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Tervetuloa vuoteen 2022, rakas shaumbra. Hmm. 

Vedetään kunnolla syvään henkeä, kun aloitamme tämän shoudin (Adamus vetää syvään henkeä). 

KERRI: Hei, hei! 

ADAMUS: Mm, hm. Yritän saada tässä tasapainoni. Oi, oi, minun kahvini! Rakas Kerri, kiitos. Oi, ja 
vielä herkkuja sen kanssa.  

KERRI: Ne ovat Vanessan kotona tekemiä. 

ADAMUS: Vanessan kotona tekemiä, kahvia ja herkkuja. Ja niin sopivaa. Se tapahtui melkein kuin 
taiasta, koska nimittäin olen juuri tulossa Keahak-talosta. Minun täytyi rynnätä sieltä suoraan tänne 
shoudiin, ne olivat perä perää, ja minun oli vähän nälkä. Myös ylösnousseella mestarilla on vähän 
nälkä aina silloin tällöin. Siis kiitos, rakas Kerri, koska minulle jätettiin vain tämä vesi – vesi 
ylösnousseelle mestarille! 

KERRI: Hyvä sinulle. Pysy nesteytettynä.  

ADAMUS: Hyvä minulle. Hyvä, kiitos. Otan hörpyn kahvia, kun aloitamme. 

Tervetuloa … Mm, hyvää. Tervetuloa vuoteen 2022, ja aloitan sanomalla, että kun astumme tähän 
vuoteen, astumme myös täysin uuteen vaiheeseen shaumbroilla. Voitaisiin sanoa, että tavallaan 
maailmalla, mutta sitä on jo tapahtunut ja nyt myös shaumbat kääntyvät seuraavasta kulmasta. 
Ylitämme tuon seuraavan kukkulan. 

 

Luonnollinen suojaus 

Ennen kuin menemme yhtään pidemmälle, haluan korostaa luonnollisen suojauksen tärkeyttä ja 
arvoa. Puhuimme siitä viime shoudissamme. Olemme puhuneet siitä keahakissa. Jatkan teidän 
muistuttamistanne tästä luonnollisesta suojauksesta. 

Maailma käy läpi hyvin monia muutoksia tällä hetkellä, eikä tilanne yhtään helpota, se tule yhtään 
paremmaksi eikä hidastu. Nämä ovat muutoksia, joita edellyttivät, pyysivät, melkein vaativat tällä 
planeetalla ne, joilla on tietoisuutta ja jotka ymmärtävät, että on muutoksen aika ihmisbiologiassa ja 
jokaisessa planeetan järjestelmässä. Olemme puhuneet siitä ProGnostissa. Ihmiset ovat 
meditoineet sitä, rukoilleet sitä, pyytäneet sitä – muutosta tulevaksi – ja se on täällä, eikä se lopu 
ihan heti. Se on pelottavaa toisinaan, pakahduttavaa toisinaan, mielen turruttavaa toisinaan, suurta 
ahdistusta ja kaikkea sitä muuta, mitä tulee muutoksen myötä. 

On niitä, jotka haluavat edelleen muutosta, jotka haluavat asioiden muuttuvan, ja on sopivasti niitä, 
jotka haluavat pidätellä. Sanon "sopivasti", koska on myös niitä – no, kuten monet teistä – jotka 
haluavat muutosta ja pyytävät sitä, ajattelematta paljon nopean muuttumisen seuraamuksia. 



Planeetalla on tällä hetkellä niitä, jotka pidättelevät, ja jossain määrin sillä on arvoa. Se estää 
asioita liikkumasta niin nopeasti, että se tuhoaisi tämän planeetan, koska haluatte jotkut muutokset 
juuri nyt. Haluatte ne tänään. Haluatte, että ne olisivat jo tapahtuneet, ja monet teidän kaltaisenne 
haluavat sitä tällä planeetalla. Mutta jos muutos tulee liian nopeasti, sillä on tapana saada asiat niin 
epätasapainoon ja aiheuttaa niin paljon kaaosta, että asiat eivät pääse sinne, minne haluatte 
niiden menevän.  

Siis tiedän, että jotkut teistä tulevat kärsimättömiksi, ja halveksitte ihmisiä, jotka haluavat palata 
takaisin vanhoihin aikoihin, tapahtuu se sitten uskontojen tai yhteiskunnallisten arvojen kautta, 
mutta tavallaan he ovat tasapainona teille, jotka haluatte paljon muutosta välittömästi.  

Koska elätte tässä 3D-maailmassa, tapahtuu tiettyä fysiikkaa, joka tasapainottaa muutoksia. Koska 
elätte 3D-maaimassa sellaisena, kuin se on tällä hetkellä, muutokset eivät yksinkertaisesti voi tulla 
hetkessä. Ne kehittyvät ajan kuluessa, vaikkei aikaa olekaan olemassa. Mutta ne kehittyvät, ja se 
on sopivaa tällä hetkellä. Se ei merkitse, että luovutte unelmoinnista, penkkeilystä, halusta saada 
parempaa ihmiskunnalle. Se merkitsee myös niiden kunnioittamista, jotka ovat tavallaan perässä, 
jotka tavallaan pidättelevät villihevoslaumaa jossain määrin. He eivät mitätöi halujanne ja 
unelmianne muutoksesta tällä planeetalla, Atlantiksen unelman toteutumisesta. He eivät voisi 
mitenkään estää sitä. On liian paljon liikevoimaa, liian paljon villihevosia, mutta kunnioittakaa heitä 
siitä, että he saavat sen tapahtumaan sellaisella tahdilla, joka on useimpien ihmisten hallittavissa.  

Siis rakkaat shaumbrat, kaikkien näiden muutosten keskellä joita tapahtuu, teillä on luonnollinen 
suojaus. Olemme nähneet sen – suora kokemus, suora todiste shaumbroille – parissa viime 
shoudissa, tarkoituksella ja suunnitelman mukaan. Kyse ei ole siitä, että kaadoimme tuon puun 
Konassa Villa Ahmyossa. Se oli Cauldrelta ja Lindalta, mutta myös kaikilta muilta shaumbroilta ja 
kaikilta meidän puolellamme, esimerkki sanomaan, että asioita tapahtuu ja on tuo luonnollinen 
suojaus.  

Puita kaatuu. Tulet polttavat. Mutta teillä on siinä työssä, jota teette, tämä luonnollinen suojaus – 
kunhan pysytte tuolla puistonpenkillä, eli kunhan olette ilman poliittista agendaa tai moraalista 
agendaa tai yrittämättä muuttaa ihmisiä. Kunhan olette täällä pelkästään säteilemässä valoanne 
planeetalle, jotta he voivat nähdä mahdollisuudet, jotta he voivat nähdä siihen, mitä nyt kutsutaan 
pimeäksi energiaksi. Se ei tarkoita pimeää negatiivisessa mielessä, se merkitsee vain 
tuntemattomia energioita, jotka ovat mahdollisuuksia. Siis kunhan olette mestaruudessanne tällä 
planeetalla. Näette kaikenlaisia asioita tapahtuvan ympärillänne, mutta teillä on tuo suojaus. 

Vedetään kunnolla syvään henkeä tässä kohtaa, kun ota hörpyn kahvia. Kuten Cauldre ja Linda 
mainitsivat aiemmin, täällä on vähän savua, savunhajua, äskettäisistä tulipaloista. 

Siis on luonnollinen suojaus. Kuulitte tuosta tulipalosta, ja aion tavallaan testata Cauldren 
mukavuustasoa tässä (Linda huokaisee syvään), ja itse asiassa nautin siitä antaumuksella. 
Hänestä tulee yliherkkä/turhan kaino. Hänen energiansa muuttuu tavallaan mukavasta sähköisestä 
sinisestä, kimmeltävästä, kuin sameanvihreäksi, kun teen tämän. 

LINDA: Pyyh! 

Mutta aion painostaa, koska se on myös esimerkki siitä, että lakataan pidättelemästä itseään. 
Lakataan epäilemästä niin paljon. 

Siis 30.12. syttyi tämä tulipalo, josta on puhuttu ja jonka aiheuttivat kovat tuulet. Oli vuoden 2021 
loppu, ja se tapahtui juuri tällä alueella, jossa Crimson Circlen yhteyskeskus sijaitsee. Se ei ole 
mikään sattuma. Alatte oivaltaa, ette oikeasti ole mitään sattumia. Opitte yhdistelemään asioita, ja 
hämmästytte, miten melko yksinkertaista se on. 



Mutta se tapahtui aivan tässä. Miksi? No, koska täällä on shaumbrojen fokus ympäri maailmaa. 
Kymmeniätuhansia shaumbroja on ympäri maailmaa, mutta täällä Crimson Circlen studiolla on 
tavallaan keskeinen kerääntymispiste. Vuoden lopussa alkoivat äärimmäisen kovat tuulet. Tuulet, 
energian liikuttamisen symboli, työnsivät asioita läpi. Joskus energioilla on taipumusta takertua tai 
jumiutua, ja sitten tulevat tuulet. Siis tavallaan voitaisiin sanoa, että shaumbrat olivat tuo tuuli – "On 
aika edistyä siinä. Aika siirtyä ihmislajin seuraavalle tasolle, uudelle tietoisuustasolle, 
ymmärrykseen siitä, mitä energia on." 

Siis shaumbroista tulee tuo tuuli, ja tuulet olivat ankaria. Kuten Cauldre mainitsi, 100 mailia 
tunnissa tai 45 metriä sekunnissa. Tuulet olivat ankaria ja toivat vuoden lopussa muutosta sitä 
varten, mitä tulee seuraavaksi 2022. 

Seuraavaksi tuulet joilla ei ole agendaa tehdä mitään muuta, kuin liikuttaa niitä energioita, jotka 
ovat olleet pitkään jumissa, saavat jonkin kaatumaan, jonkin sytyttämään tulipalon. Shaumbrat 
eivät ole tulipalo. Shaumbrat olivat tuuli. Palo alkaa, tuulet raivoavat, ja melko pian teillä on valtava 
tulipalo tällä alueella, Crimson Circlen yhteyskeskuksen ympärillä. 

Crimson Circlen keskus, shaumbra-keskus, oli luonnollisessa suojassa. Ja kyllä, Cauldrella, 
Lindalla, henkilökunnalla, kaikilla shaumbroilla siellä, oli vaikeaa miettiessään, mitä tapahtuisi, 
tietäen tietysti, että jos jotain tapahtuisi, se voitaisiin rakentaa uudelleen, mutta haluamatta 
tietenkään käydä läpi tuota prosessia. Ja yhtäkkiä tuli poltti monia, monia koteja tällä alueella, poltti 
suuren maantieteellisen alueen ja aiheutti paljon menetyksiä, mutta hyvin, hyvin vähän – hyvin 
vähän – ihmismenetyksiä. Menetettiin enemmän lemmikkejä kuin ihmisiä. 

Ja sitten tulipalo laantui, tuulet tyyntyivät, ja jälkimainingeissa on paljon pohdiskelua, erityisesti 
tämän alueen ihmisillä, mutta ihmisillä kaikkialla. Millaista olisi menettää kotinsa, arvoesineensä, 
omaisuutensa?  

Ja tunsin sitä muutama päivä sitten, kun tämä kaikki tapahtui. Tunsin ihmiskuntaa, 
massatietoisuutta, kaikkia jotka olivat tavallaan virittyneet tähän, mitä tapahtui, ja hyvin monet 
ihmiset oivalsivat, että arvoesineet voi korvata. Se aiheuttaa surua, mutta arvoesineet voi kuitenkin 
korvata. Se sai hyvin monet ihmiset oivaltamaan, miten he jäivät joskus kiinni siihen, ja sai monet 
ihmiset oivaltamaan: "Mitä haluan tehdä seuraavaksi? Nyt kun olen terve ja olen turvassa, mitä 
haluan tehdä seuraavaksi elämässäni? Mikä on tärkeää minulle?" Tuo kysymys on edelleen 
ilmassa useimmilla näistä ihmisistä eivätkä he oikein tiedä sitä, mutta ainakin he esittivät tuon 
kysymykseen itsessään. 

Siis tulipalot saapuivat, saivat paljon kansainvälistä huomiota, ja taas kerran – tehden Cauldren 
olon vähän epämukavaksi – ei ole mitään sattumaa, että se tapahtui täällä, että shaumbrat olivat 
tuo muutostuuli. Ja sillä miten muutokset tapahtuvat – oliko se tulipalo vai jokin muu – ei ole 
oikeastaan merkitystä, mutta fakta on, että se yllyttää muutosta tapahtumaan.  

Huomaatte saman asian elämässänne. Huomaatte oman tuulenne tulevan, liikuttavan asioita, 
muuttavan asioita, erityisesti aikoina jolloin kyseenalaistatte itsenne, aikoina jolloin teillä on pelkoa 
tuon seuraavan askeleen ottamisesta. Tuulet tulevat maisemiin, mutta tietäkää, että teillä on tuo 
luonnollinen suojaus. Tämä on mestarin ominaisuus – tämä luonnollinen suojaus. Toisin sanoen, 
se ehkä liikuttaa asioita, mutta se ei tapa teitä. Se ehkä muuttaa asioita, mutta se ei luo sellaista 
tilannetta, että te ette kykene käsittelemään sitä lainkaan.  

Siis pyydän jokaista teitä nyt: vetäkää syvään henkeä luonnolliseen suojaukseenne, ja sallikaa se. 
Se on tässä. Se on osa mestarina olemista. Voitaisiin melkein sanoa, että se on osa 
sopimuksianne tai vaatimuksianne, jotta jäisitte tälle planeetalle.  

On helppoa olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu. On helppoa alkaa pelätä ja sitten olla tekemättä 
mitään sen sijaan, että tekisi jotain. On helppoa pidätellä, olla seuraamatta unelmianne tai 



sydäntänne. On helppoa olla huolissaan siitä, mitä tulee seuraavaksi – tulevaisuudessa – mutta 
haluan teidän todella tuntevan tätä luonnollista suojausta, jota on. Ei miltään enkelineuvostolta, ei 
minulta, vaan se on teidän omaanne. Se on mestarisuojaustanne toiminnassa.  

Eikä ole sattumaa, että juuri nyt kun pidämme tätä shoudia, Yhdysvaltain presidentti, Joe Biden, 
tulee tälle alueelle. Ja muuten, Kerri, jos Joe Biden tulee käymään studiolla, kun teemme 
nauhoitusta, tekisitkö hänelle kupin kahvia? 

KERRI: Kyllä. 

ADAMUS: Laita hänet odottamaan Mestarien klubille vähäksi aikaa, ja tapaan hänet myöhemmin. 

KERRI: Okei! 

 

Säteile valoasi 

ADAMUS: Siis olen puhunut Joe Bidenille. Kutsun häntä tietysti JR:ksi. Olen puhunut JR:lle viime 
aikoina. En hänen valvetilassaan, hän on silloin unitilassa. Ja muuten, olen täysin epäpoliittinen. 
Se ei haittaa minua, onko joku konservatiivi tai kommunisti. Sillä ei ole merkitystä. Olen ollut 
tekemisissä politiikan, kuninkaallisten ja kaiken muun kanssa pitkän, pitkän aikaa.  

Mutta olen puhunut hänelle viime aikoina, ja sanoin: "JR, olet Amerikan yhdysvaltojen presidentti. 
Et ole oikeasti poliitikko. Siinä ei ole kyse lainsäädännön muuttamisesta, saamisesta lakeja 
hyväksyttyä. Se on muiden ihmisten tehtävä. Sinun tehtäväsi täällä on inspiroida – inspiroida. Sitä 
amerikkalaiset tarvitsevat. Sitä minkä tahansa maan ihmiset tarvitsevat johtajiltaan – inspirointia, 
aitoa inspirointia, todellista inspirointia. He eivät tarvitse sinua säätämään paljon lakeja. Heh, itse 
asiassa sinun pitäisi hankkiutua eroon kaikista laeista. He eivät tarvitse sinua lisäämään veroja. 
Sinun pitäisi hankkiutua eroon veroista. Mutta heitä tarvitsee inspiroida." 

Ja sanoin: "JR, sinut valittiin, mutta vähän enemmästä valosta olisi hyötyä nyt – että vähän 
enemmän valoa säteilisi sinusta. Olet tavallaan pidätellyt valoasi. Olet pelannut poliittista peliä. 
Yrität tehdä oikein. Kukaan ei välitä. Senaatti, kongressi – he tappelevat keskenään. He tarvitsevat 
nyt valoa ja inspirointia." 

Sanoin: "Joe, muista tämä: inspiroi tietoisuutta." Hänellä oli tavallaan tuo "peura ajovaloissa" -ilme, 
vaikka hän oli unitilassa, mutta hän ei oikein tajunnut sitä. Ja sanoin: "JR, he haluavat tietää, että 
on toivoa. He haluavat tietää, että on mahdollisuuksia. He haluavat tietää, ettet ole vain yksi 
poliitikko, joka pelaa poliittista peliä ja yrittää tulla valituksi uudelleen, yrittää saada tiettyjä 
agendoja läpi. Säteile valoasi. Säteile valoasi." 

Ja sanoin: "Nimittäin ehdottaisin tätä. Sinulla on tuo soikea virkahuone (suom. huom. USA:n 
presidentin virallista työhuonetta Valkoisessa talossa kutsutaan yleisesti "soikeaksi 
virkahuoneeksi" muotonsa perusteella). Haluaisin kutsua sitä pyöreäksi virkahuoneeksi. Sinulla on 
tuo soikea virkahuone. Sinulla on oikein mukava tuoli siellä. Mutta hanki nyt itsellesi oikein mukava 
puistonpenkki. Laita se sivuseinälle. Siellä on vähän tilaa Abraham Lincolnin muotokuvan alla. 
Laita se sinne, ja sitten kenties pari kertaa päivässä menet sinne ja istut tuolla puistonpenkillä 
säteilemässä vain valoasi. Sinulla on hyvä valo. Et vain käytä sitä. Säteile tietoisuuttasi. Lakkaa 
huolehtimasta demokraateista ja republikaaneista. Lakkaa huolehtimasta lakiehdotuksista ja 
lakkaa huolehtimasta isosta agendastasi kaikessa tässä rah- … Paljonko rahaa tuo lakiehdotus on, 
jonka yrität saada läpi? Lopeta se. Ihmiset tarvitsevat nyt inspirointia, sinun valoasi." 

En ole varma, tajusiko hän sen vai ei, mutta ainakin se mitä sanoin, riitti tuomaan hänet tälle 
alueelle. Ja taas kerran, jos hän pistäytyy, on ok, jos saatte häneltä nimikirjoituksen. Annan hänelle 



myös omani samalla. Mutta hyvin paljon … eikä tämä ole mikään sattuma. Tämä ei ole 
satunnaisten pisteiden yhdistämistä. Tarkoitan, että se tapahtui täällä. Ei ole mikään sattuma, että 
me olemme myös täällä nyt. 

Siis tätä teette. Ette ole täällä työstämässä agendoja tai pelastamassa maailmaa. Olette tehneet 
sitä, ja nyt on muita, jotka tulevat riveistä ottamaan haltuunsa sen, mitä te teitte. Ette ole täällä 
mainostamassa minkäänlaisia opinkappaleita. Ette ole täällä väittelemässä yhteiskunnallisista 
ongelmista. Sitä varten te ette ole täällä. Ja tiedän, että olette kuulleet nämä sanat minulta 
aiemmin, mutta kuitenkin monet teistä jatkuvasti menevät takaisin ja yrittävät tehdä sitä. Teistä 
vain tuntuu, että se on hyvin tärkeää. 

Tärkein asia, jonka voitte tehdä nyt, on olla tällä planeetalla ja säteillä valoanne. Se on siinä. Kun 
teette sitä, kaikki muut asiat selviävät teillä henkilökohtaisesti. Teillä on tuo luonnollinen suojaus. 
Yltäkylläisyyttä virtaa teille. Teillä on nyt koko tuo virta, joka toimii teidän hyväksenne. Teidän ei 
tarvitse tehdä työtä valokehonne eteen. Se vain tulee. Teidän ei tarvitse tehdä työtä tilanteiden 
eteen. Ne vain ratkeavat. Elämästä tulee melko helppoa. Ja sitten on taipumusta ajatella: "No, nyt 
minun täytyy alkaa saarnata, ja minun täytyy alkaa muuttaa muita." Ei. Aivan kuin JR, istukaa 
tuolla puistonpenkillä. Maailma tarvitsee tällä hetkellä niitä, jotka inspiroivat tietoisuutta pelkästään 
säteilemällä valoaan. 

Se on melko yksikertainen juttu, koska tällä hetkellä planeetta on monien, monien isojen 
muutosten partaalla. Enkä puhu asioista tulevaisuudessa. Puhun siitä, että olemme aivan niiden 
keskellä nyt. Maailma käy läpi hyvin monia muutoksia, joita on pyydetty. Niitä ei aiheuteta tälle 
planeetalle. Muut ovat pyytäneet niitä. Ja yksi noista isoista asioista on ihmisten, ihmiskunnan, 
kyky nähdä mahdollisuudet, joita he eivät ole nähneet aiemmin, nähdä kaksinaisuuden yli, nähdä 
vanhojen tappelujen ja taistelujen yli, nähdä esi-isiensä yli, nähdä vanhojen perinteiden yli, nähdä 
"vain riittävästi" -tietoisuuden yli tällä planeetalla nyt.  

Heidän täytyy nähdä tähän, mitä kutsun pimeäksi energiaksi, näihin mahdollisuuksiin, joita he eivät 
voineet aiemmin nähdä. Sitten on heidän tehtävänsä valita ja päättää, mitä he haluavat tehdä. 
Mutta kun he ovat pimeässä, toisin sanoen kun he ovat niin rajoittuneita, että he näkevät vain ne 
mahdollisuudet, joita heille annetaan esi-isiltä ja ne, joihin he ovat laatikoineet itsensä tässä 
elämässä, silloin asiat ovat jatkuvasti samoja ja samoja ja samoja, kunnes jokin räjäyttää ne. 

Mutta jos valoa säteillään tähän pimeään energiaan, näihin mahdollisuuksiin, he voivat nähdä ja 
sanoa: "Kenties on jokin parempi tapa." Ja he saattavat pelätä kokeilla sitä, tuoda se 
kokemuksiksi, mutta ainakin he tietävät, että se on siinä. He voivat sanoa: "On ratkaisu sellaisiin 
asioihin, kuin maailman nälkä. On tapa työskennellä lähtevän Gaian kanssa ja ottaa nyt vastuu 
planeetasta." Tällä hetkellä on paljon melua ja paljon puhetta ympäristöstä ja maapallon 
lämpenemisestä, maapallon kylmenemisestä, globaalista ilmastomuutoksesta, mutta he eivät 
oikeasti näe noita mahdollisuuksia. Sitten he eksyvät pieniin yksityiskohtiin. He eksyvät aivan 
pikkuseikkoihin, ja he alkavat omistaa kaiken energiansa sellaisiin asioihin, kuin tuulivoima tai 
aurinkovoima, jotka ovat ok, mutta ne ovat hyvin rajoittuneita. 

Se mitä maapallon ja ihmiskunnan täytyy nyt nähdä, on ymmärrys energiasta: "Mitä ihmettä se 
on?", eikä vain: "Rakennetaan vähän lisää tuulimyllyjä", joista tulee vanhanaikaisia melko pian, 
koska tulee paljon suurempi ymmärrys siitä, mitä energia on ja miten saamme sen toimimaan 
hyväksemme siinä, mitä teemme. 

Tätä varten olette täällä, aivan kuten JR, paitsi että hän on poliitikko. Te olette metafyysikko. Te 
olette täällä säteilemässä tuota valoa, ja se on niin yksinkertaista kuin istua puistonpenkillä, tuolilla, 
ammeessa, missä ikinä se sattuukin olemaan – autossa. Sillä ei ole merkitystä. Se merkitsee, että 
annatte valonne säteillä nyt. 



Puhumme siitä hetken kuluttua, mutta suurin osa huolista joita teillä on ollut omasta elämästänne, 
suurin osa prosessoinnista ja ongelmista ja ihmisistä ja kaikesta siitä muusta, lähtee pois. Kenties 
ei tarpeeksi nopeasti, mutta se lähtee pois. Teidän ei tarvitse enää tehdä työtä elämänne eteen, 
selviytymisenne eteen, pelkän pärjäämisen eteen. Teidän ei tarvitse tehdä sitä, ellette halua. Mutta 
tunnen, että useimmat teistä ovat kyllästyneet siihen. Haluatte mennä sen yli, ja se on itse asiassa 
melko yksikertaista. Se on sallimista. Se on siinä. Sallimista. Se on luonnollista evoluutiota. Se on 
sallimista. 

Mutta silloin kun jäätte kiinni epäilyyn ja huoleen, kun jäätte kiinni vanhoihin taisteluihin ja sen 
kyseenalaistamiseen kovasti, kuka olette, niin te ette salli sitä. Se on niin yksinkertaista kuin ottaa 
tuo askel sallimiseen ja sitten katsoa, mitä tapahtuu tuon luonnollisen suojauksen kera.  

Hei, rakas, suloinen Eesan Linda. Mitä sinulle kuuluu tänään?  

LINDA: (pitäen pienen tauon) Hyvää. 

ADAMUS: Aion (syöden kakkuaan) … Haluaisitko vähän? 

LINDA: Ei kiitos. Hyvää. Minulle kuuluu melko hyvää. 

ADAMUS: Mm (nautiskellen kakusta). Kun on Keahak-talossa ja sitten täytyy kiiruhtaa tänne, 
ruokahalu lisääntyy – mm!  

LINDA: Uskomatonta. 

ADAMUS: Tämä on erittäin herkullista. Mm. Voimmeko keskeyttää tämän shoudin hetkeksi, kun 
syön? 

LINDA: Tuo jauhoton suklaakakku on melko uskomatonta. 

ADAMUS: Sillä ei ole merkitystä, onko siinä "kukkia" (suom. huom. "kukat" lausutaan samalla 
tavalla kuin "jauhot") vai ei, se on melko uskomatonta. Mm. Ja Cauldre kertoo minulle, ettei ole 
kohteliasta esitelmöidä ja syödä samaan aikaan, mutta voin tehdä, mitä haluan. Haluaisitko 
vähän? Se on herkullista. Mm. 

LINDA: Anna mennä. 

ADAMUS: Ja kahvia huutomaan sen alas? 

LINDA: Anna mennä. Tarkoitan, että Cauldre-paran täytyy vain katsoa tämä myöhemmin.  

ADAMUS: Äh! Hän on jossain muualla. 

Siis (Adamus naureskelee), vuosi 2022 shaumbroille (Adamus huokaisee) … Olen puhunut paljon 
sallimisesta. Oletko huomannut sen? Tarkoitan, oletko … 

LINDA: Kyllä, kyllä. 

ADAMUS: Kyllä? 

LINDA: Kyllä. 

ADAMUS: Oletko tehnyt pientä sanaetsintää nähdäksesi, miten monta kertaa olen käyttänyt 
"sallimista" kuluneiden kolmen vuoden aikana? 

LINDA: En ole, mutta olen varma, että voisimme saada sen selville Jeanin kanssa. 



ADAMUS: Voisitte luultavasti tehdä sen. 

LINDA: Okei. 

ADAMUS: Se olisi paljon. Se olisi merkittävä määrä.  

LINDA: Varmaan. 

ADAMUS: Mutta aion lakata puhumasta sallimisesta niin paljon. 

LINDA: Miksi?! (He naureskelevat, ja Adamus alkaa yskiä) Sori, että saan sinut … 

ADAMUS: Saat Cauldre-paran tukehtumaan (Linda nauraa). Miksi? Haluatko kuulla lisää 
sallimisesta? 

LINDA: Joo! Se on mahtavaa. Se toimii. 

ADAMUS: Etkö koskaan kyllästy siihen? 

LINDA: En. 

ADAMUS: Ai, minä kyllästyn. 

LINDA: En. 

ADAMUS: Se on hyvin yksinkertainen asia, ja kuitenkin shaumbroilla on vaikeuksia sen kanssa. 
Otan vähän lisää (ottaen lisää kakkua). 

LINDA: Siitä syystä on kiva, kun puhut siitä. 

ADAMUS: Puhu sinä vähän aikaa, jotta voin syödä. 

LINDA: No, siitä syystä on kiva, että puhut siitä, koska silloin kun tarvitsen huolettomuutta, löydän 
tuon sallimisen.  

ADAMUS: Niin.  

LINDA: Ja erityisesti, kun tapahtuu kaikkia hulluja juttuja. 

ADAMUS: Voisinko saada vähän lisää tuota kermakastiketta sieltä? Se on erittäin, erittäin hyvää. 
Vain vähän lisää, Kerri. Vain minulle, kiitos. 

KERRI: Totta kai. 

ADAMUS: Kiitos. Onko Joe jo tullut? Ei, ei vielä. 

KERRI: Kuka Joe? 

ADAMUS: Biden. 

KERRI: Ai jaa, ei! Ei! 

ADAMUS: JR. 

KERRI: Luulin, että puhuit lapseni isästä. Ei. 



ADAMUS: Siis, joka tapauksessa, aion antaa nyt sallimisen olla. 

LINDA: Ai. 

ADAMUS: Aion mennä johonkin uuteen, josta puhun kyllästymiseen saakka (he naureskelevat). 

 

Ja .... 

Nyt vuonna 2022, alkaen tästä päivästä, se on Ja – Ja – ja neljä pistettä sen jälkeen. Se on ellipsi. 
Ja …. 

Sanoin jokin aika sitten, että haluan shaumbrojen ja kaikkien muistavan minut tällä planeetalla 
kahdesta asiasta: salliminen ja Ja. Olen puhunut paljon sallimisesta, mutta nyt on aika tehdä Ja …. 

Sillä on paljon merkitystä. Se on ja, piste, piste, piste, piste. Muistatteko, kun viime sessiossamme 
– mitä ette luultavasti muista – puhuin ajattelun ja tietoisuuden välisestä erosta? Ajattelu on kuin Ja 
ja sitten piste. Tietoisuus on kuin Ja sitten piste, piste, piste, piste. Se jatkuu. Sitä on tietoisuus. 
Siis menemme siihen, että on Ja piste, piste, piste, piste. 

Ja …. ja tämä on tavallaan jännittävää. Kiitos, Kerri (hän tuo Adamuksen kakkulautasen takaisin). 
Kiitos kovasti. 

KERRI: Tietysti. 

ADAMUS: Kyllä, hyvä. Voisinko saada puhtaan haarukan, kiitos? En halua saada … 

KERRI: Tuo haarukka on ainoa, joka minulla on. Siis pesen sen ja tuon takaisin. 

ADAMUS: Ei, käytämme sen. 

KERRI: En voi antaa sinulle muovista. 

ADAMUS: Lasken leikkiä. Syön vaikka käsin, jos täytyy. Ne ovat Cauldren bakteereja. 

Siis nyt menemme siihen, että on Ja …. Puhumme paljon siitä tulevassa ProGnostissa. Ja 
Master's Life 15:ssä on paljon siitä: Ja …. 

Tässä on ennakkovaroitus siitä, että te, shaumbrana, mestarina, menette yhden todellisuuden, 
todellisuuden yksittäisyyden yli, ja se on Ja …. Se merkitsee, että kuljette kummassakin 
maailmassa. Olette joen kummallakin puolella. Voitte olla kummallakin puolella samaan aikaan. 
Voitte olla toisella puolelle yhtenä hetkenä, ja sitten toisella puolella toisena hetkenä, mutta se 
mihin menemme, on Ja …. 

ProGnostissa 2022 puhun paljon metafysiikasta, uudesta fysiikasta teille. Tämä merkitsee, että 
olette edelleen ihmistodellisuudessa, jossa on gravitaatio ja ilma ja sydämenlyöntinne ja kaikki 
muu. Se mihin nyt menemme, on Ja …., menemme metafysiikkaan, fysiikan yli, pysyen samalla 
tässä, tällä planeetalla. Ryhmä ei ole koskaan ennen tehnyt sitä. Se on erittäin haastavaa toisinaan 
mielelle. Mutta todelliselle luonnollenne, sielullenne, se ei ole lainkaan haastavaa. Se on 
luonnollista.  

Menemme siihen, että on Ja …., ja pysymme tällä planeetalla, pystymme olemaan tässä 
todellisuudessa muiden kanssa, tai illuusiossa muista, ja olemaan myös mestari. Menemme siihen, 
että on Ja …. jolloin oivallatte, että energia todellakin palvelee teitä. Ja menemme pelkän teorian 



yli. Teoria on tavallaan upea asia saamaan asiat liikkeelle – teoria ja keskustelu – mutta alamme 
todella kokea sen. 

Olisimme voineet puhua paljon esimerkiksi luonnollisen suojauksen teoriasta. Puhuimme vähän, 
mutta sitten mikään ei vedä vertoja sen kokemiselle. Kuten tiedät, rakas Linda, puun kaatumisesta 
talon päälle ja äskettäisistä tulipaloista, että olette nyt tuossa kokemuksessa, ja se on täysin eri 
asia. Siinä on hyvin paljon enemmän syvyyttä ja merkitystä. Ja se voi olla pelottavaa, ja joskus on 
halua pysyä teoriassa, mutta sitten on aika sukeltaa tuohon kokemukseen. 

Voisimme puhua koko pitkän päivän tästä herkullisesta kakusta ja kermakastikkeesta sen päällä, 
mutta siihen saakka kun saa tuo kokemuksen, se on tavallaan merkityksetöntä (hän ottaa uuden 
palan). Mm. Siis on suuri käännekohta shaumbroille: Ja …. 

Jos edelleen haluat uskoa, ettet ole oivaltanut, niin ensinnäkin häpeä. Toiseksi, mikä typerys. 
Kolmanneksi, pääse yli siitä (Linda kikattaa). Mitä nyt? Olen vain selkeä. Tarkoitan … 

LINDA: Kyllä, sinä tosiaan olet! (Linda jatkaa kikattamista) 

ADAMUS: No, asia on näin: olitte jo oivaltanut. Ette vain oivaltaneet sitä, tai halusitte teeskennellä, 
että te ette olleet. Olitte jo oivaltanut, eikä se merkitse lainkaan, että feikkaatte sen. Se merkitsee, 
että palaatte luonnolliseen tilaan. Sen päätitte tulla tänne tekemään. 

Oivaltaneeksi tulemisessa on tosiasiassa kyse vain itsenne ja kaiken olevan hyväksymisestä. Siinä 
se melko lailla on, ja lakkaatte piiloutumasta siihen illuusioon, että olette vain ihminen, vain 
tavallinen ihminen. Tarkoitan, että te olette ihminen ja olette myös oivaltanut. 

Koko tämä Oivaltamis-, valaistumis- ja kaikki muu peli on ok jonkin aikaa, mutta tulee kohta, jolloin 
päästätte siitä irti ja oivallatte, että olette oivaltanut. Se ei ole kovin iso juttu. Ette tarvitse ketään 
toista vahvistamaan sitä. Teidän ei tarvitse käydä läpi paljon hässäkkää ja seremonioita 
päästäksenne siihen. Se on vain: "Olen oivaltanut." Tarkoitan, että se on jokseenkin noin 
yksinkertaista. Ja sitten oivallatte, että olitte aina oivaltanut. Ja sitten se on suurta komediaa, kun 
katsotte taaksepäin elämäänne ja niitä pelejä, joita olette pelanneet teeskennellen, että te ette ollut 
oivaltanut, koska teillä oli hauskaa pelatessanne noita pelejä. Mutta nyt olette oivaltanut.  

Usein sanotte: "No, jos olen oivaltanut, miksi kaikki ei vain tapahdu täydellisesti? Ja miksi en ole 
täysin terve ja totaalisen varakas?" No, koska ensinnäkin pelasitte tuota peliä, että te ette ollut, 
joten asioilla vie vähän aikaa tavallaan päästä ajan tasalle. Toiseksi, siinä ei ole kyse siitä. Siinä ei 
ole kyse siitä, että yhtäkkiä voitte heilauttaa kättänne ja saada enkelipölyä putoamaan kaikkialle 
ympärillenne. Sillä ei ole mitään tekemistä tuon kanssa. Se on makyoa. Se on häiriötekijä. 

Oivaltaneena oleminen merkitsee pelkästään: "Minä olen mitä olen. Hyväksyn kaiken, mitä olen, ja 
hyväksyn, että olen paljon enemmän, kuin luulin olevani luullessani, että olin ei-oivaltanut. 
Hyväksyn, että menneisyydessäni on paljon enemmän, kuin muistan. On paljon enemmän 
mahdollisuuksia, kuin koskaan uskoin siellä olevan. Minussa oli paljon enemmän, ja piilotin sen." 
Kenties häpeän vuoksi, kenties koska se oli mahtavaa peliä. Ja yhtäkkiä oivalsitte: "Olen 
oivaltanut", ja se on jokseenkin tällaista. Se ei paljon eri asia, kuin sanoa: "Menen pesemään 
hampaani." Ainoastaan "Olen oivaltanut", ja se on siinä.  

Päästään nyt eteenpäin siinä. Meillä on paljon penkkeilyä tehtävänä. Tämä planeetta käy läpi 
uskomattomia muutoksia. Minun täytyy myöntää, että nopeammin, kuin edes minä tai kukaan muu 
ylösnoussut mestari ajatteli. 

LINDA: Hmm. 



ADAMUS: On suuri halu metamorfoosiin tällä planeetalla, suuri halu muutokseen, eikä mihinkään 
pieneen muutokseen. Ei mitään sellaista, että muutama miljoonaa ihmistä lisää saa ruokaa illalla, 
vaan puhun suuresta muutoksesta tällä planeetalla. On syntymässä täysin uusi luonnon 
järjestelmä. Täysin uusi ihmislaji on syntymässä, täysin uusi tapa on syntymässä siinä, mitä nyt 
kutsutaan rahoitukseksi, rahaksi, taloudeksi. Kyse ei ole vain muutaman lisäpuun tai muutaman 
lisädelfiinin pelastamisesta, mikä on ok, mutta muutokset ovat paljon suurempia, eeppisiä. Noihin 
muutoksiin liittyy fysiikka, ja siitä puhumme hyvin pian – fysiikasta ja teknologiasta joka tukee sitä, 
teknologiasta joka on tuo muutostuuli, joka synnyttää uuden tason fysiikan tälle planeetalle. 

Jotkut tajuavat sen paljon nopeammin kuin muut. En sano, että koko planeetta ymmärtää yhtäkkiä 
todellisuuden metafysiikkaa. Mutta on riittävästi teidän kaltaisianne, ja muut seuraavat (Linda ottaa 
salaa palan kakkua). Näin tuon (Linda naureskelee). Muut seuraavat. Mutta on tarpeeksi teidän 
kaltaisianne, jotka ymmärtävät sen vaikutuksen … Tämä on herkullista (Adamus ottaa taas 
kakkua). On erittäin vaikeaa yrittää puhua ja syödä samaan aikaan. Mm, mm, mm. (Adamus elehtii 
Lindaa ottamaan kakkua) 

LINDA: Sinä syöt tarpeeksi meidän kummankin puolesta. 

ADAMUS: Niin syön (Linda naureskelee lempeästi). Mm – köhöm, minun viikseni (hän käyttää 
serviettiä). Tahallinen häiriötekijä, rakkaat shaumbrat … 

LINDA: Pyyh! 

ADAMUS: … koska tästä tulee hyvin raskasta tai hyvin "metaa" – tuonpuoleista. Ja ymmärrän, että 
sanaa "meta" käytetään nyt liikaa, mutta sitä tapahtuu: te otatte johdon, ja kaikki seuraavat. Mutta 
uusi fysiikka on tulossa planeetalle. Nuo muutostuulet tulevat teknologiasta, mutta todellinen 
muutos on todellisuusfysiikassa. 

Olemme puhuneet jonkin verran siitä aika ajoin – tajuatteko "aika ajoin", koska yksi noista asioista 
on aikailluusio. Aikaa ei ole olemassa, ettette halua olevan, ja silloin se on. Etäisyyttä/paikkaa ei 
ole olemassa. Ei ole menneisyyttä tai tulevaisuutta, ellette halua olevan, käydäksenne läpi 
tietyntyyppisen kokemuksen. Silloin se on ok. Mutta sitten kyllästytte tuohon kokemukseen, ja 
oivallatte, että on muutoksen aika.  

Fysiikka, ja ymmärrys, että todellisuudessanne on hyvin monta kerrosta, mutta toimitte yhdessä 
kerroksessa, ja kun avaudutte muille kerroksille, oivallatte valtavan vapaudentunteen tuosta 
yhdestä kerroksesta, jossa olette toimineet. Ja sitten oivallatte myös ne valtavat mahdollisuudet, 
joita on muissa kerroksissa.  

Siis se mihin menemme, on Ja …., Ja …. – kulkeminen kummassakin maailmassa. Olette kuulleet 
siitä. Olette lukeneet siitä. Luitte teorioita siitä, mutta hyvin harvat ovat todella tehneet sen. Se 
kuulostaa upealta. Etkö ole innostunut, Linda? 

LINDA: En käyttäisi sitä sanaa. 

ADAMUS: (naureskellen) Ja ymmärtäkää, ettemme puhu sellaisista teennäisistä asioista, kuin 
aikamatkustaminen. Ei ole sellaista kuin aikamatkustaminen. Ette matkustaa ajassa. 

LINDA: Sinä pidät työpajan siitä. 

ADAMUS: Tiedän (Linda nauraa kovaan ääneen). Se on pointtini. Aikamatkustamista Adamuksen 
kanssa: ei ole sellaista, kuin aikamatkustaminen (Linda jatkaa nauramista). Ja se on todellinen 
yllätys ja ihme, mitä teemme sitten loppupäivän (Linda naureskelee edelleen), koska alatte 
oivaltaa, ettei aika ole totta. Ette matkusta ajassa. Sallitte itsenne pelkästään kokea.  

LINDA: Mitä hänen kahvissaan on (Kerrille)? 



KERRI: En se minä ollut! (Linda ja Kerri naureskelevat) 

ADAMUS: Ette matkusta ajassa, koska sitä ei ole olemassa. Mutta tosiasia on, että voitte kokea 
asioita, joiden sanottaisiin olleen menneisyydessä, jotka eivät oikeasti ole menneisyydessä, vaan 
ne ovat nyt. Tai tulevaisuudessa, jota ei oikeasti ole olemassa, ja koette ne nyt. Toisin sanoen, 
hävitätte ajan tai aikailluusion, ja yhtäkkiä voitte matkustaa, mihin haluatte, hyvin helposti.  

LINDA: Ai. 

ADAMUS: Ette hyppää johonkin pieneen teknokoneeseen ja matkusta esimerkiksi vuoteen 523, tai 
tulevaisuuteen. Se on tavallaan rajoittunutta ihmistietoisuutta. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Se on tavallaan hauskaa, jossain määrin. Mutta kukaan ei ole tehnyt sitä, koska ette voi 
matkustaa ajassa. Voitte kokea kuitenkin monia todellisuuksia ollen Ja …. ja se on … No, nyt 
minun täytyy nostaa kurssin hintaa. 

LINDA: Nyt olen innostunut. 

ADAMUS: Minun täytyy nostaa hintaa, koska paljastin niin paljon siitä, mitä meidän piti tehdä. 

LINDA: (naureskellen) Nyt olen innostunut! 

ADAMUS: Siis rakkaat shaumbrat, se mihin menemme, on Ja …. Menemme planeetan uuteen 
fysiikkaan ja kokemukseen siitä – ei vain teoriaan siitä, vaan kokemaan, millaista se on. Eikä se 
ole aina helppoa. Se on kaunista. Se on … (Adamus huokaisee) Se on niin "tuonpuoleista", sitä 
sanaa kai käytettäisiin tässä, ja … phuuu! No, saatte tuon tunteen. Se on kuin: "Miten olen 
koskaan voinut olla niin pitkään jumissa tuossa yhdessä lineaarisessa todellisuudessa?" Nyt olette 
Ja …. 

Mutta jossain määrin, suuressa määrin, ihmisellä on edelleen vaikeaa sen kanssa, koska on 
valtavaa suuntavaiston menettämistä tai hämmennystä. Kun energianne ankkuripisteet ovat 
yhdessä todellisuuskerroksessa ja totutte siihen jonkin ajan kuluessa, ja sitten yhtäkkiä irrotatte 
nuo todellisuusankkurit ja tutkitte muita todellisuuksia – ankkuroidutte niihin tai ette – se saa 
kehonne ja mielenne hämmennyksen tilaan. Ja tiedän, että te ette pidä hämmennyksestä. Kuulen 
Lindan jokseenkin joka päivä sanovan: "Kaikki on niin hullua. Kaikki on sekavaa/hämmentävää." 
Joo, no, tämä on vasta alkua. 

Puhumme, miten siitä selviydytään. En pidä tuosta sanasta "selviytyä". Poistakaa se rekisteristä. 
Opimme, miten sopeudutaan ja mukaudutaan siihen. Opimme, miten mennään sen yli, kun on 
eksymisentunnetta, kun tietty määrä fyysistä epämukavuutta. Opitte menemään mielen yli 
pelkkään tietämiseen, kuten olemme tehneet pitkän aikaa.  

Siis meillä on 2022 kaikki tämä, mitä odottaa innolla, Ja …., alkaen nyt, alkaen aivan … Anteeksi, 
kun … mm (ottaen taas kakkua). 

LINDA: Ja miten jälkiruokasi maistuu? 

ADAMUS: Se on minun päivälliseni. Se ei ole jälkiruokani (Linda naureskelee). Tuskin maltan 
odottaa, mitä jälkiruuaksi on (Linda jatkaa naureskelua). Okei. 

Vedetään syvään henkeä. Ja …. 

Kirjoittaisitko sen pienelle taikataulullesi siellä: Ja piste, piste, piste, piste, mennen uuteen 
fysiikkaan. Puhun yksityiskohtaisesti siitä myös ProGnostissa, mutta tästä elämässä on kyse teillä. 



Lakatkaa huolehtimasta vanhasta paskasta. Puhun siitä hetken kuluttua, mutta lakatkaa olemasta 
pakkomielteinen näissä asioissa, ja päästään eteenpäin siinä, mitä olemme täällä tekemässä: 
istutaan puistonpenkillä ja koetaan elämä täysin uudella tavalla, avaten muut ulottuvuudet nyt 
myös muille ihmisille, jotka tulevat tähän suuntaan ja jotka valitsevat myös jotain enemmän. Tätä 
varten tulitte tänne. Ette tulleet tänne käymään läpi ongelmia tai muuttamaan planeettaa. Tulitte 
tätä varten. 

Tätä olen yrittänyt saada läpi myös JR:lle, Joe Bidenille: "Lakkaa yrittämästä olla poliitikko. Lakkaa 
yrittämästä pelastaa planeetta. Inspiroi vain amerikkalaisten tietoisuutta, ihmisten tietoisuutta 
kaikkialla. Se on suurin asia, jonka voit tehdä." 

Kuunteleeko hän? Katsotaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kuulen, että täällä lyödään vetoja. Ei 
koskaan tiedä. Ei koskaan tiedä. Kenties käyminen täällä, kenties tuleminen hyvin lähelle Crimson 
Circlen yhteyskeskusta, voisi saada aikaan dramaattisen muutoksen tietoisuudessa. Kuka tietää? 
Saamme sen selville tarpeeksi pian. Hyvä. Ja …. Aa, oikein kiva käsiala (Lindalle). Hyvä. 

Siitä on kyse. Eteenpäin mentäessä puhun edelleen aina silloin tällöin sallimisesta, mutta nyt se on 
Ja …. 

 

Raportti FM:ltä 

Ja tämän päivän ohjelmassa myös, ja minulla on muutama vieras täällä. No, on melko paljon 
vieraita kanssamme tänään. Ensinnäkin, minulla on FM, joka aiemmin tunnettiin John Kuderkana, 
mutta hän ei halua kutsuttavan itseään enää sillä nimellä. Siis vain FM. Hän on kehittänyt FM 
linkkiä, testaillut sitä muutaman viime kuukauden, ja nyt on hänen raporttinsa aika. 

FM ei halua kenenkään kanavoivan itseään. Hän ei erityisesti välitä siitä. Niinpä minä teen tuon 
raportoinnin. 

FM pyysi erityisesti, että hänen hurmaava, rakastava ja rakastettu kumppaninsa, Leslie, olisi täällä 
kanssamme tänään. Voisimmeko saada kuvan Lesliestä, jotta kaikki tietävät, että hän istuu 
kanssamme täällä Crimson Circlen yhteyskeskuksessa. Hän halusi tuon energian, ja Leslie on 
täällä. Ja tämä oli John Kuderkan hyvin erityispyyntö, jonka hän toi minulle ja Cauldrelle, kun 
Cauldre oli tänään suihkussa. Siellä asiat tapahtuvat. Nimittäin se on Ja …. Ja on ilo saada sinut 
tänne, Leslie, ja John itkee nyt. Kirjaimellisesti. Nyt saat Cauldrenkin itkemään. Minä en koskaan 
itke, se on aina Cauldre. Se on aina hän. 

Siis meillä on tämä, ja meillä on paljon shaumbroja, jotka ovat siirtyneet toiselle puolelle noin 
viimeisen 10 vuoden aikana, jotka ovat osa FM tiimiä ja jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan 
tämän linkin parissa. Siis siitä puhumme nyt. Raportoin FM:n löydöksistä. 

Siis taas kerran, pohjustuksena tähän: FM, entinen John Kuderka, entinen insinööri täällä, 
studiopäällikkö ja tekniikkainsinööri studiolla, joka teki hyvin paljon shaumbrojen hyväksi ollessaan 
täällä maan päällä ja siirtyi rajan taakse, jotta hän voisi tehdä todellista työtään toiselta puolelta. 

Siis silloin kun FM lähti, hän halusi löytää tavan antaa lahjan shaumbroille, jättää jotain 
shaumbroille, ja hän oivalsi, että yksi hänen haasteistaan, yksi suurimmista haasteista oli tuntea, 
kuulla ja kokea myös mestarinsa, sieluitsensä, eikä vain ihmisitseään. Hän teki erittäin, erittäin 
kovasti työtä sen eteen, mutta insinöörinä hän ajatteli sitä aivan liian paljon. Ja myös ennen 
kuolemaansa hän ajatteli itsekseen, että se oli jotain, mistä hän oli jäänyt paitsi tässä elämässä, 
sitä ei tapahtunut. Mutta myöhemmin hän oivalsi, että se tapahtui – hän ei vain tiedostanut sitä. 



Hän ryhtyi etsimään tapaa muistuttaa shaumbroille, että tämä ihmisen ja jumalan välinen yhteys on 
aina siinä. Totta, se on ollut peitettynä pitkän aikaa, mutta se on aina siinä. Se ei ole jossain 
muualla. Se ei ole tähdissä. Se ei ole mitään, minkä oppii tutkimalla esoteerista materiaalia. Se ei 
ole mitään, minkä joku toinen voi antaa teille, eikä se ole mitään, minkä voitte saada hyppimällä 
ympäri maailmaa avaamassa portaaleja. Se on aina, aina siinä. Mutta sen hienovaraisuuden ja 
hyvin läheisen ja henkilökohtaisen luonteen vuoksi, se jää usein tiedostamatta, käyttämättä eikä 
siihen yhdistytä. 

Niinpä FM sanoi: "Haluan luoda jotain, mikä muistuttaa shaumbroille, että he voivat kuulla sielunsa 
ja mestarinsa ja kommunikoida ja yhdistyä niiden kanssa." Ei ole esteitä. Ei ole kattoa, joka estäisi 
sitä tapahtumasta. Kyse on pelkästään sallimisesta. Mutta miten saa jonkun sallimaan, kun hän on 
sulkeutunut ja hyvin, hyvin mentaalinen – FM tiesi sen itsestään. 

Siis hän alkoi värkätä ja leikkiä ja työskennellä muiden shaumbrojen kanssa, jotka ovat siirtyneet 
rajan taakse, ja näytämme tässä luettelon heistä. Näytämme kaikki - ei kaikkia, ainoastaan ne jotka 
ovat In Memoriam -sivulla Crimson Circlen nettisivuilla. Mutta on paljon muita sen lisäksi. 

FM keräsi heidät yhteen ja sanoi: "Työ jonka voimme tehdä tässä, palvelu jonka voimme antaa 
shaumbroille, on se muistutus, että sisäinen kommunikointi, ihmisen ja jumalan välinen 
kommunikointi, on aivan siinä. Se ei ole mitään, mikä ansaitaan. Se ei ole mitään, minkä voi ostaa. 
Se ei ole mitään, minkä vuoksi voi kärsiä. Se on vain siinä. Kyse on pelkästään sen 
tunnistamisesta/tunnustamisesta." 

Siis hän keräsi heidät, jotka näette tässä, ja muut ja sanoi: "Aletaan kehittää sitä." He kerääntyivät 
ja puhuivat omista kokemuksistaan. Jotkut olivat oivaltaneet, että tämä yhteys oli tosinaan, muttei 
se tuntunut koskaan pysyvän. Se tuntui häviävän. Monet sanoivat, etteivät he olleet koskaan 
kokeneet sitä, ennen kuin tulivat toiselle puolelle ja olivat enimmäkseen vapaa kehosta ja mielestä 
ja saivat tuon "läimäytyksen otsaan", tuon oivalluksen: "Se oli aina siinä." Se oli niin lähellä, että he 
katsoivat sen yli. Se oli aivan siinä heidän jalkojensa juuressa. 

Siis kysymys kuului: "Miten saamme shaumbran oivaltamaan, että se on aivan siinä?" FM ja muut 
värkkäsivät, leikkivät ja suunnittelivat tämän jutun nimeltään FM Radio. Se merkitsee valoa, 
tietoisuutta, jota he säteilisivät omasta tietämisestään – kerääntyneenä ryhmäksi ja keränneenä 
oman tietämisensä siitä, että tämä valo oli aina ollut siinä, he eivät vain huomanneet sitä – ja 
voitaisiin sanoa, että he alkoivat lähettää sitä, säteillä sitä. (Lisäinformaatiota tästä kerrotaan Time 
of the Merlinissä) 

Se alkoi viime vuonna syyskuun puolivälissä ja jatkui 21.12.2021 saakka. He säteilivät valoaan. He 
tekivät omaa penkilläistumistaan toisella puolella muissa ulottuvuuksissa, säteilivät sitä, ja 
työskentelivät koko ajan yhdessä ja monien ylösnousseiden mestareiden kanssa keräten 
informaatiota: "Mitä tapahtuu? Miten tämä vastaanotetaan? Miten jalostamme sitä? Miten 
menemme seuraavaan askeleeseen?" 

Meillä on siis tässä tilanne, jossa on paljon shaumbroja, monia kymmeniätuhansia shaumbroja 
maan päällä, jotka eivät ensinnäkään salli itsensä myöntää, että he ovat oivaltaneet. Meillä on jo 
tuhansia, jotka myöntävät, mutta monet vielä eivät myönnä. He haluavat jonkin salamaniskun tai 
jotain vastaavaa. Ei, se on vain: "Ai, joo, olen oivaltanut", ja sitten laitatte kengät jalkaanne. 
Tarkoitan, että se on noin yksinkertaista. 

Tilanneanalyysi FM:n mukaan on – hän haluaa olla hyvin looginen tässä – että kymmenettuhannet 
shaumbrat etsivät vastauksia, mutta yleensä itsensä ulkopuolelta. Voit sanoa heille päin naamaa, 
että he ovat oivaltaneita, ja he lähtevät vain pois ja yrittävät löytää sen jostain muualta. Voit sanoa 
heille päin naamaa, että tämä ihmisen ja jumalan välinen yhteys on aina ollut siinä. Totta, se on 
ollut tarkoituksella piilossa pitkän aikaa, aivan kuten viisaus. Se oli aina siinä, mutta se ei ollut 
oikeasti käytettävissä pitkään aikaan, mutta nyt se on. 



Tilanneanalyysi: miten shaumbroille muistutetaan, että tämä yhteys on siinä? Eikä kyse ole tuon 
yhteyden antamisesta heille. Se ei ole kuin pääsykoodi tai salainen avain, joka avaa tuon 
yhteyden. Se on pelkästään muistutus. Miten heille saadaan läpi, että tämä on hyvin luonnollista ja 
hyvin yksinkertaista, kun he ovat usein melko jääräpäisiä, heillä on tapana aina etsiä itsensä 
ulkopuolelta vastausta, ja he haluavat usein saada tuon salamaniskuilmiön mieluummin, kuin vain 
vetävät syvään henkeä ja sallivat.  

Siis tätä he tekivät. He aloittivat lähettämisen syyskuussa. "Lähetyksellä" tarkoitan säteilemistä, 
mutta FM pitää sanasta "lähettää" (ohjelmaa), joten käytämme sitä. He aloittivat lähettämisen, ja 
se jatkui kuukausia, 21.12.2021 saakka. Sitten oli data-analyysin aika. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Ei minun sanojani (Adamus naureskelee), tämä tulee suoraan FM:ltä. Data-analyysi, ja 
paljon datan, faktojen, informaation ja energian analysointia. Ja FM sanoo minulle nyt, että 
liioittelen, mitä teenkin, mutta voin tehdä sen. Hän ei halunnut Cauldren kanavoivan itseään, joten 
saan sanoa, mitä haluan. 

Siis tässä olemme nyt. Me aloitamme – me, FM ja hänen tiiminsä – uudestaan tuon lähetyksen tai 
säteilyn tammikuun 22. päivä, 2022, ProGnostin päivänä. Johtuuko se numerologiasta? Sillä ei ole 
oikeasti merkitystä. Se on päivämäärä, jonka te muistatte. Se on hauska. Mitä jos sanoisimme vain 
"tammikuun 28. päivä"? Tarkoitan, ettei se ole iso juttu, mutta kun sanotaan: "Tammikuun 22. 
päivä", se on kuin "Ooo! Aaa!" ja tämä sitoo sen siihen ajankohtaan, jolloin teemme ProGnostin. 
Siis luulen, että se on joka tapauksessa "Ooo! Aaa!" 

 

Jumala-yhteyden esteitä 

Siis uudelleenlähetys alkaa tuossa kohtaa. Tässä on joitain asioita, joita opittiin matkan varrella, ja 
sitten puhumme joistain muutoksista, joita tehdään ja jotka pysyvät käytössä pitkän aikaa.  

Muutama havainto, ja Linda, kirjoittaisitko luettelon näistä, kiitos. 

LINDA: Okei. 

ADAMUS: FM:n havaintoja. 

 

– 1. Kohina/melu 

Numero yksi, melu. FM oli pakahtunut sen hälinän määrästä, jota planeetalla on tällä hetkellä. 
Enkä puhu vain äänistä, joita kuulette korvillanne, vaan puhun radiosignaalien kohinasta. FM:n 
tausta oli elektroniikka, aallonpituus, ääni ja vastaavat asiat, joten se kiehtoi häntä. Mutta hän oli 
pakahtunut sen melun määrästä, jota planeetalla on tällä hetkellä. Fyysinen melu ja ei-fyysinen – 
toisin sanoen se, mitä ette kuule, energiakohina tällä planeetalla.  

Hän palasi 30 vuoden päähän tutkimuksessaan. 

LINDA: Vau. 

ADAMUS: Sitä oli hauska katsella. Minä istun Ylösnousseiden mestareiden klubilla joka ilta 
juomassa brandya tai viiniä, ja hän tutkii jossain. Se oli siis kiinnostavaa.  

LINDA: Kenties hän pitää siitä. 



ADAMUS: Hän tosiaan pitää siitä (Linda naureskelee). Kiusaan häntä, koska taas kerran, hän ei 
halunnut Cauldren kanavoivan. Hän olisi voinut sanoa asioita minusta, jos hän olisi antanut 
Cauldren kanavoida itseään. Mutta, hei, tämä on minun show'ni. 

Siis kohina/melu. Hän palasi 30 vuotta taaksepäin ja oivalsi, että energiakohinan taso on 
planeetalla lisääntynyt 87:llä, 87-kertaiseksi … 

LINDA: Uuh! 

ADAMUS: … 30 vuodessa. Paljon siitä liittyy kaikkiin niihin laitteisiin, joita teillä on nyt, ja siihen 
miten monta laitetta on henkilöä kohti. Keskimääräin ainakin kaksi, ja se lisääntyy jatkuvasti. On 
paljon energiakohinaa sen myötä. Nuo laitteet tarvitsevat asemia, jotka lähettävät ja 
vastaanottavat. Se lisää kohinaa. Planeetalla on enemmän ihmisiä. Se lisää kohinaa/melua. 
Jokainen tietokonesiru, joka tuotetaan ja lisätään johonkin, lisää kohinaa.  

Ja sitten on kohinaa tunnetason lisääntymisestä tällä planeetalla. Tyrmistyksen, hämmennyksen ja 
kaiken muun lisääntyminen on aiheuttanut kohinatason 87-kertaisen lisääntymisen planeetalla.   

LINDA: Vau. 

ADAMUS: Se on 87-kertaista. 

Miten kuulette itsenne kaiken tämän kohinan/melun keskellä? Ja hän oivalsi, että se on luultavasti 
este numero yksi tällä hetkellä. Vaikka suljette silmänne, on silti kohinaa/melua. Miten shaumbroille 
päästään läpi, kun on kaikkea tuota muuta kohinaa? Koska sanotaanpa, että he kääntyvät 
sisäänpäin kuuntelemaan sisäistä jumalaa, mutta mieli havaitsee edelleen – tietoisesti tai 
alitajuisesti – kaiken tämän muun kohinan/melun, jota on. Siis luultavasti kohina/melu oli luultavasti 
tekijä numero yksi koko tässä jutussa. 

 

– 2. Prosessointi 

Seuraavan asian jonka hän oivalsi, laitamme tähän "prosessointina". Ja taas kerran, tämä tulee 
FM:ltä, ei minulta, mutta olen samaa mieltä hänen kanssaan. 

Hän oivalsi, että shaumbrat tekevät edelleen valtavan määrän prosessointia – tunneongelmien 
prosessointia menneisyydestä ja tästä päivästä. He prosessoivat asioita, joita ei ole vielä 
tapahtunut. He prosessoivat ongelmia, joita ei ole edes tapahtunut. He prosessoivat tulevaisuutta. 
Kaikki tämä prosessointi on äärimmäinen häiriötekijä todellisen jumalaisen äänen kuulemiselle 
sisällä. 

Tähän nyt mielipiteeni jolla on ehkä arvoa: minusta prosessointi on tavallisesti ajan haaskausta. 
Ihmiset ovat kiinnostuneet prosessoinnista – tunneongelmien prosessoinnista, terapeuteilla 
käymisestä – eikä terapeutilla käymisessä ole mitään pahaa, mutta prosessointi voi aiheuttaa 
riippuvuutta ja siitä tulee pakkomielteistä. On valtava määrä jatkuvaa prosessointia, asian 
pyörittelyä päässänne, ja sitten tulee kohta, jolloin sanotte: "Ei enää prosessointia. Ei enää. En 
yritä enää selvittää tätä."  

Usein hakiessanne terapiaa, tosiasiassa terapeutti käsittelee omia juttujaan teidän 
kustannuksellanne. Toisin sanoen, maksatte hänelle omien ongelmiensa prosessoinnista. Mutta 
nyt molemmat, te ja terapeutti, prosessoitte, ja kumpikin jää prosessointiansaan. 

Siinä on itua, että on tietoinen asioista, joita tapahtui elämässänne, noista kokemuksista, eikä vain 
juokse niitä pakoon tai yritä haudata niitä. On itua olla tietoinen ja sanoa: "Tämä asia tapahtui." 
Mutta sitten prosessoinnin sijasta olkaa Ja …. "Tämä asia tapahtui elämässäni. Se oli hyvin 



traumaattista, ja siihen liittyi paljon muuta, mistä en ole suoraan tietoinen, mutta voin olla." Toisin 
sanoen, se asia joka tapahtui ja jonka aivot ja sen "sähköpiirit" muistavat, ei ole, mitä oikeasti 
tapahtui. Prosessointi itse asiassa elvyttää kaiken tuon sähköisen ja kemiallisen toiminnan 
mielessä, ja se oikeuttaa tuon tapauksen ja myös rajaa sitä. 

FM oli yllättynyt, ällistynyt itse asiassa, siitä prosessointimäärästä, jota shaumbrat edelleen 
tekevät. Hän marssi yhtenä päivänä suuren tuolini luo Ylösnousseiden mestareiden klubilla ja 
kirjaimellisesti heitti maahan paperinsa, kirjansa ja tutkimusdatansa ja periaatteessa haastoi minut 
siitä, että minä en haasta teitä. Periaatteessa hän sanoi: "Adamus, sinä työskentelet shaumbrojen 
kanssa. He ovat antaneet sen sinun vastuullesi, ja miksi et ole haastanut heitä tästä heidän 
kohtuuttomasta prosessoinnistaan?" 

Ja sanoin: "No, sinun pitäisi mennä puhumaan Tobiakselle. Se oli oikeasti hänen hommansa, ei 
minun." (Adamus naureskelee) Ja melko pian, tietäen minun puhuvan hänestä, Tobias tuli paikalle, 
ja puhuimme tosiaan siitä, ja se on hyvin arkaluonteinen asia. Miten kehotetaan jotakuta 
pääsemään vain yli siitä, kuulostamatta, ettei ole myötätuntoa? Miten kerrotaan jollekin, että 
jatkuva ongelmien prosessointi luo periaatteessa haamun tai eräänlaisen demonin sisällenne? Se 
herättää sen henkiin, ja sitten se pysyy siellä ja jatkuu elämässänne, mikä saa teidät 
prosessoimaan. 

Prosessointi on addiktoivaa. Se on pakkomielteistä, ja voi olla vaikea mennä sen yli. Mutta 
perimmiltään se on teidän valintanne. Ette voi oikeasti tehdä kovasti työtä sen eteen, koska silloin 
– kuten tiedätte – yritätte prosessoida aspekteja tai työskennellä aspektien kanssa. Se ei toimi. Se 
antaa uskottavuutta sille. Se antaa valtaa sille. Siis ette voi oikeasti tehdä työtä sen eteen, mutta 
voitte valita. 

Voitte valita olla prosessoimatta enää. Kun saatte itsenne kiinni siitä – tunneprosessoinnista, "minä 
parka" -asenteesta, palaamisesta mielessänne elämään noita kokemuksia uudestaan – vedätte 
vain syvään henkeä ja olette sen osalta Ja ….. Oivallatte: "Okei, se tapahtuu, mutta olen nyt Ja …. 
Siirryn viisauteen. Siirryn tulevaisuuteen" – mikä ei ole oikeasti tulevaisuudessa; se on nyt, koska 
ei ole aikamatkustusta, se on tässä. Ja sanotte: "Kaikki se on tuotu viisaudeksi, eikä minun tarvitse 
jatkaa prosessointia." 

Sen salliminen viisaudeksi, alkemia minkä tahansa kokemuksen tuomisesta viisaudeksi, on 
prosessoinnista vapautumista. Sitten oivallatte, että prosessointi oli työlästä, vanhaa, 
energiahaaskausta. Se esti teiltä todellisen vapauden. 

Siis nämä ovat kaksi suurinta tekijää – melu/kohina ja prosessointi – joiden FM keksi aiheuttavan 
sen, että hyvin monet teistä eivät ole oikeasti tietoisia tästä säteilystä, jota lähti FM:n tiimistä 
muistuttamaan teille, että se on jo siinä. Teillä on jo yhteys Jumalaan sisällänne. Ei joidenkin 
ulkoisten, tuntemattomien ulottuvuuksien Jumalaan, vaan Jumalaan teissä, jumaluuteen teissä. 

 

– 3. Salamanisku 

Sitten meillä oli muutama muu ongelma. En halua käsitellä niitä liian paljon. FM teki raportin, joka 
Maahan verrattuna olisi ollut 300 sivua  (Linda naurahtaa lempeästi), mutta yksi muista ongelmista 
oli salamaniskuilmiö. Hyvin monet teistä odottavat … Ja voit kirjoittaa sen, vain "salamanisku" 
(Lindalle). Hyvin monet teistä odottivat salamaniskua. Virtytte oikealle taajuudelle ja pum! Homma 
ei toimi niin, koska sen ei tarvitse. Se on hyvin hienovarainen. Kyllä, on paljon kohinaa, mutta se 
on hyvin hienovarainen, ja se on aina siinä. 

Erona tässä sisään rakennetussa yhteydessä, joka teillä on ihmisen ja jumalan välillä, on, että se 
on aina siinä. Muut kohinat/äänet joita usein on, tulevat ja menevät. Niitä ei ole aina. Ne ovat 



tilapäisiä. Jotkut pysyvät pidempään, jotkut lyhempään, mutta tämä Jumala-yhteys on aina siinä, 
on aina siinä. Etsikää sitä. Tuntekaa sitä. Ette kuuntele mitään, tunnette vain sitä. Tuntekaa niitä 
asioita, jotka ovat aina, aina, aina siinä, eikä niitä ole monia. Yksi niistä on Jumala-yhteys. Muut 
jutut tulevat ja menevät, ja siinä on tietty tunne tai värähtely. Voitte tietää, mikä on tilapäistä, mikä 
tulee ja menee, mitä ei tarvita, mikä on valmis uuteen kokemukseen, mutta Jumala-yhteys on aina 
siinä. Tuntekaa sitä. 

On joitain, jotka haluavat tämän salaman iskevän heihin, eikä sitä tapahdu. Ja FM halusi minun 
todella alleviivaavan sen. Lakatkaa etsimästä isoa salamaniskua, räjähdystä, suurta draamaa, 
koska Jumala-kommunikointi ei toimi niin. Se on hienovaraista. Uskoakseni puhutaan "pienestä 
hiljaisesta äänestä sisällä". Se on hiljainen, se ei ole pieni. Se on hiljainen, ja se on sisällä, ja se on 
aina siinä. 

 

– 4. Tunteminen 

Seuraava on jotain, minkä FM päätteli, mutta olen jo puhunut siitä erityisesti keahakissa, tuosta "en 
tunne mitään" -asiasta. (Adamus naureskelee) On hassua sanoa FM:n puhuvan siitä – "en tunne 
mitään" – koska hän oli varsinainen "Herra En Tunne Mitään". Hän olisi voinut käyttää 
hiekkapaperia alusvaatteinaan, eikä hän olisi luultavasti tuntenut sitä. Hän ei ollut kovin … Hän oli 
mentaalinen ihminen. Hän torjui tunteensa, ja kun hän pääsi toiselle puolelle, hän oivalsi todella 
rajoittaneensa itseään kokemisessa. Upea mieli, mutta hän ei antanut itsensä tuntea. Hän luuli, 
että tunteminen nujertaisi hänen logiikkansa ja mielensä, joten siksi hän torjui sen tarkoituksella, oli 
kyse sitten muista ihmisistä tai hänen omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. 

Hän pääsi toiselle puolelle ja oivalsi oitis, että hän tuntee kaiken, ja on hyvin kaunista kyetä todella 
tuntemaan. En puhu vain emootioiden tuntemisesta. Puhun aistitietoisuudesta. Hän oivalsi, että 
hän oli tunteva olento, joka yritti olla ei-tunteva, joka yritti olla tuntematta, ja hän oivalsi, että se on 
valtavaa ajan haaskausta. Ja sitten hän yritti olla tuntematta sen. Hän alkoi tuntea: "Voi pojat, 
minulta meni ohi todella paljon rikkautta ja kokemista", ja hän yritti olla tuntematta sen, mihin hän 
oli hyvin tottunut, eikä se toiminut. Ja se melkein kostautui hänelle, koska sitten hän tunsi kaiken 
siirryttyään rajan taakse.  

Hän tunsi sen rakkauden, jota oli aina ollut, mutta jota hän ei antanut koskaan itsensä avoimesti 
tuntea. Hän tunsi luonnon kauneuden, josta hän oli tietoinen, mutta etäältä. Hän ei koskaan 
antanut itsensä todella tuntea. Hän ei antanut itsensä mennä syvään kokemiseen. 

Siis kuten minä olin jo päätellyt ja kuten hän oli päätellyt tutkimuksissaan, en halua enää kuulla sitä 
keneltäkään teistä: "En tunne mitään. En tunne mitään." Te tunnette, mutta pelaatte peliä itsenne 
kanssa, enkä vain halua enää kuulla siitä. Hyvin usein työpajoissa – kuten tiedät, rakas Linda – 
kokoontumisissa ihmiset sanovat: "No, en tunne mitään." Ja haluan saada heidät tuntemaan (hän 
puristaa kätensä nyrkkiin; Linda nauraa). Haluan saada heidät todella tuntemaan jotain (Adamus 
naureskelee). 

LINDA: Hankimme sinulle kepin. Ei iskua, vaan keppi. 

ADAMUS: Aa, hyvä, sensein keppi. Hyvä.  

LINDA: Joo. 

ADAMUS: Hyvä, okei. 

LINDA: Juu, juu. 

ADAMUS: Teemme niin. 



LINDA: Kyllä. 

ADAMUS: En aikonut … Heristin vain nyrkkiäni … 

LINDA: Ai, okei. 

ADAMUS: … tavallaan kapinallisesti. Heristin nyrkkiäni. 

LINDA: Okei. 

ADAMUS: Aioin sanoa, etten ole koskaan lyönyt ketään, mutta luulen, että olen lyönyt joissain 
kokoontumisessa. 

LINDA: Sinä löit. 

ADAMUS: Niin löin, juu. 

LINDA: Sinä löit. 

ADAMUS: No, se on … Sain heidät tuntemaan taas (Linda hengittää ulos äänekkäästi). Siis en 
halua kuulla sitä enää keneltäkään teistä, koskaan: "En tunne mitään." Te tunnette. Te vain torjutte 
sen. Ja silloin kun jatkatte tuota "en tunne mitään" -juttua, te ette tunne, että olette Ja …. Ette 
tunne uutta fysiikkaa. Ette tunne mestarina olemisen kauneutta. Ette tunne omaa Oivaltamistanne. 
Siis lopetetaan jo se paska. 

Meidän täytyy keksiä jotain. Se on tavallaan kuin "en tiedä". Heidän täytyy mennä istumaan 
vessaan kymmeneksi minuutiksi. 

LINDA: Aivan, aivan. 

ADAMUS: Mitä tapahtuu, kun he sanovat "en tunne mitään"? Ämpärillinen vettä … 

LINDA: Joo, joo! 

ADAMUS: … kaadetaan päähän. 

LINDA: Joo, joo. 

ADAMUS: Jotain sellaista, ja ... 

LINDA: Kehittelemme sitä. 

ADAMUS: … sanotaan: "Tunnetko tämän?" 

LINDA: Kehittelemme sitä.  

ADAMUS: Joo. Ja jos he eivät tunne, sitten kuumaa vettä (Linda haukkoo henkeään), ja … okei. 
Siis FM huomasi tämän tutkimuksissaan. 

 

– 5. Narsofobia 

Yksi asia oli … Sanon sitä "narsofobiaksi". 

LINDA: Ai jaa. 



ADAMUS: Kirjoita se. 

LINDA: En tiedä, mitä se on. 

ADAMUS: Se on keksitty sana. 

LINDA: Haluatko tavata sen minulle? 

ADAMUS: Huoli siitä, että on narsistinen. Huoli tai pelko siitä, että teette itsestänne erityislaatuisen. 
Mitä sanaa haluaisit käyttää? 

LINDA: Haluatko tämän "narsofobian"? Onko se ok? 

ADAMUS: Joo, totta kai (naureskellen), tai kirjoita vain "narsistinen". 

LINDA: Pidän "narsofobiasta". 

ADAMUS: Se oli vähän yllätys minulle, kuten myös FM:lle. 

Narsofobia. Pidän siitä. Keksimme juuri uuden sanan. 

LINDA: Joo. Sain tehdä sen kanssasi, jeee!! 

ADAMUS: Todellakin (Linda naureskelee). Joo. Etkä ole narsistinen … 

LINDA: Ei! 

ADAMUS: … antaessasi itsesi oivaltaa, että loimme juuri uuden sanan. Hyvä (Linda jatkaa 
naureskeluaan). Hyvä. 

Shaumbroilla on valtava fobia, johon FM törmäsi. He eivät halua vaikuttaa narsistiselta. He eivät 
halua vaikuttaa omia halujaan tyydyttävältä tai mahtavalta tai manipuloivalta. Siis heillä on tapana 
mennä kuoreen. He menevät omaan pikkukuoreensa. Cauldre teki sen minulle tänään, kun puhuin 
… (Linda naureskelee) Kyllä, hän teki sen. Yritin puhua avoimesti, mitä tapahtuu – tuo tuuli, 
mikään tästä ei ole sattumaa. Mutta Cauldre on kuin: "Voi, voi, voi! Kaikki luulevat, että yritämme 
tehdä itsestämme erityislaatuisen." No vittu, joo! Tarkoitan … 

KERRI: Totta puhut! 

ADAMUS: (naureskellen) No, te olette. Mutta sitten saatte näitä narsofobiapistoja: "Kenties olen 
narsistinen ajatellessani, että olen niin erityislaatuinen, että olen tällä planeetalla mestarina tänä 
muutosaikana." 

Pääskää sen yli! Sitä varten te tulitte. Mitä te olette sitten, tuhoon tuomittuja hulluja?! Tarkoitan, 
että tätä varten te tulitte. FM oli … (Adamus naureskelee) FM oli … Nyt he kaikki nauravat. He 
kaikki nauravat: "Anna mennä, Adamus! Käy päälle vaan! Iske heitä taas! Käy päälle! Olet liian 
mukava shaumbroille Maassa." Myönnän, että olen, mutta … (Adamus naureskelee) Siis on 
pelkoa, että tekee itsestään liian erityislaatuisen. 

Ette ole täällä pöyhkeilemässä. Ette ole täällä tekemässä nimeä itsellenne. Cauldrea ja Lindaa ei 
koskaan tunneta shaumbra-piirien ulkopuolella. Heistä ei koskaan kirjoiteta historiakirjoissa, mikä 
on hyvä asia (Linda kikattaa). Kyllä, oikeasti. Ne eivät koskaan ole … Tein niin paljon, kuin pystyin, 
viime elämässäni St. Germainina, ettei minua laitettaisi jalustalle. Ja se kuitenkin tehtiin, ja 
ymmärrän miksi (Linda nauraa). Mutta hankkiuduin eroon suuresta osasta tavaroitani, ennen kuin 
lähdin planeetalta. En halunnut olla mikään suuri historiallinen hahmo, koska ennemmin tai 



myöhemmin joku tulee kaatamaan sen. Ennemmin tai myöhemmin joku rikkoo ennätyksesi, mutta 
takaisin asiaan. 

Shaumbrat eivät oikeasti halua olla, he pelkäävät olla liian "vaikutusvaltainen" – se ei ole oikea 
sana, koska ei ole olemassa valtaa – mutta sitä he pelkäävät entisten elämien kokemusten 
perusteella, olla liian vaikutusvaltainen, liian erityislaatuinen. Hitto soikoon! Jos ette pidä itseänne 
erityislaatuisena, kuka pitää? Älkää katsoko ulkopuolelle, mutta te olette! Ja olette täällä syystä, ja 
lakatkaa laimentamasta ja saastuttamasta sitä. Olette täällä syystä. 

Teistä ei kirjoiteta historiakirjoissa. Teille pidetään suuret juhlat Ylösnousseiden mestareiden 
klubilla. Se tehdään, ja siitä te nautitte. Mutta ette yritä kohottaa itseänne muiden kustannuksella. 
Ette yritä tehdä mitään isoa egoesitystä, manipuloida muita ihmisiä ja luoda valheellisia 
narratiiveja.  

Yrittääkö kukaan teistä luoda valheellista narratiivia siitä, mitä tapahtuu? Luulen tosiasian olevan, 
että etsitte totuudenmukaisempaa narratiivia enemmän, kuin yritätte luoda valheellisen narratiivin. 
Mutta sitten pidättelette itseänne, koska ajattelette: "No, olemme vain tämä pieni ryhmä. Emme voi 
olla niin erityislaatuisia." Voi Jeesus! … rakastaisi, mitä teette (Linda ja Adamus naureskelevat). Ja 
kyllä, toitte Amerikan presidentin tänne sillä työllä, mitä teette, ja sitä tehdään hiljaa ja rakkaudella. 
Se on sama, mitä sinä ja Cauldre puhuitte Enkeleistä (CC:n tukijat) tänään. He tekevät sitä hyvin 
hiljaa. He eivät halua saada nimeään valoihin tai mitään muuta. He tekevät sitä, ja se toimii. 

LINDA: Totta. 

ADAMUS: Se mihin menemme nyt, on Ja …. Menemme nyt joen/virran kummallekin puolelle, 
kuljemme kummassakin maailmassa. Se ei ole enää teoriaa, vaan nyt se todella tehdään. Se on 
toisinaan ihan tarpeeksi hämmentävää, tarpeeksi sekavaa ja tarpeeksi haastavaa mielelle ilman 
koko tätä peliä … Miten kutsummekaan sitä? 

LINDA: Narsofobia. 

ADAMUS: Narsofobiaa. Olemista huolissaan, että yritätte tehdä itsestänne liian erityislaatuisen. Te 
olette erityislaatuinen, ja juuri sen Jumala-yhteys kertoo teille, kun yhdistytte siihen. Kuulette, 
tunnette ja aistitte: "Sinua rakastetaan, ja olet erityislaatuinen. Minä, sielusi, rakastan sinua. Ja 
muuten, sinä opetit minulle rakkauden, ja olet erityislaatuinen". Erityislaatuinen sen vuoksi, mitä 
olette päättäneet tehdä täällä jäämällä tälle planeetalle aikana, jolloin sitä ehdottomasti tarvitaan. 
Ilman sitä, mitä teette – ja muut tällä planeetalla, mutta puhun nyt teistä – uusi fysiikka räjäyttäisi 
tämän paikan kappaleiksi. Se olisi liikaa sen käsiteltäväksi. Teknologia riistäytyisi käsistä ja sitä 
käytettäisiin hyvin väkivaltaisilla tavoilla. 

Kehotin teitä muutama shoud sitten katsomaan, mitä tapahtuu, kun penkkeilemme. Katsokaa, mitä 
planeetalla tapahtuu. Tuntekaa sitä, ja sitten tuntekaa omaa osaanne niihin muutoksiin 
vaikuttamisessa, joita tapahtuu tällä hetkellä. 

Voisin jatkaa ja jatkaa FM:n luetteloa – 300 sivua pitkä – havainnoista, joita hän teki shaumbroista. 
Nämä ovat pääasiat, jotka vaikuttavat, ja nyt hän rukkaa ja säätää tätä FM linkkiä ja se starttaa 
uudelleen 22.1. 

Se on pelkästään muistutus syvimmillä tasoilla mennä kohinan/melun yli, mennä pidättelemisen yli, 
mennä kaikkien niiden muiden asioiden yli, joista olemme puhuneet tänään. Ja nyt sitä kehitetään 
muistuttamaan teille, että Ruusun hedelmä, tie ulos ja sielun ja ihmisen välinen kommunikointi ja 
yhteys on siinä. Se on jatkuvaa muistutusta, että se on siinä. Nyt olkaa Ja …. ja saakaa itsenne 
siihen. Voitte edelleen – tänä oli iso oivallus FM:ltä – pelata sitä peliä, että "en kuule sitä; en tunne 
mitään; sitä ei ole", ja nyt myös tuntea sen. Sen sijaan, että yritätte pakottaa itsenne sanomaan: 



"No, se on siinä", ja sitten mielenne taistelee ja sanoo: "Mutta se ei oikeasti ole. En kuule mitään", 
FM:n uusi signaali, taajuus, on olemista Ja …. Pelaatte tuota peliä, ja se on siinä.  

Vedetään kunnolla syvään henkeä tässä kohtaa, kun päätämme tämän päivän merabhiin. 

 

Ja .... –merabh 

Kerääntyen yhteen FM:n ja Kuthumin kanssa, joka on tietysti täällä, ja Tobiaksen ja kaikkien niiden 
shambrojen, jotka ovat menneet toiselle puolelle auttamaan FM:ää. 

(Musiikki alkaa) 

Tuodaanpa nyt tämä Ja …. -tila teoriasta, papereista ja kirjoista todellisuudeksi tänä mahtavana 
vuotena 2022. 

Ja …. merkitsee, että et ole enää jumissa yhdessä vastauksessa tai yhdessä ratkaisussa. 

Ja …. merkitsee, että on aina vaihtoehtoja. Aina, aina. Ei ole koskaan vain yksi ratkaisu. Aina on 
vaihtoehtoja, kenties sellaisia joita et ole koskaan ennen nähnyt. 

Ja …. merkitsee, että olet ihminen. Olet kipuja ja särkyjä ja ongelmia, ja ärsyynnyt, mutta on Ja …. 
Olet mestari. 

Ja …. on, missä ihminen ja mestari voitte nyt, vertauskuvallisesti sanottuna, ja katsoa toisianne 
silmiin – ihminen ja mestari. 

Sinä, ihminen, katsot mestaria suoraan silmiin. 

Sinä, mestari, katsot nyt ihmistä suoraan silmiin. 

Ja …. kumpikin, kaikki. Voit prosessoida ongelmiasi maailman tappiin (suom. huom. 
sananmukaisesti "kunnes lehmät tulevat kotiin"), ja voit nyt sallia ne viisaudeksi. Avaat vain tuon 
portin, tuon aidan – heh! – ja annat lehmien muuttua maidoksi.  

Ja …. merkitsee, ettet ole enää jumissa jatkuvassa prosessoinnissa tai säälittävässä 
prosessoinnissa (Adamus naureskelee) – säälittävässä prosessoinnissa – ja Ja …. muuttaa sen 
viisaudeksi. Prosessointia saattaa edelleen olla, mutta melko pian se häviää tietoisuudesta. Se ei 
ole enää tärkeää, ja loppujen lopuksi se häviää pois, koska olet tehnyt siitä Ja-tilan. 

Ja …. merkitsee, että voit teeskennellä yltäkylläisyyden puutetta, mutta sitten olet vain Ja …. ja 
oivallat, että yltäkylläisyys on aina ollut siinä. Sinun ei tarvinnut edes ajatella sitä. Sinun ei tarvinnut 
suunnitella sitä. Avaisit vain tuon oven ja sallit yltäkylläisyyden ollen Ja …. Tuo osasi haluaa 
edelleen yltäkylläisyyden puutetta – yäk! – ja se on ok. Mutta melko pian se lähtee tietoisuudesta. 
Tuo vanha peli loppuu. Se vain häviää pois. Sekin tuodaan viisaudeksi. 

Ja …. on todellisuuden uutta fysiikkaa. Sinussa on osa, joka haluaa uskoa taikuuteen. Se haluaa 
uskoa siihen, mitä on kutsuttu fantasiaksi. Se on totta, ja olet ajatellut sitä, olet uneksinut siitä, 
mutta et ole uskaltanut ottaa tuota askelta – ihmetellen, mitä voisi tapahtua, ihmetellen, että 
kenties se kaikki on vain keksittyä. Siis olet antanut itsesi vain uneksia siitä, et ole elänyt sitä. 

Mutta menemme tuohon Ja …. -tilaan. Menemme ulos ns. eri ovesta tällä kertaa. Emme jumita 
vain samoissa rajoittuneissa vaihtoehdoissa. Tuomme sisään muita vaihtoehtoja, ja oivallat, että Ja 
…. -tilassa fantasia – no, se ei ole fantasiaa, se on todellisuus. Se mitä olit kutsunut fantasiaksi, on 
todellisuutta, ja siihen voi päästä. Ja voit elää ja kokea sitä myös, kun se tulee Ja ….  -tilan kautta. 



Oivallat, että taikuus – olemme puhuneet taikuuden kaltaisista asioista – on pelkästään energian 
sallimista työskennellä hyväksesi. Mutta sitä kohtaan on ollut vastustusta. Olet lähestynyt sitä 
tunne- tai mentaalipohjalta, ja olet pitänyt sen tuolla jossain, fantasiamaassa. Mutta nyt avaamme 
eri oven. 

Sinulla monia ovia avattavana Ja …. -tilassa. Avaamme eri oven, ja oivallamme, että taikuus on … 
no, ei ole taikuutta. Kyse on vain energian sallimisesta työskennellä hyväksesi. Se vaikuttaa 
maagiselta jästeistä, mutta sinulle se ei ole lainkaan sitä. Niin asioiden pitäisi olla.  

Ihmettelet, miksi he ovat uskoneet elämän taiattomuuden, miksi he ovat rajoittaneet itsensä hyvin 
harvoihin vaihtoehtoihin. Ja kyllä, sinussa on osa, joka edelleen haluaa olla taianomainen eikä se 
ole saanut sitä. 

Mutta nyt, kun olet sallinut itsesi antaa energian palvella sinua – ja se on taikuutta – tuo vanha osa 
joka halusi olla maagikko – se oli turhautunut maagikko – alkaa hävitä. Ja kun se häviää, se 
kadottaa vahvuutensa, ja kun se kadottaa vahvuutensa, se tuodaan viisaudeksi. 

Se vastusti viisautta pitkään, koska silloin tuon pelin täytyisi loppua. Mutta nyt se tuodaan 
viisaudeksi. 

Aa! Kyse ei ole siitä, että viisaus yrittää vietellä sen, ei lainkaan. Viisaus pelkästään odottaa sitä. 

Viisaus ei yritä vetää sitä vatsaansa. Viisas vain odottaa. Ja Ja …. -tilassa taiattomuuden illuusio 
menettää valtansa. Se, tuo vanha turhautuminen, tuo vanha "taiattomuus", menettää valtansa. Ja 
nyt se tuodaan viisaudeksi. Se on Ja …. 

Jumalan ja ihmisen välinen yhteys ei käytä sanoja. Se ei käytä edes kuvia. Mieli sanoisi, että se on 
"ilman määritelmää", mutta se on aina ollut siinä. 

Se on pysyvä, toisin kuin muut melut/kohinat ja muut yhteydet. Se on pysyvämpi kuin edes se 
yhteys, joka sinulla on johonkin entiseen elämään, entisen elämän ääneen. 

Se on pysyvä, ja se on aina siinä, koska se on sinun energiaasi, ja se on aina ollut siinä. 

Kun menemme Ja …. -tilaan, kun menemme Ja …. -tilaan, yhtäkkiä vain tiedät, että se on siinä. 
Yhtäkkiä tunnet sen, ja tiedät, että se on siinä. Ja yrität ensin ilmaista sen sanoina tai kuvina, mutta 
sitten oivallat, ettei sitä tarvitse tehdä. Se ei halua sitä. 

Se on paljon vapaampi kuin sanat ja kuvat. Ja mietit, miten sinä, ihminen, koskaan ymmärrät, mitä 
se kommunikoi, mutta sitten vedät syvään henkeä ja olet Ja …., ja oivallat todellakin ymmärtäväsi. 
Se on luonnollinen tilasi kommunikoida ja tiedostaa. 

Sanat, kuvat, symbolit eivät olleet luonnollisia. Ne olivat tulkintoja. Mutta nyt olet Ja …. ja oivallat, 
että sielun laulu, ihmisen ja mestarin välinen kommunikointi, on aina siinä. Eikä mestari yritä kertoa 
ihmiselle, mitä tehdään. Mestari ei yritä tehdä valintoja elämässäsi. Se on vain kommunikointia: 
"Minä olen mitä olen. Et ole yksin." 

Ja ihminen oivaltaa, että on aika todella hyväksyä ja päästää/sallia mestari taloonsa, mestari 
tänne, tähän todellisuuteen. Se on uutta fysiikkaa, ihminen ja mestari yhdessä, ei enää erillään. Ei 
enää etäisyyttä. Ei enää eksymistä. 

Se on uutta fysiikkaa – ihminen ja mestari. Mestari nauttii siitä yhtä paljon, kenties jopa enemmän, 
kuin ihminen – ollen tässä ulottuvuudessa ja ollen mestarin ulottuvuuksissa. 

(Tauko) 



Päivitetty FM linkki kuljettaa selkeästi tuota viestiä ja muistutusta, että tunnet kaiken, mikä on 
kenties joskus liian pakahduttavaa.  

Yksi asia jonka FM oivalsi tutkimuksessaan, on shaumbrojen äärimmäinen herkkyys, josta hän ei 
ollut koskaan ennen tiennyt. Äärimmäinen herkkyys, kuin erittäin herkkä radiolaite – hänen tapansa 
puhua – hyvin, hyvin herkkä. Ja tuo herkkyys sai hyvin monet sulkeutumaan, eristäytymään, koska 
he olivat niin herkkiä. 

Hän oivalsi, että he piiloutuivat herkkyytensä vuoksi, ja sitten he sanoivat: "En tunne mitään", 
koska he tunsivat liikaa. 

Ja FM linkki kuljettaa nyt Ja …. -tilaa sanoen: "Olen herkkä, ja en pakahdu siitä. Pystyn 
erottamaan itsessäni, mikä on tärkeä tiedostaa ja mitä ei ole tärkeä tiedostaa. Voin erottaa, mikä 
on minun ja mikä ei ole minun. Voin olla erittäin herkkä ja olla pakahtumatta siihen, koska minun ei 
tarvitse turvautua aivoihini, mieleni tulkintaan. Se aiheutti tuon pakahtumisen. 

"Turvaudun nyt pelkästään herkkyyksiini, 200.000 enkeliaistiini, suureen aistillisuuteeni, ja silloin 
en voi pakahtua." 

FM linkki tulee nyt takaisin, huolellisesti viritettynä shambroihin, sinuun. 

Tarvitsetko sitä? Et lainkaan, mutta on kiva tietää, että se on jatkuvana muistutuksena, jos eksyt. 

On kiva tietää, että on niitä, jotka välittävät ja jotka toisivat tämän tarjolle siltä varalta, että joskus 
eksyisit. Ja se käy helposti, koska myös FM havaitsi tutkimuksessaan, että kaiken lisääntyneen 
kohinan/melun myötä tällä planeetalla ja kaiken hälinän ja sen intensiivisen hälinän myötä, jota 
vielä tulee, on taipumusta aina silloin tällöin eksyä. 

Jos eksyisit, virity vain shaumbrojen FM linkkiin, ja se muistuttaa sinulle, että se on aivan siinä. Tuo 
ihmisen ja hengen välinen yhteys on aina ollut siinä, se on aina sinun. 

Vedetään kunnolla syvään henkeä nyt. 

(Tauko) 

Ja tämän myötä, rakkaat ystäväni, FM kumartaa ja nyökkää jokaiselle teistä. Hän jatkaa työtään. 
Hän pistäytyy aika ajoin. 

Kaikkien niiden shaumbrojen puolesta jotka lähtivät – meillä on Sart siellä, meillä on Edith siellä – 
kaikkien heidän puolesta jotka lähtivät, jatkakaa. Jatkakaa sen tekemistä, mitä teette. Jatkakaa 
mestareina tällä planeetalla. Älkää epäilkö itseänne. Älkää väheksykö itseänne. Ymmärtäkää, 
miksi olette täällä. 

Säteilkää valoanne, ja kun säteilette valoanne, se valaisee ja avaa nyt oman Ja …. -tilanne, ja 
sitten se säteilee ulos maailmaan. Se on tuuli, joka muuttaa planeettaa ihmiskunnan toiveiden 
mukaan. 

Vedetään kunnolla syvään henkeä tässä kohtaa. 

Minulla on ollut pitkä päivä. Ensin Keahak-talossa, ja nyt täällä. Menen takaisin Ylösnousseiden 
mestareiden klubille, nostan jalkani ylös takan ääressä, ja jatkan ruokani syömistä täällä – mm – ja 
ihailen täysillä shaumbroja, ovat he sitten minun puolellani verhoa tai Maassa. 

Ja tämän myötä, minä olen St. Germainin Adamus. Kiitos. 

 


