innser det, når du innser at du ikke 
kan skylde på noe annet, du kan ikke skylde på et tidligere liv. Du kan ikke skylde på det at 
du bare ikke forstår all denne fantastiske, strålende, kloke informasjonen. Når du skjønner at 
om det er i livet ditt, er det fordi du fortsatt elsker det. Du får fremdeles noe ut av det. Du 
spiller fortsatt et spill, og vi må få det opp i dagen akkurat nå. Hva som helst.  

Du er ikke offer for noe. Hvis du forstår at energien er helt din, du er den helsikes skaperen, 
du kan gjøre hva du vil, jeg vil ikke høre disse unnskyldningene: "Men jeg har prøvd."  Nei, 
det har du ikke. Du har prøvd – med den velstand tingen – du har prøvd, du tenker kanskje å 
jobbe litt hardere eller noe sånt, men du holder fortsatt fast i det gamle problemet med 
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velstand, "Stakkars meg" og "Jeg vet bare ikke bedre” og “Penger er galt” og alt det andre. Du 
må la det gå. Eller hold på det, men ikke fortsett videre med Shaumbra og Crimson 
Circle. Bare ikke. Gå tilbake, vær i din fattigdoms-synd-fest, og ha det gøy til du er klar til å 
komme deg ut av det. 

Det vi gjør nå har så store implikasjoner, ikke bare for deg og livet ditt, som åpenbart er 
nummer én, men hva det gjør for planeten akkurat nå og hva det gjør for hele skapelsen 
akkurat nå. Jeg vet noen ganger at du tenker: "Vel, jeg er bare denne lille bevissthetsprikken i 
dette store bevissthetshavet," og "Hvilken effekt har jeg?" og "Jeg er ikke så viktig," og "Se 
på livet mitt, jeg gjorde ikke noe."  Hold kjeft! (litt latter) Jeg mener virkelig, hold kjeft. Neste 
gang jeg hører det kommer jeg til å puste ild rett ned i nakken din, og det kommer til å komme 
ut av rumpa (mer latter), fordi jeg er ... (Adamus humrer) 

Ikke rør kaffen min. Jeg prøver å komme med et poeng her, og jeg kan ikke være hyggelig 
med det lenger, slutt å dra dette med deg.  

LINDA: Du gir meg dårlige leksjoner som Geoff ikke vil være i stand til å håndtere (de 
humrer). 

ADAMUS: Så hvis dette fortsatt skjer i livet ditt, er det fordi du fortsatt mottar noe. Kanskje 
du er avhengig av det, men så kommer du over avhengighetene. Kanskje du fortsatt liker 
lidelsen. Bli kvitt lidelsen. Ingen påfører deg noe. Du kan involvere deg i massebevissthet, du 
kan involvere deg i familien din, forfedre spill og alt det andre, men kom over det nå. Vi har 
store ting å gjøre akkurat nå.  

Det er en veldig liten gruppe på planeten.  Det er andre som gjør – mm-mm –lignende arbeid 
der, og faktisk kopierer det vi gjør (publikum sier "Åhh!"). Du vet hva de sier, imitasjon er 
bla, bla, bla. Men det er ikke mange. Det krever ikke mange, men det er ikke mange på 
planeten. Og jeg vil ikke oppgi tall akkurat nå. Vi gjør det på det kommende Tiden for 
Merlin - arrangementet når St. Germain taler og snakker om tallene. Men la oss si, alt i alt, 
seriøs Shaumbra, jeg mener, seriøse Shaumbra, hva vil dere gjette? (noen sier 5000) Fem 
tusen? Det er nært. Litt høyere enn det. Ja. Vi snakker under ti (tusen) for å påvirke planeten - 
ikke for å forandre planeten - men for å påvirke planeten. Det er ikke mange.   

Det er grunnen til at du kom hit. Ingen annen. Det er grunnen til at du ventet på Realiseringen 
din, og det er på tide at vi gjør det. Vi kommer ikke til å gjøre det støyende. Vi kommer ikke 
til å gjøre det mens vi slår oss på brystet. Vi kommer ikke til å gjøre det og vente utmerkelser 
eller premier eller gratis ferier til Paris eller noe sånt. Vi kommer til å gjøre det fordi du valgte 
å gjøre det. 

Det er en liten gruppe, men vi må være tydelige fremover. Vi må være tydelige. Det er ikke 
rom – hvis du har et problem med velstand, jeg beklager, men du må forholde deg til det 
nå. Det er ditt problem. Du liker det. Jeg vil at du skal se på hvorfor du liker det. 

Hvis du står overfor problemer, la oss si med helse. Helse. Disse helseproblemene er ikke 
fordi du lever i et skittent samfunn fylt med bakterier og insekter og alt annet eller dine 
forfedre eller hva som helst. Det er fordi det er noe du liker med det. Det er ikke rom 
fremover for lidelse, og jeg vil sette søkelyset på deg om det. Jeg vil sette søkelyset på deg. 

Hva du gjør her på denne planeten akkurat nå, kunne ikke ditt nåværende menneskelige sinn 
forestille seg. Men du kan faktisk puste dypt og bare kjenne på det et øyeblikk. Det er ikke 
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lite. Jeg mener, det er – jeg ville nesten våge å si at hvis du virkelig, virkelig forsto 
implikasjonene, at det ville skremme skitten ut av deg, noe som sannsynligvis er bra. Men det 
litt bevissthet på planeten akkurat nå gjør, ikke bare for Jorden og menneskene, men for 
stjerne krigene som pågår akkurat nå, for fremtiden de neste 10, 15 årene vil komme til å bli 
monumentalt for Jorden. 

Ifølge dette punktet av singularitet, omtrent 2050, omtrent, hvor alt bare går utenfor alle 
diagrammene. Men i hvilken retning kommer det til å gå utover alle diagrammer? Det 
avhenger av bevisstheten som er tilgjengelig akkurat nå, og det betyr ikke å prøve å forandre 
verden, prøve å løse fattigdom eller sult eller miljøet. Det betyr ganske enkelt å kunne åpent 
og fritt skinne lyset ditt uten å bekymre deg for at noen kommer og stjeler lyset ditt, uten å 
måtte regulere eller vokte ditt lys, din bevissthet. Det betyr å gjøre det åpent og fritt. Men du 
kan ikke gjøre det hvis du fortsatt liker noen av disse problemene som er i livet ditt. Vi må gå 
forbi disse, må gå forbi dem. 

Den største slagmarken akkurat nå for deg er i tankene dine, du går frem og tilbake med deg 
selv, prøver å finne ut av ting, og bygge flere falske broer. På tide at det tar slutt. Alt du 
trenger er der. Bare stopp, ta et dypt pust og la det komme til deg. Det er så enkelt. Du kan 
ikke bygge det eller lage det eller fabrikkere det eller noe sånt, men du kan stoppe og la det 
komme til deg, og det vil gjøre det. Det må det. Det må. 

  

Merabh for de Fysiske Utfordringene 

Så akkurat nå vil jeg ta opp utfordringen som mange av dere sliter med, noe FM vil ta opp om 
noen uker på vår samling, dine fysiske utfordringer akkurat nå. Mange av dere står overfor 
svært vanskelige fysiske utfordringer. Mange av dere bare med verking og smerter. La oss 
stoppe et øyeblikk nå og gjøre denne typen merabh for de fysiske utfordringene. 

La oss dempe lysene, musikken på. 

(musikken begynner) 

Jeg sier at, ok, disse fysiske problemene som du har, de er dine. Jeg mener, de er dine. Det er 
noe du liker – kanskje “liker” ikke er det rette ordet – men noe som du fortsatt får ut av 
lidelsene i den fysiske kroppen. Det er noe som kanskje minner deg om hvor menneskelig du 
er og hvilken falskt tilstand det er.   

Men hvis du har et fysisk problem – kreft, diabetes, hjerteproblemer, verking og smerter, 
uansett hva det måtte være – vil du på et vis at folk skal synes synd på deg, og du vil synes 
synd på deg selv. Det er ikke rom for det lenger. 

Kroppen din reagerer på ditt behov for oppmerksomhet ved å gi deg det. Men så sier du: "Nei, 
nei, jeg liker ikke smerten."  Eh, aah, eh, eh, jo, det gjør du. Ellers ville den ikke vært der.  

Du er et suverent vesen, og selv om du har kommet ned eller er nedsteget eller hva du kaller 
det til fysisk materie, tar det ikke bort at du virkelig er et suverent vesen og at alt er din energi 
og den er der for å tjene deg. 

Hvis det er fysiske problemer som holder det gående i kroppen din – jeg bryr meg ikke om 
hva det er, fordøyelsesproblemer eller gikt eller øreverk eller hva som helst – det er fordi du 
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fortsatt holder på dem.   

Så blir du så i tåka om det, hvordan det overhodet kom dit i utgangspunktet, hva det gjør, og 
det er så overveldende for sinnet ditt at du sier: “Jeg vet ikke. Jeg har bare denne tingen. Jeg 
liker det ikke, og jeg vil ikke ha det.” Og kanskje du tar noen medisiner eller hva som helst for 
det. Men, for søren, du finner fremdeles noe i det. Det er på tide å komme over dette. 

Vi kommer til å benke, og jeg ønsker ikke å benke med rullestoler og krykker (noen ler). Jeg 
ønsker å se sunne Mestere som sitter på disse parkbenkene. Kanhende du begynner å bli, vel, 
senior, som de kaller det. Det er greit. Litt grått hår kommer langt i oppfatningen som folk 
har. Men helseproblemer? Heh, jeg skulle til å si: “Hva er galt med deg?” men det vet du 
allerede. Du har fått dette helsemessige problemet, og pokker, det er nødt til å forsvinne. 

Vel, du behøver ikke gå inn og fundere på hva det gjør for å tjene deg, for da kommer du til å 
komme tilbake til den slagmarken av dualitet i sinnet, og du vil aldri finne ut av det. Men du 
kan fortelle deg selv at du er helt ferdig med det, det tjener deg ikke, det er ikke det du velger, 
og det må bli borte. Og så, for pokker, forvent at det kommer til å bli borte. 

Forvent at det er en transformasjonsprosess som inkluderer bøyning og forming av tid – det 
vil si, idet du sier, går inn i fremtiden, men som skjer akkurat nå – som løser denne 
utfordringen, for i fremtiden er du ikke syk.    

I fremtiden er du ikke gammel og ødelagt.  Du behøver ikke stå opp hver morgen for å ta 
medisiner for å løse et eller annet problem. I fremtiden er du frisk. Jeg vet det. 

Du trenger ikke å prøve å finne ut, “Ok, hva er det jeg fortsatt får ut av dette fysiske 
problemet?” Det handler om å si: "Jeg er klar til å la dette gå og nå gjør jeg det." Ikke tenk på 
det. Ikke vent til i morgen. Ikke kom inn i tankespinn. Det er slik: “Det er unnagjort nå.” Og 
så stopp og ta et dypt pust i øyeblikket og la fremtiden gå på jobb for deg. 

Og når det skjer og disse gamle energiene av fysiske problemer begynner å forsvinne, er det 
noe som inntreffer. Det er veldig – jeg vil at du skal føle deg inn i det, ikke bli for mental – 
men det er noe som skjer, som går tilbake til stjerne krigene – perioden der du ennå ikke var 
helt utkrystallisert i biologi.  

Det er en prosess tilbake da, en evolusjonær prosess som til slutt ble fremskyndet av noen 
andre energi ting som presset deg inn i denne dype biologien, dyp tilstandsbiologi. 

Men akkurat nå, idet fremtiden for det sunne deg kommer inn i deg akkurat nå, idet du sier: 
“Jeg vil ikke tolerere fysiske problemer lenger,” noe skjer tilbake der i fortiden, i det kvasi- 
eller det ikke-krystalliserte fysiske og det endrer det. 

Det endrer den fjerne fortiden slik at du ikke er utsatt eller sårbar for smerter og lidelse i den 
fysiske kroppen. 

Du endrer din egen Mesterkode fra uendelige år tilbake, lenge før Jorden, og du gjør det 
akkurat nå. 

Det er det du er her for, blant annet, men for å si: "Det er på tide å slippe alt det inn akkurat 
nå" – det som er skreddersydd i fremtiden, hva som er tilpasset deg, av deg i fremtiden og hva 
som er skreddersydd for deg i fortiden – og la det skje akkurat nå.   
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Det er ikke en vanskelig jobb, men det krever å komme seg ut av denne slagmarken i sinnet 
og all tenkningen og angst og ta innover seg massebevissthet og alt annet. 

Det er så enkelt som bare å føle inn i det ordet “skreddersydd”. Det har mange betydninger. 

Skreddersydd betyr at du har tilpasset dette for deg selv. Du tilpasset det for deg. Fremtiden er 
skreddersydd for deg, så som også fortiden er det. Det er alt tilpasset, utformet. Og 
akkurat nå er tiden inne for å innse det. 

Realisere og tillate, omtrent de samme ordene. Det er derfor jeg ikke bruker begrepet 
“opplysning” Jeg kaller det å realisere. Det er simpelthen å tillate. 

Det er ikke rom for disse fysiske problemene, og du kan endre det akkurat nå, absolutt. 

Ikke gå inn i tankespillene dine. Ikke spør tusen spørsmål. 

Hver gang du stiller et spørsmål, går det inn i virkeligheten din et sted, som en sonde som går 
ut og den kommer ikke tilbake før den er besvart. Men noen ganger tar det evigheter av 
tid. Så slutt å stille alle de helsikes spørsmålene og bare tillat det nå. 

Disse fysiske problemene har ingen plass. Mange av dem var avledet fra forfedrene, noen 
bare fra krystalliseringsprosessen inn i biologi. 

Som jeg sa, fysisk virkelighet er ikke virkelig kompleks. Du består i utgangspunktet bare av 
hydrogen, helium – varm luft, heh! – og litt oksygen. Så slutt å tenke at det er så stort og 
komplekst.  Det er ikke det. La oss gå utover det fysiske problemet akkurat nå. Ingen hvis, og 
eller, men om det.    

Vi kommer til å tre inn i vår nye Serie ganske snart, og vi skal snakke om flere ting, men du 
kan bruke det samme i forhold til din økonomisk velstand. Du kan bruke det til omtrent alt i 
livet ditt. I ditt liv. Ikke bruk det på planeten. Ikke bruk det på venner eller hunden din eller 
noen andre.   

Du kan bruke det på hva som helst. Det er på tide å slippe alt, og det hele kommer under 
kategorien lidelse. 

Hvis du holder på noen form for lidelse, har du fått noe ut av det. Hva, får det deg til å føle 
deg vel? Lykkelig? Verdig?  Kristus-lignende? Vil du være lik Jesus, masse lidelse? På tide å 
gå utover det. 

Du er den som forårsaker det. Jeg vil ikke høre noen av dere skylde på noe annet. Ja, det er 
påvirkning av massebevisstheten, men du tar det innover deg. Så du lar dette slippe nå. 

La oss trekke et godt dypt pust. 

Vi avslutter denne Jeg Er Merlin Serien, og jeg elsker avslutninger (Adamus humrer).   

Den største gleden jeg noen gang hadde over å skrive bøker eller skuespill i hvilket som helst 
av mine liv, var alltid den siste siden, slutten. Det brakte alt sammen, men mer enn det visste 
jeg at enhver ende bringer en ny begynnelse, en transformasjon, og det er det som skjer 
akkurat nå. 
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Så, vi bringer Jeg Er Merlin til en avslutning. Hva er Merlin? Merlin er den reisende i 
tid. Merlin er den som innser at det virkelig ikke er noen fortid eller fremtid. Det er ikke 
lineært. Du kan hente inn noe fra enhver tid når og slik du vil. Du er ikke lenger begrenset. Du 
er fri til å bevege deg gjennom tid. Det er fantastisk.  Det er så befriende.   

Hva er Merlin? Merlin er å forstå, først og fremst, at Merlin ikke er et navn for bare et 
vesen. Merlin er en tittel og det har vært mange Merlin’er. Jeg har vært en Merlin, og nå er 
dere blitt Merlin. Det er din tittel. 

Merlin betyr at alt er magisk, men likevel er ingenting magisk. Alt er magisk fordi det er en 
del av din energi og ditt skaperverk, men det er egentlig ingen hemmelighet i det. Det er bare 
hydrogen, helium og oksygen. Det er imidlertid ikke virkelig. 

Det er ikke noe mysterium i det. Det er hva du ønsker å gjøre med komponentene? Hvordan 
vil du at bevisstheten din skal skinne på ditt oksygen eller ditt helium? Og så se hvordan alle 
atomstrukturene starter og dannes og de samles for å skape en virkelighet som du kan leke i. 

En Merlin forstår at du ikke er begrenset av fysisk, med mindre du tror du er det. 

Merlin forstår at lidelsen er, først av alt, takk og lov, midlertidig. Det er en dårlig fase du går 
igjennom, og så komme du over det. Du innser at, ok, den lidelsen var litt gøy en liten stund, 
men kom igjen, vi går langt utover det nå. 

En Merlin forstår at de ikke trenger å være her på planeten. Hver Merlin har møtt denne 
utfordringen, “Skal jeg bli eller ikke? Jeg er nå en Merlin. Jeg er suveren i meg selv. Men skal 
jeg bli værende?” 

Og det er noe for dere alle. Men hvis du blir, hvis du blir værende, ikke fortsett med å holde 
på gamle unnskyldninger. Ikke fortsett å holde på fysiske problemer. 

Det er ingen grunn til det, og kanskje, kanskje med det vi gjør her fremover, kanskje det kan 
skinne et slikt lys på planeten at de en dag våkner og sier: “Hvorfor led vi i det hele 
tatt? Hvorfor ga vi det videre til barna våre, og de ga det videre til sine? Hvorfor led vi i det 
hele tatt?" 

Så med det, mine kjære venner, en fryd. 

La oss ta et dypt pust sammen og la oss avslutte denne Jeg Er Merlin Serien med å godta at 
dere er Merlin’ene. Dere har det. Det er deres. Det blir overlevert til dere alle.   

For mesteparten av tiden på denne planeten har det bare vært en levende Merlin om gangen, 
men nå er det annerledes. Det er vel, tusenvis på tusenvis nå, og kanskje mange flere som vil 
komme. 

Så, det er på tide for meg å komme tilbake i min vogn og vende tilbake til Klubben for 
Oppstegne Mestere hvor jeg vil snakke om den deilige kaken som jeg var så forledet med i 
dag, hvor jeg vil snakke om det faktum at jeg ikke behøvde å ha en altfor stor utblåsning. Jeg 
trengte ikke å ’blåse ut’ for mye. Jeg skremte vettet av dere som trodde jeg virkelig kom til å 
ha en stor utblåsning. Og så skulle noen av dere etterpå gå ut og si: “Vel, jeg trodde vi skulle 
få mer av en utblåsning. Jeg tenkte at han ville bli verre. Jeg håpet og ønsket på en måte.” Det 
er som, jada, du ønsket. Du ønsket. 
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Med det, la oss trekke pusten dypt og innse at dette er den raskest skiftende tiden i historien til 
denne planeten, for enhver annen sivilisasjon av skapervesener, og du er midt oppe i det. 

Jeg ser på dere og noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne vifte med tryllestaven og få dere 
til å innse hva dere virkelig gjør her. Hva du virkelig gjør. Det handler ikke bare om deg og 
ditt liv. Det handler om planeten og det handler om hele skapelsen. 

La oss trekke et godt dypt pust, kjære venner, alle blir med og husk at virkelig, idet vi går inn 
i å sitte på parkbenkene våre, idet vi skinner vårt lys på planeten, at alt er vel i hele skapelsen. 

Takk (publikums applaus). 
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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 / 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. 

 
 


