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Jeg Er det Jeg Er, Adamus av St. Germain. 

Velkommen, kjære Shaumbra, til 2022. Hm. 

La oss ta et godt dypt åndedrag, når vi begynner denne Shouden (Adamus tar et stort dypt 
åndedrag). 

KERRI: Hei, hei! 

ADAMUS: Jeg prøver å finne balansen min. Oh! Oh! Kaffen min. Kjære Kerri, takk. Og noen 
godbiter også. 

KERRI: De er hjemmelaget av Vanessa. 

ADAMUS: Hjemmelaget av Vanessa, kaffe og godbiter. Så passende. Det var nesten som 
magi fordi jeg kommer fra Keahak huset, skjønner du. Jeg måtte skynde meg hit til denne 
Shouden, og jeg er litt sulten. Selv en Oppsteget Mester blir litt sulten en gang i blant. Så 
takk, kjære Kerri, de har bare gitt meg dette vannet - vann! – til en Oppsteget Mester. 

KERRI: Bra for deg. Hold deg hydrert. 

ADAMUS: Bra for meg. Bra. Takk. Jeg tar en slurk kaffe før vi begynner. 

Velkommen – mm, bra. Velkommen til 2022, og jeg vil begynner med å si at når vi går inn i 
dette året, går vi også inn i en helt ny fase for Shaumbra. Du kan si, verden, men det har 
skjedd, men selv for Shaumbra runder vi neste hjørnet. Vi passerer den neste bakketoppen. 
 

 Naturlig beskyttelse 

Før jeg går videre, vil jeg påpeke viktigheten og verdien av naturlig beskyttelse. Jeg snakket 
om det i vår siste Shoud. Vi har snakket om det i Keahak. Jeg vil fortsette å minne deg på og 
nevne denne naturlige beskyttelsen. 

Verden går gjennom så mange endringer akkurat nå, og det kommer ikke til å bli lettere, det 
kommer ikke til å bli bedre, og det kommer ikke til å bremse. Dette var endringer som ble 
etterlyst, bedt om, nesten krevd av de på planeten som har bevissthet, som forstår at det er på 
tide med en endring i den menneskelige biologien, i hvert system på planeten. Vi har snakket 
om det i ProGnost. Folk har meditert på det, bedt om det, bedt om det, forandringen kommer, 
og den er her, og det kommer ikke til å forsvinne med en gang. Det kommer til å være 
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skremmende til tider, overveldende til tider, tankevekkende til tider, høye nivåer av angst og 
alt annet som følger med forandring. 

Det kommer til å være de som fortsetter å ønske forandring, ønsker at ting skal forandre seg, 
og de som ønsker å holde tilbake. Jeg sier "passende" fordi det er de som – vel, som så mange 
av dere – som ønsker forandring, ber om at det kommer uten mye hensyn til konsekvensene 
av å endre seg raskt. 

Det er de på planeten akkurat nå som faktisk holder tilbake, og til en viss grad tjener det en 
hensikt. Det hindrer ting i å bevege seg så fort at det vil ødelegge planeten, fordi noen av 
endringene du ønsker, vil du ha akkurat nå. Du vil ha dem i dag. Du skulle ønske de allerede 
hadde skjedd, og mange på planeten som deg. Men hvis forandring kommer for fort, har det 
en tendens til å kaste ting ut av balanse og forårsake mye kaos, at ting bare, vel, de kommer 
ikke dit du vil at de skal gå. 

Så jeg vet at noen av dere blir utålmodige og ser ned på menneskene som ønsker å gå tilbake 
til gamle tider, enten det er gjennom religioner eller gjennom bare sosiale verdier, men på en 
måte tjener de som en balanse for de av dere som ønsker forandring umiddelbart. 

Fordi du lever i denne 3D-verdenen, er det noen fysiske lover som finner sted, de balanserer 
endringene. Fordi du lever i en 3D-verden akkurat nå slik den er, kan ikke endringer bare 
komme i øyeblikket. De utfolder seg over en periode, selv om tiden ikke eksisterer. Men de 
utfolder seg, og det er så passende akkurat nå. Det betyr ikke å gi opp drømmen din, benken 
din, ditt ønske om en bedre måte for menneskeheten, men det betyr også å hedre de som 
henger litt etter, de holde flokken av ville hester tilbake, til en viss grad. De kommer ikke til å 
overvinne dine ønsker og dine drømmer om endringer på denne planeten, for drømmen fra 
Atlantis vil gå i oppfyllelse. De kan umulig holde den tilbake. Det er for mye momentum, for 
mange ville hester, men ære dem for at de lar det utfolde seg i et tempo som er håndterbart for 
de fleste. 

Så kjære Shaumbra, midt i alle disse endringene som finner sted, er det en naturlig beskyttelse 
for deg. Vi har sett det – direkte erfaring, direkte bevis for Shaumbra – i de siste par 
Shoudene, etter formål, etter design. Det er ikke slik at vi veltet treet i Kona på Villa, men det 
var slik at det var denne naturlige beskyttelsen, ikke bare fra Cauldre og Linda, men fra alle 
Shaumbra og alle på vår side, for å skape dette eksemplet for å si at ting kommer til å skje. 
Trær kommer til å falle. Det kommer til å brenne branner. Men for deg i arbeidet du gjør, så 
lenge du er på den parkbenken, noe som betyr så lenge du er uten politisk agenda eller en 
moralsk agenda eller prøver å forandre menneskeheten, så lenge du bare er her for å utstråle 
lyset ditt til planeten slik at de kan se inn i potensialene, slik at de kan se inn i det som nå 
kalles mørk energi - og det betyr ikke mørkt, som i negativt betyr det ganske enkelt de ukjente 
energiene, som er potensialene - så lenge du er her i mestring på planeten, så har du denne 
naturlige beskyttelsen. Du vil se alle slags ting skje rundt deg, men det vil være den 
beskyttelsen. 

La oss ta et godt dypt åndedrag med det, mens jeg tar en slurk av kaffen. Som Cauldre og 
Linda nevnte tidligere, litt røykfylt her inne fra de siste brannene, det lukter røyk. 

Så, naturlig beskyttelse. Du hørte om brannen, og jeg skal teste Cauldres komfortnivå (Linda 
sukker dypt), som jeg faktisk liker å gjøre. Han blir så pysete. Energien hans forandrer seg fra 
en slags fin, det jeg vil kalle, en elektrisk blå, litt glitrende, til en slags grumsete grønn når jeg 
gjør dette. 
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LINDA: Tsssh! 

ADAMUS: Men jeg skal dytte den, for det er også et eksempel på å slutte å holde deg tilbake. 
Slutt å tvile så mye. 

Den 30. desember brøt det ut en brann som det har blitt snakket om, forårsaket av sterk vind. 
Det var i slutten av 2021, og det skjedde her i dette området der Crimson Circle Connection 
Center ligger. Det er ikke bare et sammentreff. Du kommer til å innse at det virkelig ikke er 
tilfeldigheter. Du skal lære å koble energi prikkene, og du kommer til å bli overrasket over 
hvor enkelt det faktisk er. 

Men det skjedde her. Hvorfor? Vel, for her er et fokus for Shaumbra fra hele verden. Du tar 
titusenvis av Shaumbra fra hele planeten, men dette er et slags sentralt samlingspunkt her i 
Crimson Circle studio. På slutten av året, den ekstreme vinden som kom. Vind, symbolsk for 
å flytte energi, presse ting gjennom. Noen ganger har energiene en tendens til å bli sittende 
fast, og så kommer vinden. Så på en måte kan du si at Shaumbra var vinden - "På tide å 
fortsette med det. På tide å gå videre til neste nivå av den menneskelige arten, inn i et nytt 
bevissthetsnivå, til en forståelse av hva energi er. 

Så Shaumbra blir vinden, og vinden var voldsom. Som Cauldre nevnte, 100 miles i timen eller 
160 kilometer i timen. Vinden bringer inn store endringer på slutten av året for det som 
kommer i 2022. 

Deretter vindene, som ikke har noen agenda til å gjøre noe annet enn å bevege energier som 
har sittet fast i lang tid, fører vinden til at noe blåser over, noe som starter en brann. Shaumbra 
er ikke brannen. Shaumbra var rett og slett vinden. Brannen starter, vinden fortsetter å rase, og 
ganske snart har du denne enorme brannen i dette området rett rundt Crimson Circle 
Connection Center. 

Crimson Circle-senteret, Shaumbra central, var i en naturlig beskyttelse. Og ja, det var 
vanskelig for Cauldre, Linda, personalet, alle dere Shaumbra der ute som lurte på hva som 
ville skje, vel vitende om at hvis noe skjedde, kunne det gjenoppbygges, men ønsker absolutt 
ikke å måtte gå gjennom den prosessen. Og plutselig sluker brannen mange, mange boliger i 
området, og sluker et stort geografisk område med mye tap, men veldig, veldig lite - veldig 
lite - menneskelig tap. Det var mer tap av kjæledyr enn det var menneskelig tap. 

Og så roet brannene seg, vinden trakk seg tilbake, og i kjølvannet er det mye refleksjon, 
spesielt for menneskene i dette området, men også for andre. Hvordan ville det være å miste 
hjemmet ditt, verdisakene dine, eiendelene dine? Og jeg følte meg inn i det her om dagen, da 
alt dette skjedde, og følte meg inn i menneskeheten, massebevisstheten, alle som hadde stilt 
seg inn på alt dette som foregikk, og mange mennesker innså i denne følelsen at verdisaker 
kan erstattes. Det er en tristhet med det, men verdisaker kan erstattes. Det fikk mange til å 
innse hvordan de blir fanget i det noen ganger, fikk mange til å innse: "Hva vil jeg gjøre nå? 
Nå som jeg er frisk, er jeg trygg, hva vil jeg gjøre videre med livet mitt? Hva er viktig for 
meg?" Det spørsmålet er fortsatt ute hos de fleste av disse menneskene, egentlig ikke å vite, 
men i det minste at de stiller spørsmålet til seg selv. 

Så brannene kom, skapte internasjonal oppmerksomhet og igjen - for å gjøre Cauldre litt 
ukomfortabel - det er rett og slett ingen tilfeldighet at det skjedde akkurat her, at Shaumbra 
var forandringens vind. Og hvordan endringer skjer, enten det er gjennom en brann eller noe 
annet, hvordan de oppstår spiller ingen rolle, men faktum er at det ber om en endring. 
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Du kommer til å finne det samme i livet ditt. Du kommer til å finne din egen vind som 
kommer gjennom, beveger ting, skifter ting, spesielt til tider når du stiller spørsmål ved deg 
selv, tider når du frykter å ta det neste trinnet. Vinden vil komme rundt, men det å vite at du 
har den naturlige beskyttelsen. Dette er attributter til en mester, den naturlige beskyttelsen. 
Det kan med andre ord flytte ting, men det kommer ikke til å drepe deg. Det kan endre ting, 
men det kommer ikke til å skape en slik situasjon at du ikke vil være i stand til å håndtere det i 
det hele tatt. 

Så jeg spør hver og en av dere akkurat nå, la oss ta det dype åndedraget inn i din naturlige 
beskyttelse og tillate det. Den er her. Det er en del av å være en Mester. Det er en del av, du 
kan nesten si, dine avtaler eller dine krav om å bli værende her på planeten. 

Det er lett å bekymre seg for hva som kommer til å skje. Det er lett å komme i frykt og 
deretter gjøre ingenting, i stedet for å gjøre noe; å holde tilbake, å ikke følge dine drømmer 
eller ditt hjerte. Det er lett å bekymre seg for hva som kommer senere – i fremtiden – men jeg 
vil at du skal føle deg inn i denne naturlige beskyttelsen som er der. Ikke fra et engleråd, ikke 
fra meg, men det er ditt eget. Det er din Mesters beskyttelse som utspiller seg. 

Og det er ingen tilfeldighet at akkurat når vi er her for å gjøre dette, og så vil USAs president 
Joe Biden komme her til dette området. Og forresten, Kerri, hvis Joe Biden kommer mens vi 
gjør dette opptaket, kan du lage en kopp kaffe til ham? 

KERRI: Ja. 

ADAMUS: Be ham vente litt i Mesternes Klub, så snakker jeg med ham litt senere. 

KERRI: Ok! 

  

Skin med lyset ditt 

ADAMUS: Så jeg har snakket med Joe Biden. Jeg kaller ham "JR", selvfølgelig. Jeg har 
snakket med JR i det siste, ikke i hans våkne tilstand. Han er i drømmetilstand, og forresten, 
jeg er helt u-politisk. Det plager meg ikke om noen er konservative eller kommunister. Det 
spiller ingen rolle. Jeg har jobbet med politikk og kongelige og alt annet i lang, lang tid. Men 
jeg har snakket med ham i det siste, og jeg sa: "JR, du er president i USA. Du er virkelig ikke 
politiker. Det handler ikke om lovgivende forsamling, få vedtatt lover. Det er andres jobb. Din 
jobb er å være her for å inspirere – inspirere. Det er det amerikanerne trenger. Det folk i 
ethvert land trenger fra sine ledere er inspirasjon, ekte inspirasjon, ekte inspirasjon. De trenger 
ikke at du vedtar mange lover. Du burde kvitte deg med alle lovene. De trenger deg ikke til å 
øker skattene. Du burde kvitte deg med skatter. Men de må inspireres. 

Og jeg sa: "JR, du ble valgt, men litt mer lys ville være litt gunstig akkurat nå. Litt mer lys fra 
deg. Du holder tilbake lyset ditt. Du spiller et politiske spill. Du prøver å gjøre det rette. Ingen 
bryr seg. Senatet, Kongressen, de kommer til å kjempe seg imellom. Det de trenger akkurat nå 
er lys og inspirasjon. 

Jeg sa: "Joe, husk dette: Inspirer bevisstheten." Han fikk dette rare uttykket i ansiktet, selv om 
han var i drømmetilstand, men han fikk ikke helt tak i det, og jeg sa: "JR, de vil vite at det er 
håp. De vil vite at det er muligheter. De vil vite at du ikke bare er en annen politiker som 
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spiller det politiske spillet, prøver å bli gjenvalgt, prøver å få visse agendaer gjennom. Skinn 
lyset ditt. Skinne ditt lys." 

Og jeg sa: "Du vet, her er hva jeg vil foreslå. Du har dette ovale kontoret. Jeg liker å kalle det 
det runde kontoret. Du har dette ovale kontoret. Du har en fin stol der inne. Men skaff deg en 
fin parkbenk. Sett den over på siden der. Det er litt plass under portrettet av Abraham Lincoln. 
Sett den der borte, og kanskje to ganger om dagen, går du bort dit og sitter på parkbenken og 
bare utstrål lyset ditt. Du har godt lys. Du bruker det bare ikke. Skinn bevisstheten din. Slutt å 
bekymre deg for demokrater og republikanere. Slutt å bekymre deg for regninger og slutt å 
bekymre deg for din store agenda med alt dette mo- ... Hvor mye penger er den regningen du 
prøver å få vedtatt? Hold opp med det. Det folk trenger akkurat nå er inspirasjon, er ditt lys. 

Jeg er ikke sikker på om han fikk det med seg eller ikke, men det jeg sa var i det minste nok 
til å få ham til dette området. Og igjen, hvis han kommer innom, er det greit hvis du får 
signaturen hans. Jeg skal gi deg min også . Men så mye – og dette er ingen tilfeldighet. Dette 
er ingen forbindende løse prikker. Jeg mener, det skjedde akkurat her. Det er ingen tilfeldighet 
at vi også er her. 

Så det er det du gjør. Du er ikke her for å jobbe med agendaer eller redde verden. Du har gjort 
det, og det er andre nå som kommer fra rekkene for å overta det du gjorde. Du er ikke her for 
å promotere noen form for dogmer. Du er ikke her for å diskutere samfunnsspørsmål. Det er 
ikke derfor du er her. Og jeg vet at dere har hørt disse ordene fra meg før, men likevel 
fortsetter mange av dere å gå tilbake og prøve å gjøre det. Du føler bare at det er så viktig. 

Det viktigste du kan gjøre akkurat nå er å være her på planeten og skinne med lyset ditt. Det 
var det. Når du gjør det, ordner resten av greiene seg for deg personlig. Du har den naturlige 
beskyttelsen. Overflod flyter din vei. Du har hele flyten som fungerer for deg nå. Du trenger 
ikke å jobbe med lys kroppen din. Den bare kommer. Du trenger ikke å jobbe i situasjoner. 
Det bare løser seg. Livet blir ganske enkelt. Og så er det en tendens til å tenke: "Vel, nå må 
jeg gå og begynne å forkynne, og jeg må begynne å forandre andre." Nei. Akkurat som JR, 
sitt på parkbenken. Det verden trenger akkurat nå er de som inspirerer bevisstheten ganske 
enkelt ved å skinne sitt lys. 

Det er ganske enkle ting, for akkurat nå er planeten på randen av mange, mange store 
endringer. Og jeg snakker ikke om noe i fremtiden. Jeg snakker om at vi er midt i dem 
akkurat nå. Verden gjennomgår så mange endringer som har blitt bedt om. De blir ikke påført 
planeten. De har blitt bedt om av andre. Og en av de store tingene i det er evnen for 
mennesker, for menneskeheten, å se potensialer de ikke har sett før, å se utover dualitet, å se 
utover gamle konflikter og kamper, å se utover sine forfedre, å se utover gamle tradisjoner, å 
se utover den "akkurat nok" bevisstheten på denne planeten akkurat nå. 

De må se på dette, det jeg kaller, mørk energi, inn i potensialene de ikke kunne se før. Da er 
det opp til dem å velge, opp til dem å bestemme hva de vil gjøre. Men når de er i mørket, med 
andre ord, de er så begrenset, de eneste potensialene de ser er de som er overlevert til dem fra 
sine forfedre og de som de har pakket seg inn i i dette livet, så vil ting fortsette å være det 
samme og det samme og det samme til noe sprenger det i fillebiter. 

Men hvis lyset skinner inn i denne mørke energien, inn i potensialene, så kan de se og si: "Det 
er  kanskje en bedre måte." Og de kan ha frykt for å prøve det, i å bringe det til erfaring, men i 
det minste vet de at det er der. De kan si: "Det  er en vei rundt ting som global sult." Akkurat 
nå er det en måte å jobbe med at  Gaia forlater og ta ansvar for planeten. Det er mye støy og 
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mye snakk akkurat nå om miljøet og om global oppvarming, global kjøling, globale 
klimaendringer, men de ser egentlig ikke potensialene. Så går de seg vill i detaljene. De går 
seg vill i detaljene, og de begynner å dedikere all sin energi til ting som vindkraft eller 
solenergi, noe som er greit, men de er veldig begrensede. 

Hva kloden og hva menneskeheten trenger å se akkurat nå er å ha en forståelse av energi, 
"Hva i helvete er det?" i stedet for bare, "La oss bygge noen flere vindmøller," som vil bli 
foreldet ganske snart fordi det vil være en mye større forståelse av hva som er energi og 
hvordan får vi den til å fungere for oss i det vi gjør. 

Det er det du er her for, akkurat som JR, bortsett fra at han er politiker. Du er metafysiker. Du 
er her for å skinne det lyset, og det er så enkelt som å sitte på parkbenken, på en stol, i 
badekaret, uansett hvor det måtte være - på bilsetet. Det spiller ingen rolle. Det betyr å la lyset 
skinne akkurat nå. 

Vi snakker om det om et øyeblikk, men de fleste bekymringene du har hatt om ditt eget liv, 
det meste av prosesseseringen og problemene og menneskene og alt det andre, det forsvinner. 
Kanskje ikke rask nok, men det forsvinner. Du trenger ikke å jobbe med livet ditt, på din 
overlevelse, på bare så vidt å komme gjennom det. Du trenger ikke å gjøre det, med mindre 
du vil. Men jeg føler at de fleste av dere er lei av det. Du vil gå utover, og det er faktisk 
ganske enkelt. Det handler om å tillate. Det er det. Å tillate. Det er en naturlig evolusjon. Det 
handler om å tillate. 

Men når du blir fanget i tvil og bekymring, blir du fanget opp i de gamle kampene, og du blir 
fanget opp i virkelig å stille spørsmål ved så mye, hvem du er, så tillater du ikke det. Det er så 
enkelt som å ta det skrittet inn i å tillate og deretter se hva som skjer med den naturlige 
beskyttelsen. 

Hei, kjære linda av Eesa. Hvordan har du det i dag? 

LINDA: (pauser litt) Fint. 

ADAMUS: Jeg kommer til å ha – Vil du ha en bit? 

LINDA: Nei takk. Jeg har det ganske bra. 

ADAMUS: Å, mm. Du vet, å være i Keahak huset og så måtte løpe rett over her – mm! – det 
bygger opp en appetitt. 

LINDA: Utrolig. 

ADAMUS: Dette er så deilig. Kan vi stoppe og sette shouden på pause en stund mens jeg 
spiser? 

LINDA: Den melløse sjokoladekaken er ganske fantastisk. 

ADAMUS: Det spiller ingen rolle om den har 'mel' eller ikke, den er ganske fantastisk. 
Cauldre sier at det ikke er høflig å holde foredrag mens en spiser, men jeg kan gjøre hva jeg 
vil. Vil du ha litt? Det er deilig. Mm. 

LINDA: Du går for det. 
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ADAMUS: Og kaffe å skylle det ned med? 

LINDA: Du går for det. Jeg mener, det er bare stakkars Geoff som må se dette senere. 

ADAMUS: Å, eh! Han er et annet sted. 

Så (Adamus humrer), 2022 – ah! – for Shaumbra (Adamus sukker), jeg har snakket mye om å 
tillate. Har du lagt merke til det? Jeg mener, har du ... 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Ja? 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Har du gjort et ordsøk for å se hvor mange ganger jeg har brukt "tillate" de siste 
tre årene? 

LINDA: Jeg har ikke, og mellom Jean og jeg, er jeg sikker på at vi kunne finne ut av det. 

ADAMUS: Du kan sikkert gjøre det. 

LINDA: Greit. 

ADAMUS: Det ville vært mye. Det ville være betydelig. 

LINDA: Ja visst. 

ADAMUS: Men jeg skal slutte å snakke så mye om å tillate. 

LINDA: Hvorfor?! (de humrer og Adamus begynner å hoste) Så leit å gjøre ... 

ADAMUS: Du kveler stakkars Cauldre (Linda ler). Hvorfor? Vil du høre mer om å tillate? 

LINDA: Ja! Det er flott. Det fungerer. 

ADAMUS: Kjeder du deg aldri med det? 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: Å, det gjør jeg. 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: Det er så enkelt, og shaumbra har det vanskelig med det. Jeg skal ha litt mer. 

LINDA: Det er derfor det er fint når du snakker om det. 

ADAMUS: Du kan snakker litt så jeg kan spise. 

LINDA: Det er når du snakker om det, at det er fint, for når jeg trenger letthet, finner jeg det 
på det stedet tillate. 

ADAMUS: Ja. 
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LINDA: Og spesielt med alle de sprø tingene som skjer. 

ADAMUS: Kan jeg få litt mer av den fløtesausen der? Den er veldig, veldig bra. Bare litt til, 
Kerri. Bare, du vet, for meg. Takk. 

KERRI: Selvsagt. 

ADAMUS: Takk skal du ha. Har Joe kommet innom ennå? Nei, ikke ennå. 

KERRI: Joe hvem? 

ADAMUS: Biden. 

KERRI: Å, nei! Nei! 

ADAMUS: JR. 

KERRI: Jeg trodde du snakket om pappa. Nei. 

ADAMUS: Så – ehh – så uansett, nei, jeg kommer til å snakke mindre om å tillate fra nå av. 

Å, jøss. 

Jeg skal gå til noe nytt som jeg kommer til å slå i hjel (de humrer). 

 

Og .... 

Nå i 2022 starter i dag, det begynner i dag, det kommer til å handle om Og .... –  Og .... – og 
det er med fire prikker etter. Det er ellipsene. Og .... 

Nå sa jeg for en stund tilbake at jeg ønsker å bli husket på denne planeten av Shaumbra og alt 
– Jeg ønsker å bli husket for to ting: Tillate og Og. Jeg har snakket mye om å tillate, men nå er 
det tid for Og .... 

Det har stor betydning. Det er Og, dot-dot-dot-dot. Husk at i vår siste økt, som du 
sannsynligvis ikke husker, snakket jeg om forskjellen mellom tanke og bevissthet. Tanken er 
som «Og» og så en punktum. Bevissthet er som Og dot-dot-dot-dot. Det fortsetter. Det 
fortsetter. Det er bevissthet. Så vi går inn i Og dot-dot-dot-dot. 

Og .... og det er litt spennende. Takk, Kerri. Tusen takk. 

KERRI: Selvsagt. 

ADAMUS: Ja, det er det. Bra. Kan jeg få en ren gaffel? Jeg vil ikke bli ... 

KERRI: Den gaffelen er den eneste jeg har. Så jeg vasker den og bringer den tilbake. 

ADAMUS: Nei, vi tar den. 

KERRI: Jeg kan ikke gi deg plast. 
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ADAMUS: Jeg tuller. Jeg spiser med hendene hvis jeg må. Det er Cauldres bakterier. 

Så vi går inn i Og .... nå. Vi kommer til å snakke mye om det i den kommende ProGnost. Og 
Mesterens Liv 15 kommer til å handle mye om Og .... 

Her er overskriftene, at du, som Shaumbra, som en Mester, vi kommer til å gå utover den ene 
oppfattningen av virkelighet, den ene oppfattningen, inn i Og .... Det betyr at du kommer til å 
være i begge verdener. Du kommer til å være på begge sider av elva. Du kan være på begge 
sider samtidig. Du kan være på den ene siden i det ene øyeblikket, den andre siden i det andre 
øyeblikket, men vi går inn i Og  .... 

I ProGnost 2022, skal jeg snakke mye om metafysikk, den nye fysikken for deg. Hva dette 
betyr er at du fortsatt kommer til å være i den menneskelige virkelighet med tyngdekraft og 
luft og hjerteslag og alt annet. Nå går vi inn i Og  ...., inn i metafysikken, den hinsides 
fysikken, mens vi blir her, akkurat her, på denne planeten. Det har aldri blitt gjort av en 
gruppe før. Det er til tider veldig utfordrende for sinnet. Men for din sanne natur, for din sjel, 
er det ikke utfordrende i det hele tatt. Det er naturlig. 

Vi går inn i Og ...., med å bli her på planeten og være i stand til å være i denne virkeligheten 
med andre, eller illusjonen av andre, og også å være en Mester. Vi går inn i Og  .... der du 
innser at energi virkelig tjener deg. Og vi går utover teorien. Teorien er fantastisk for å få ting 
i gang – teori og diskusjon – men vi kommer til å gå inn på selve opplevelsen av det. 

Vi kunne ha snakket mye om teorien, for eksempel om naturlig beskyttelse. Vi gjorde det litt, 
men det er ingenting som det å oppleve det. Som du vet, kjære Linda, fra treet som faller på 
huset, til de siste brannene, du i opplevelsen nå, og det er noe helt annet. Den har så mye mer 
dybde og mening. Og det kan være skremmende, og noen ganger er det et ønske om å holde 
seg i teorien, men så kommer det en tid for å dykke ned i opplevelsen. 

Vi kunne snakke hele dagen om denne deilige kaken og kremsausen på den, men til du faktisk 
har opplevelsen, er det på en måte meningsløst (han tar en ny bit). Så dette er et stort 
vendepunkt for Shaumbra inn i Og .... 

Nå, hvis du fortsatt vil tro at du ikke er realisert, vel, først og fremst, skam deg. For det andre, 
for en tosk du er. For det tredje, kom over det (Linda fniser). Hva? Jeg er bare tydelig. Jeg 
mener... 

LINDA: Ja, det er du! (Linda fortsetter å fnise) 

ADAMUS: Vel, her er tingen. Du var allerede realisert. Du visste det bare ikke, eller du ville 
late som om du ikke var det. Du ble realisert, og det betyr ikke at du later som i det hele tatt; 
Det betyr at du vender tilbake til en naturlig tilstand. Det var det du valgte å komme hit for å 
gjøre. 

Å bli realisert handler egentlig bare om å akseptere deg selv og Alt som Er. Det er stort sett 
det, og å slutte å gjemme seg i illusjonen om at du bare er et menneske, bare et vanlig 
menneske. Jeg mener, du er et menneske, og  du er også realisert. 

Hele dette spillet med Realisering, opplysthet og alt annet er bra en stund, men det kommer et 
punkt der du bare lar det gå, og du innser at du er realisert. Det er ikke så farlig. Du trenger 
ingen andre til å bekrefte det. Du trenger ikke å gå gjennom mye hoopla og seremoni for å 
komme dit. Det er bare,"Jeg er realisert." Jeg mener, det handler om noe så enkelt. Og så 
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innser du at du alltid har vært realisert, og så er det et flott stort komedieshow, fordi du ser 
tilbake på livet ditt og spillene du spilte hvor du later som om du ikke ble realisert fordi du 
hadde det gøy med å spille disse spillene. Men nå er du klar over det. 

Ofte, sier du: "Vel, hvis jeg er realisert, hvorfor skjer ikke alt bare i perfeksjon? Og hvorfor er 
jeg ikke helt sunn og fullstendig velstående?" Vel, først og fremst spilte du spillet at du ikke 
var, så det tar litt tid før ting henter seg inn igjen. For det andre er det ikke det det handler om. 
Det handler ikke om plutselig å kunne vifte med hånden og få tryllestøv til å falle rundt deg. 
Det har ikke noe med det å gjøre. Det er makyo. Det er distraksjon. 

Å bli realisert betyr ganske enkelt: "Jeg Er det Jeg Er. Jeg aksepterer alt Jeg Er, og jeg 
aksepterer at jeg er mye mer enn det jeg trodde jeg var da jeg trodde jeg var urealisert. Jeg 
aksepterer at det er mye mer i fortiden min enn jeg husker. Det er mange flere potensialer enn 
jeg noen gang har valgt å tro at det var. Det er mye mer ved meg som jeg gjemte." Kanskje på 
grunn av skam, kanskje fordi det var et flott spill, og plutselig innså du: "Jeg er realisert," og 
det handler om det. Det er ikke mye annerledes enn å si: "Jeg skal pusse tennene." Bare: "Jeg 
er realisert." Det var det. La oss fortsette med det. Vi har mye benking å gjøre. Denne 
planeten gjennomgår utrolige forandringer. Jeg må innrømme, raskere enn hva jeg eller noen 
av de andre Oppstegne Mesterne trodde. 

LINDA: Hm. 

Det er et slikt ønske om forandring på planeten, et slikt ønske om forandring, og ikke en liten 
forandring. Ikke som om bare noen få millioner mennesker blir matet om natten, men jeg 
snakker om store forandringer på planeten, et helt annet natursystem på planeten som 
kommer. Hele den nye menneskelige arten som kommer, et helt nytt finasielt system, penger, 
økonomi. Det handler ikke om å redde noen flere trær eller noen flere delfiner, som er greit, 
men endringene er så mye større, episke. Endringene involverer fysikk, og det er det vi 
kommer til å snakke om veldig snart, om fysikk og teknologien som støtter den, teknologi 
som er vinden av endringer som fører til et nytt nivå av fysikk på planeten. 

Det er noen som vil få det mye tidligere enn andre. Jeg sier ikke at hele planeten plutselig 
kommer til å forstå virkelighetens metafysikk. Men det er mange nok som deg som vil, og de 
andre vil følge etter (Linda sniker seg en bit). Jeg så det (Linda humrer). De andre vil følge 
etter. Men det er mange nok som deg som vil forstå virkningen av ... Dette er deilig. Det er 
veldig vanskelig å prøve å snakke og spise samtidig. Mm. Mm. Mm. 

LINDA: Du gjør nok for oss begge. 

ADAMUS: Jeg er (Linda humrer mykt). Mm – ahem – barten min her (han bruker serviett). 
Forsettlig distraksjon, kjære Shaumbra... 

LINDA: Tsshhhh! 

ADAMUS: ... fordi dette blir så tungt eller så "meta" - utover. Og jeg forstår at ordet "meta" 
nå blir overbrukt, men det er det som skjer. Du tar ledelsen og alle følger etter. Men en ny 
fysikk kommer til planeten. Vinden av denne endringen kommer fra teknologi, men den 
virkelige endringen er i virkelighetens fysikk. 

Vi har snakket om noe av det fra tid til annen - få det, "tid til annen" - fordi en av tingene er 
illusjonen av tid. Tiden finnes ikke med mindre du vil, og deretter finnes den. Det finnes ikke 
rom. Det er ingen fortid eller fremtid, med mindre du vil at det skal være det, å gå gjennom en 
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bestemt type opplevelse. Da er det greit. Men så blir du lei av den opplevelsen, og du innser at 
det er på tide med en forandring. 

Fysikk og for å forstå at det er så mange lag i virkeligheten din, men du opererer på ett lag, og 
når du åpner opp for de andre lagene, innser du en enorm følelse av frihet fra det ene laget du 
har jobbet i, og da innser du også de enorme potensialene som er i de andre lagene. 

Så vi går inn i Og .... – Og .... – å være i begge verdener. Du har hørt om det. Du har lest om 
det. Du leser teoriene om det, men svært få har noen gang virkelig gjort det. Det høres 
vidunderlig ut. Er du ikke spent, Linda? 

LINDA: Det er ikke det ordet jeg ville brukt. 

ADAMUS: Og vær så snill å forstå at vi ikke snakker om tidsreiser. Det finnes ikke tidsreiser. 
Du kan ikke reise i tid. 

LINDA: Du holder en workshop om det. 

Adamus: Jeg vet (Linda ler høyt). Det er poenget mitt. På tide å reise med Adamus. Det er 
ikke noe som heter tidsreiser (Linda fortsetter å le). Og, du vet, det kommer til å bli en 
skikkelig overraskelse og når en lurer på hva vi skal gjøre resten av dagen (Linda ler fortsatt), 
fordi du kommer til å innse at tid ikke er ekte. Du reiser ikke i tid. Du tillater deg ganske 
enkelt å oppleve. 

LINDA: Hva er det i denne kaffen? 

KERRI: Det var ikke meg! (Linda og Kerri humrer) 

ADAMUS: Du reiser ikke i tid, for tid eksisterer ikke. Men faktum er at du kan oppleve ting 
som man vil si var i fortiden - som virkelig ikke er i fortiden, de er akkurat nå - akkurat nå. 
Eller fremtiden, som egentlig ikke eksisterer, og du opplever den akkurat nå. Med andre ord 
oppløser du tid eller illusjonen av tid, og plutselig kan du reise hvor du vil med stor letthet. 

LINDA: Åh. 

ADAMUS: Du hopper ikke i en liten techno-maskin og reiser tilbake til år 523, for eksempel, 
eller inn i fremtiden. Det er en slags begrenset menneskelig bevissthet. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Det er litt morsomt, til en viss grad. Men ingen har gjort det, for du kan ikke reise. 
Du kan oppleve gjennom en rekke realiteter i Og ...., og det vil si - nå må jeg øke prisen. 

LINDA: Nå er jeg spent. 

ADAMUS: Jeg må øke prisen, for vi ga bort så mye av det vi skulle gjøre. 

LINDA: Nå er jeg spent! 

ADAMUS: Så, kjære Shaumbra, vi skal gå inn i Og ...., inn i planetens nye fysikk, og inn i 
opplevelsen av det – ikke bare teorien, til å oppleve hvordan det er – og det kommer ikke 
alltid til å være lett. Det blir vakkert. Det kommer til å bli ... (Adamus sukker) Det kommer til 
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å bli så "hinsides", antar jeg er ordet du vil bruke her, og så ... pfft! Vel, du får følelsen. 
"Hvordan kunne jeg sittet fast i den gamle lineære virkeligheten så lenge?" Nå er du i Og .... 

Men til en viss grad har mennesket fortsatt vanskelig med det, fordi det er en stor 
desorientering som oppstår. Når energiankerpunktene dine er i et enkelt virkelighetslag og du 
blir vant til det etter en stund, og plutselig slipper du disse virkelighetsankerne og du 
undersøker nå inn i andre realiteter, enten du forankrer eller ikke, vil det kaste kroppen og 
tankene dine inn i en tilstand av forvirring. Og jeg vet at du ikke liker forvirring. Jeg hører 
Linda si omtrent hver dag: "Alt er så sprøtt. Alt er desorientert." Ja, vel, dette er bare 
begynnelsen. 

Vi skal snakke om hvordan vi skal takle det. Jeg liker ikke det ordet "takle". Stryk det fra 
listen. Vi skal lære å tilpasse oss og justere oss til det. Vi skal lære å – det kommer til å bli 
desorientering, det kommer til å være en viss grad av fysisk ubehag – Vi kommer til å lære å 
gå utover det. Du kommer til å lære, som vi har gjort i lang tid, bare å gå utover sinnet til ren 
kunnskap, bare å vite det. 

Så vi har alt dette å se frem til, inn i Og .... starter akkurat nå i 2022, starter rett – unnskyld 
meg mens jeg ... mm (tar en annen bit). 

LINDA: Og hvordan går det med desserten? 

Dette er middagen min. Det er ikke min dessert (Linda humrer). Gleder meg til å se hva som 
er til dessert (Linda fortsetter å humre). OK. 

Så la oss ta et dypt åndedrag. Og .... 

Vil du skrive det på det lille magiske brettet ditt der - Og dot-dot-dot-dot - går inn i den nye 
fysikken. Jeg skal snakke om det i dybden også i ProGnost, men dette er hva livet kommer til 
å handle om for deg. Slutt å bekymre deg for den gamle dritten. Jeg bare – Jeg skal snakke om 
det om et øyeblikk – Men slutt å være besatt av disse tingene, og la oss fortsette med det vi er 
her for å gjøre – sitte på parkbenken og oppleve livet på en helt ny måte, og åpne opp de andre 
rikene nå også for andre mennesker som kommer denne veien som også velger noe mer. Det 
var dette du kom hit for. Du kom ikke hit for å jobbe deg gjennom problemer eller forandre 
planeten. Du kom hit for dette. 

Det er det jeg har prøvd å komme gjennom til JR med – Joe Biden – "Slutt å prøve å være 
politiker. Slutt å prøve å redde planeten. Bare inspirere bevisstheten til amerikanere, til 
mennesker overalt. Det er det største du kan gjøre." 

Høre han etter? La oss se. La oss se hva som skjer. Jeg hører noen veddemål her. Man vet 
aldri. Man vet aldri. Kanskje besøket her, kanskje det å kommer så nær Crimson Circle 
Connection Center kan føre til et drastisk endring i bevisstheten. Hvem vet? Vi finner det ut 
snart nok. Bra. Og .... Veldig fin håndskrift. Bra. 

Det er det det handler om. I fremtiden, vil jeg fortsatt snakke en gang i blant om å tillate det, 
men nå er det Og .... 

  

Rapport fra FM 
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Og også på timeplanen for i dag, har jeg noen gjester, vel, ganske mange gjester i dag. Først 
av alt har jeg FM, den som tidligere er kjent som John Kuderka, men vil ikke bli kalt det 
lenger. Så bare FM. Han har jobbet med FM Lenken, testet den ut de siste par månedene, og 
nå er det på tide med en rapport fra ham. 

FM vil ikke kanaliseres av noen. Han bryr seg ikke spesielt mye om det. Så jeg skal 
rapportere. 

FM ba spesielt om at hans bedårende, kjærlige og verdsatte partner, Leslie, var her hos oss i 
dag. Hvis vi kunne få et bilde av Leslie, så alle vet at hun sitter her med oss på Crimson Circle 
Connection Center. Han ville ha den energien, og her er hun. Og dette var på en helt spesielle 
anmodning fra John Kuderka som tok det opp med meg og Cauldre mens Cauldre var i dusjen 
i dag. Det er der ting skjer. Du vet, det er Og .... Og det er en glede å ha deg her, Leslie, og 
John gråter bokstavelig talt akkurat nå. Bokstavelig. Nå skal Cauldre gråte litt og. Jeg gråter 
aldri. Det er alltid Cauldre. Det er alltid ham. 

Så vi har det, og vi har mange Shaumbra som har krysset over til den andre siden de siste ti 
årene som er en del av FM-teamet, som har jobbet med ham på denne lenken. Så det er det vi 
skal snakke om nå. Jeg skal rapportere om FM sine funn. 

Så nok en gang oppsettet her - FM, tidligere John Kuderka, tidligere ingeniør her, studiosjef 
og teknisk ingeniør i studioet som gjorde så mye for Shaumbra da han var her på Jorden og 
krysset over slik at han kunne gjøre sitt virkelige arbeid fra den andre siden. 

Så da FM dro, ønsket han å finne en måte å gi Shaumbra, å legge igjen noe til Shaumbra, og 
han innså at en av utfordringene han hadde, en av de største utfordringene var bare å føle, 
høre og oppleve ikke bare sitt menneskelige jeg, men hans Mester, hans sjele selv. Han jobbet 
veldig, veldig hardt, men som ingeniør tenkte han altfor mye på det. Og selv før sin død 
tenkte han for seg selv at det er noe han gikk glipp av i dette livet, det skjedde ikke. Men 
senere innså han at det skjedde, han var bare ikke bevisst om det. 

Han bestemte seg for å finne en måte å minne Shaumbra på at forbindelsen mellom menneske 
og det guddommelige alltid er der. Riktignok har det vært dekket over i lang tid, men det er 
alltid der. Det er ikke et annet sted. Det er ikke ute i stjernene. Det er ikke noe du kommer til 
å lære gjennom å studere esoteriske materialer. Det er ikke noe som noen andre kan gi deg, og 
det er ikke noe du kan få ved å hoppe rundt i verden og åpne portaler. Det er alltid der. Men 
på grunn av sin subtilitet og det er veldig nær personlig natur, går det ofte ut av bevissthet, 
ubrukt, ikke koblet til. 

Så FM sa: "Jeg vil skape noe som kommer til å bidra til å minne Shaumbra om at de kan høre 
og kommunisere og få kontakt med sin sjel, deres Mester." Det er ingen barrierer. Det er ikke 
noe tak som hindrer det i å skje. Det er bare å tillate. Men hvordan får man til å tillate når de 
er så gjemt bort og – FM visste det selv – veldig, veldig mental. 

Så han satte i gang med å fikle og leke og jobbe med andre Shaumbra som har krysset over, 
og vi viser listen her. Vi viser alle de som – ikke alle – de som er på «In Memoriam»-siden på 
Crimson Circle-nettstedet. Men det er mange flere i tillegg til det. 

FM samlet dem sammen og sa: "Arbeidet som vi kan gjøre, tjenesten vi kan tilby Shaumbra er 
påminnelsen om at den indre kommunikasjonen, kommunikasjonen mellom menneskelig og 
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guddommelig er der. Det er ikke noe du fortjener. Det er ikke noe du kan kjøpe. Det er ikke 
noe du kan lide for. Det er akkurat der. Det handler rett og slett om å erkjenne det. " 

Så han samlet dem sammen, de du ser her, og andre og sa: "La oss begynne å jobbe med 
dette." De samlet seg, de snakket om sine egne erfaringer. Noen hadde innsett at denne 
forbindelsen til tider var der, men den så aldri ut til å bli værende. Den så ut til å forsvinne. 
Mange sa at de aldri hadde opplevd det før de kom til den andre siden, fri for kropp og sinn, 
for det meste, og fikk den "head-smack" erkjennelsen - "Den var alltid der." Den var så nært 
at de overså den. Den var rett ved føttene deres. 

Så spørsmålet var: "Hvordan får vi Shaumbra til å innse at den er rett der?" FM og de andre 
fiklet med og spilte og utviklet denne tingen kalt Shaumbra FM Radio, som betyr et lys, en 
bevissthet om at de ville skinne fra sin egen viten; samlet som en gruppe samlet de sin egen 
viten om at dette lyset alltid hadde vært der, de bare overså det, og de begynte å, du kan si, 
kringkaste det, å utstråle det. (Mer informasjon om dette i  Time of the Merlin) 

Det startet i midten av september i fjor og gikk til 21. desember, 2021. De utstrålte lyset sitt. 
De satt på benken på den andre siden i de andre rikene, utstrålte det, og hele tiden jobbet de 
sammen og samarbeidet med mange av de Oppstegne Mesterne for å samle inn 
informasjonen: "Hva skjer? Hvordan blir dette mottatt? Hvordan forbedrer vi det? Hvordan 
går vi til neste trinn?" 

Så her har vi en situasjon der det er mange Shaumbra, titusenvis av Shaumbra på Jorden, 
mange som for det første ikke vil tillate å innrømme at de er realisert. Vi har tusenvis som 
allerede gjør det, men mange som fortsatt ikke gjør det. De vil ha lynnedslag eller noe sånt. 
Nei, det er bare: "Å, ja, jeg er realisert," og så tar du på deg skoene. Jeg mener, det er så 
enkelt. 

Situasjonsanalyse, ifølge FM, er at – han liker å være veldig logisk om dette – 
situasjonsanalysen: Titusenvis av Shaumbra på jakt etter svar, men generelt ser de utenfor seg 
selv. Du kan fortelle dem rett opp i ansiktet at de er realisert, og de kommer til å gå bort og 
prøve å finne det et annet sted. Du kan fortelle dem rett opp i ansiktet at denne forbindelsen 
mellom menneske og guddommelig alltid har vært der. Riktignok, at det har vært bevisst 
gjemt bort i lang tid, akkurat som visdommen. Den var alltid der, men den var egentlig ikke 
tilgjengelig i lang tid, men nå er den det. 

Situasjonsanalyse - hvordan minner du Shaumbra om at denne forbindelsen er der? Og det gir 
dem ikke forbindelsen. Det er ikke som et passord eller en hemmelig nøkkel som åpner 
tilkoblingen. Det er rett og slett en påminnelse. Hvordan får du det gjennom til dem at dette er 
så naturlig og så enkelt, de pleier å være ganske sta, de har en tendens til alltid å se utenfor 
seg selv etter svaret, og de har en tendens til å ønske å ha den lyneffekten, i stedet for bare å ta 
et dypt åndedrag og tillate. 

Så det var der arbeidet deres gikk. De begynte å kringkaste i september. Med kringkasting 
mener jeg utstråling, men FM liker ordet "kringkasting", så vi bruker det. De begynte å 
kringkaste, og det fortsatte i flere måneder til 21. desember. Da var det tid for dataanalyse. 

LINDA: Hm. 

ADAMUS: Ikke mine ord (Adamus humrer), dette kommer direkte fra FM. Dataanalyse, og 
mye analyse av data og fakta og informasjon og energi, og FM forteller meg akkurat nå at jeg 
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overdriver, som jeg gjør, men jeg kan gjøre det. Han ville ikke at Cauldre skulle kanalisere 
ham, så jeg kan si det jeg vil si. 

Så det er her vi er nå. Vi kommer til å være – vi, FM og teamet hans – kommer til å starte 
sendingen eller utstrålingen på nytt 22. januar. På samme dag som ProGnost sendes. Er det på 
grunn av nummerologien? Det spiller ingen rolle. Det er en dato du husker. Det er gøy. Hva 
om vi nettopp sa 28. januar. Jeg mener, det er ikke så farlig, men du sier: "22. januar 2022", 
det er som:"Ooh! Ah! " og det knytter seg til ProGnost også. Så jeg antar at det er en "ooh! 
Ah! " tross alt. 

 

Barrierer for Gud-koblingen 

Så rebroadcasten vil starte på det tidspunktet. Her er noen av tingene som ble lært underveis, 
og så skal vi snakke om noen av justeringene som kommer til å finne sted, og som vil forbli 
på plass i lang tid. 

Et par observasjoner, og Linda, kan du skrive en liste over disse, takk. 

LINDA: Greit. 

ADAMUS: Observasjoner fra FM. 

  

~ 1. Støy 

Nummer én, støy. FM ble overveldet av mengden støy som er på planeten akkurat nå. Og jeg 
snakker ikke bare om lyden du hører med ørene dine, men jeg snakker om radiosignalstøyen. 
FM hadde bakgrunn innen elektronikk og bølgelengde og lyd og sånt, så han var veldig 
fascinert. Men han ble overveldet av mengden støy som er på planeten akkurat nå. Fysisk 
støy, den ikke-fysiske – med andre ord det du ikke hører – bare energistøy på planeten. 

Han gikk tilbake omtrent 30 år i sin studie. 

LINDA: Jøss. 

ADAMUS: Det var morsomt å se på. Jeg sitter i klubben for Oppstegne Mestere hver kveld 
og drikker konjakk eller vin, og han studerer et sted. Så det var interessant. 

LINDA: Kanskje han liker det. 

ADAMUS: Han liker det (Linda humrer). Jeg gjør det litt vanskelig for han, for han ville ikke 
at Cauldre skulle kanalisere han. Han kunne sagt ting om meg hvis han hadde tillatt Cauldre å 
kanalisere ham. Men dette er mitt show. 

Så, støy. Han gikk tilbake 30 år og innså at energi-støynivået på planeten hadde økt med en 
faktor på 87, ganger 87 ... 

LINDA: Å, Oof! 



Crimson Circle – Shoud 04 – Kunsten å Benke 2021 Serien 
 

 16 

ADAMUS: ... om 30 år. Mye av det har å gjøre med alle enhetene dere alle har nå, og hvor 
mange enheter per person. Minst to på planeten akkurat nå, gjennomsnittlig, og det kommer 
til å fortsette å gå opp. Det er mye energistøy med det. Enhetene trenger stasjoner som sender 
og mottar. Det er lagt til støyen. Det er flere mennesker på planeten. Det er lagt til støyen. 
Hver databrikke som produseres og settes inn i noe, skaper støy. 

Og så er det støyen fra de økte nivåene av emosjoner på planeten. De økte nivåene av 
konsternasjon, forvirring, alt annet har forårsaket en 87 ganger økning i støynivået på 
planeten. 

LINDA: Jøss. 

ADAMUS: Det er gange 87. 

Hvordan hører du deg selv midt i all denne støyen? Og han innså at det sannsynligvis var den 
største barrieren akkurat nå. Selv når du lukker øynene, er det fortsatt støyende. Hvordan 
kommer gjennom til Shaumbra med all den andre støyen rundt omkring? For la oss si at de 
går inn for å lytte til det guddommelige inni seg, men sinnet fanger fortsatt opp, enten det er 
bevisst eller ubevisst, all denne andre støyen som er der. Så det var sannsynligvis den 
viktigste faktoren i det hele, støy. 

  

~ 2. Prosessering 

Det neste han innså, vi kaller det prosessering. Og igjen, dette kommer fra FM, ikke fra meg, 
men jeg er enig med ham. 

Han innså at Shaumbra fortsatt gjør en masse prosessering. - prosessesering av de 
følelsesmessige problemer fra fortiden, fra i dag. De prosesserer ting som ikke har skjedd 
ennå. De prosesserer problemer som ikke engang har oppstått. De prosesserer fremtiden. All 
denne prosesseringen er en stor distraksjon fra å høre den virkelige guddommelige stemmen 
inni seg. 

Nå, min vurdering på det, jeg tror prosessering generelt sett er bortkastet tid. Mennesker har 
begynt å prosessere – prosessere emosjonelle problemer, de går til rådgivere – og det er ikke 
så ille å gå til rådgivere, men prosesseringen kan bli vanedannende og de blir besatt. Det er en 
stor mengde kontinuerlig prosessering, det kverner rundt i hodet ditt, og det kommer et punkt 
der du bare sier: "Ikke mer prosessering. Ikke mer. Jeg kommer ikke til å prøve å finne ut av 
dette." Ofte, når du går til rådgivning, er det rådgiveren som behandler sine egne ting på din 
bekostning. Med andre ord, du betaler for å få dem til å behandle problemene sine. Men nå er 
dere to – både du og rådgiveren – prosesserer og begge er fanget i den behandlingsfellen. 

Det er et poeng å være klar over ting som skjer i livet ditt, opplevelser, ikke bare løpe fra dem 
eller begrave dem. Det er et poeng å bevisst si: "Dette skjedde." Men i stedet for å prosessere 
det , går du inn i Og .... "Dette skjedde i livet mitt. Det var veldig traumatisk, og det er så mye 
mer rundt det som jeg ikke umiddelbart forstår og er klar over, men det kan jeg bli. Med andre 
ord, hendelser som skjedde og ble husket av hjernen og dens elektroniske kretser er egentlig 
ikke det som skjedde. Prosesseringen forfrisker faktisk all den elektroniske og kjemiske 
aktiviteten i sinnet, og det rettferdiggjør hendelsene, og det begrenser også hendelsene. 
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FM ble overrasket, forbauset faktisk, på mengden prosessering som Shaumbra fortsatt gjør. 
Han kom marsjerende over til min store stol i Klubben for Oppstegne Mestere en dag og 
bokstavelig talt kastet fra seg sine papirer, sine bøker, sine forskningsdata og i utgangspunktet 
utfordret han meg for at jeg ikke hadde utfordret deg. I utgangspunktet sa han: "Adamus, du 
jobber med Shaumbra. De stoler på deg, hvorfor har du ikke utfordret dem på deres 
overdrevne prosessering? 

Og jeg sa: "Vel, du burde snakke med Tobias. Det var virkelig hans jobb, ikke min." (Adamus 
humrer) Og ganske snart kom Tobias vel vitende om at jeg snakket om ham, og vi snakket om 
det, og det er en veldig delikat ting. Hvordan ber du noen om å bare komme over det uten å 
høres ut som du er uten medfølelse? Hvordan forteller du noen at den fortsatte behandlingen 
av problemer i utgangspunktet skaper et spøkelse eller en slags demon i deg selv? Det bringer 
det til liv, og så vil det bli der og fortsette i livet ditt og få deg til å prosessere. 

Prosessering er vanedannende. Det er en besettelse, og det kan være vanskelig å gå utenom. 
Men til syvende og sist er det ditt valg. Du kan egentlig ikke jobbe med det, for da får du, som 
du vet, det er som å prøve å behandle eller jobbe med aspekter. Det funker bare ikke. Det gir 
faktisk troverdighet. Det gir dem makt. Så du kan egentlig ikke jobbe med det, men du kan 
velge. 

Du kan velge å ikke prosessere lenger. Når du fanger deg selv i det - den emosjonelle 
prosesseringen, den "stakkars meg", som går tilbake i tankene dine og gjenopplever 
opplevelser - du tar bare et dypt åndedrag og du Og’er .... det. Du innser: "Greit, det skjer, 
men jeg skal til  Og .... nå. Jeg skal flytte inn i visdommen min. Jeg kommer til å bevege meg 
inn i fremtiden," som egentlig ikke er i fremtiden – det er akkurat nå, fordi det ikke er tids 
reiser, det er akkurat her - og du sier: "Alt er brakt inn i visdom, og jeg trenger ikke å fortsette 
å prosessere det." 

Å tillate det inn i visdom, alkymien med å bringe enhver erfaring inn i visdom er frigjøring fra 
prosessering. Så innser du at prosessering var et angrep, gammel, sløsing med energi. Det 
holdt deg borte fra din sanne frihet. 

Så det er de to største faktorene - støy og prosessering - som FM kom opp med som fikk så 
mange av dere til ikke å være klar over denne utstrålingen som gikk ut fra FM-teamet og 
minnet deg om at den er allerede der. Du har allerede Gud-lenken i deg. Ikke en Gud av noen 
ytre ukjente riker, men Gud i deg, guddommeligheten i deg. 

 

~ 3. Lyn nedslag 

Så hadde vi noen andre problemer. Jeg vil ikke arbeide for mye med dem. FM opprettet en 
rapport som i jordsammenligning ville være omtrent på 300 sider (Linda humrer mykt), men 
et av de andre problemene var lyneffekten. Som så mange av dere forventer - og du kan skrive 
det, bare "lyn". Så mange av dere forventet et lynnedslag. Du skulle stille inn og pang! Det 
fungerer ikke slik, for det trenger ikke det. Den er veldig subtilt. Ja, det er mye støy, men den 
er veldig subtilt, og den er alltid der. 

Forskjellen i denne innebygde lenken du har mellom det menneskelige og guddommelige, 
forskjellen er at den alltid er der. Den andre støyen som pleier å være der kommer og går. Den 
er ikke alltid der. De er midlertidige. Noen blir en stund, noen kortere, men denne Gud-lenken 
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er alltid der, alltid der. Se etter den. Føl deg inn i den. Og du lytter ikke etter noe, du føler deg 
inn i den. Føl deg inn i de tingene som alltid alltid er der, og det er ikke mange. En av dem er 
Gud-lenken. De andre tingene, de kommer og går, og det er en viss følelse eller en resonans 
med de. Du kan fortelle hva som er midlertidig, hva som kommer og går, hva som ikke trengs, 
hva som er klart for en ny opplevelse, men Gud-koblingen er alltid der. Føl det. 

Det er noen som vil at dette lynet skal komme ned og slå dem, og det kommer bare ikke til å 
skje, og FM ville at jeg virkelig skulle understreke det. Slutt å lete etter det store lynet, 
eksplosjonen, det store dramaet, fordi Gud-kommunikasjonen din ikke fungerer slik. Den er 
subtilt. Jeg tror de snakker om "den stille lille stemmen inne i." Den er stille; Den er ikke 
liten. Den er stille og den er innenfor, og den er alltid der. 

  

~ 4. Følelse 

Det neste er noe som FM konkluderte med, men jeg hadde allerede snakket om det i Keahak, 
spesielt tingen med "Jeg føler ingenting." (Adamus humrer) Dette var morsomt å snakke med 
FM om det, "Jeg føler ingenting" fordi han var "Hr. Jeg føler ingenting." Han kunne brukt 
sandpapir som undertøy, og han ville sannsynligvis ikke føle det. Han var bare ikke en – han 
var en mental person. Han blokkerte følelser, og da han kom til den andre siden, innså han at 
han virkelig hadde begrenset sine erfaringer. Flott sinn, men han tillot seg ikke å føle. Han 
trodde at følelsen ville overdøyve hans logikk og sinn, så derfor blokkerte han det med vilje, 
enten det var fra folk eller om det var fra hans egen personlige erfaring. 

Han kom til den andre siden, og han innså med en gang at han føler alt, og det er så vakkert å 
kunne virkelig føle. Jeg snakker ikke bare om emosjonelle følelser. Jeg snakker om sensorisk 
bevissthet. Han innså at han var et sanselig vesen som prøvde å ikke være følende, som 
prøvde å ikke føle, og han innså hvor mye tid han hadde sløst bort. Og så prøvde han å løsne 
det. Du vet, han begynte å føle at: "Gutt, jeg savnet virkelig den rikdomen og den erfaringen," 
og han prøvde å ikke føle det, som han var så vant til å gjøre, og det fungerte ikke. Og det slo 
nesten tilbake på ham, for da følte han alt da han krysset over. 

Han følte kjærligheten som alltid hadde vært der, men han lot seg aldri føle åpent. Han følte 
naturens skjønnhet som han var klar over, men på avstand. Han lot seg aldri føle. Han lot seg 
ikke gå inn i den dype opplevelsen. 

Så, som jeg allerede hadde konkludert med, og som han konkluderte med i studiene, vil jeg 
aldri høre det igjen fra noen av dere: "Jeg føler ingenting. Jeg føler ingenting." Du gjør det, 
men du spiller et spill med deg selv, og jeg vil bare ikke høre om det. Så ofte i våre 
workshops - kjære Linda, som du vet - i samlingene sier folk: "Vel, jeg føler bare ingenting." 
Og jeg vil få dem til å føle (han klemmer knyttneven, Linda ler). Jeg vil få dem til virkelig å 
føle noe (Adamus humrer). 

LINDA: Vi skaffer deg en pinne. Ikke et slag, en pinne. 

ADAMUS: Ah, bra, en sensei pinne. Bra. 

LINDA: Ja, det er det. 

ADAMUS: Bra, ok. 
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LINDA: Ja, ja. 

ADAMUS: Vi gjør det. 

LINDA: Ja. 

ADAMUS: Jeg skulle ikke – jeg var bare ... Jeg ristet knyttneven ... 

LINDA: Å, greit. 

ADAMUS: ... på en opprørsk måte. Rister knyttneven min. 

LINDA: Greit. 

ADAMUS: Jeg skulle si at jeg aldri har slått noen, men jeg tror jeg har gjort det på noen av 
samlingene. 

LINDA: Det gjorde du. 

ADAMUS: Det gjorde jeg, ja. 

LINDA: Det gjorde du. 

ADAMUS: Vel, det er ... Jeg fikk dem til å føle igjen (Linda puster hørbart ut). Så jeg vil aldri 
høre det igjen fra noen av dere: "Jeg føler ingenting." Du føler alt. Du blokkerer det bare. Og 
når du fortsetter med det "Jeg føler ingenting", vil du ikke føle Og .... Du kommer ikke til å 
føle den nye fysikken. Du kommer ikke til å føle det fine med å være Mester. Du kommer 
ikke til å føle din egen Realisering. Så la oss slutte med det. 

Vi må finne på noe; Det er som "jeg vet ikke", de må sitte på toalettet i ti minutter. 

LINDA: Riktig, riktig. 

ADAMUS: Hva skjer når de sier "Jeg føler ingenting"? En bøtte med vann ... 

LINDA: Ja, ja! 

ADAMUS: ... hell vann over hodet. 

LINDA: Ja, ja. Ja. 

ADAMUS: Noe sånt, og ... 

LINDA: Vel, vi skal jobbe med det. 

ADAMUS: ... Si: "Føler du det?" 

LINDA: Vi skal jobbe med det. 

ADAMUS: Ja. Og hvis de ikke gjør det, så varmt vann (Linda gisper), og ... OK. Så FM la 
merke til dette i studiene sine. 
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- 5. Narsofobi 

Det andre var, jeg vil kalle det narsofobi. 

LINDA: Å. 

ADAMUS: Skriv det ned. 

LINDA: Jeg vet ikke hva det er. 

ADAMUS: Det er et oppdiktet ord. 

LINDA: Vil du stave det for meg? 

ADAMUS: Bekymringen for å være narsissistisk. Bekymringen for – frykten for å gjøre deg 
selv spesiell. Hvilket ord vil du bruke? 

LINDA: Vil du ha denne "narsofobien"? Er det greit? 

ADAMUS: Ja, sikkert (Adamus humrer), eller bare skriv "narsissistisk". 

LINDA: Jeg liker narsofobi. 

ADAMUS: Det var litt av en overraskelse for meg, så vel som til FM. 

Narsofobi. Det liker jeg. Vi laget nettopp et nytt ord. 

LINDA: Ja. Å, jeg må gjøre det med deg, yay!! 

ADAMUS: Ja visst. Ja visst (Linda humrer). Ja. Og du er ikke narsissistisk ... 

LINDA: Nei! 

ADAMUS: ... ved å la deg selv innse at vi nettopp skapte et nytt ord. Bra (Linda fortsetter å 
humre). Bra. 

Det er en stor fobi med Shaumbra som FM kom over. De vil ikke virke narsissistiske. De vil 
ikke være selvopptatte eller grandiose eller manipulerende. Så de pleier å "lukker seg inne". 
De går inn i sitt eget lille skall. Cauldre gjorde det på meg i dag da jeg snakket om ... (Linda 
humrer) Nei, det gjorde han. Jeg prøvde å snakke åpent om hva som skjer – vinden. Ingenting 
av dette er et sammentreff. Men Cauldre sa: "Å! Oh! Oh! Alle kommer til å tro at vi prøver å 
gjøre oss så spesielle. Faen, ja! Jeg mener ... 

KERRY: Ord! 

ADAMUS: (Humrer) Vel, det er du. Men så har du disse narsofobi hendelsene som: "Kanskje 
jeg er narsissistisk når jeg tror at jeg er så spesiell, at jeg er her på planeten som en Mester på 
denne tiden av forandring." 

Kom over det! Det er det du kom hit for. Hva er dere, selv-beseirende galninger?! Jeg mener, 
dette er hva du kom hit for. FM var ... (Adamus humrer) FM var ... De ler alle sammen. De ler 
alle sammen: "Gå og ta dem, Adamus! Kom igjen! Slå dem igjen! Kom igjen! Du er for snill 
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mot Shaumbra på Jorden." Jeg innrømmer at jeg er det, men... (Adamus humrer) Så det er den 
frykten for å gjøre deg selv for spesiell. 

Du er ikke her for å forherlige deg selv. Du er ikke her for å lage et stort navn for deg selv. 
Cauldre, Linda, de blir aldri kjent utenfor Shaumbra-sirklene. De kommer aldri til å bli 
skrevet om i historiebøker, noe som er bra (Linda fniser). Nei, virkelig. Det kommer de aldri 
til å bli – jeg gjorde så mye jeg kunne i mitt siste liv som St. Germain for ikke å bli satt på en 
pidestall. Og de gjorde det alikevel, jeg forstår hvorfor (Linda ler). Men de ... Jeg kvittet meg 
med mye før jeg forlot planeten. Jeg ville ikke være en stor historisk figur, for før eller senere 
kommer noen til å ta deg ned. Før eller senere kommer noen til å slå rekorden din, men 
tilbake til poenget. 

Shaumbra vil egentlig ikke være ... de er redde for å være - "kraftig" er ikke det rette ordet, 
fordi det ikke er makt, men det er det de er redd for fra tidligere livserfaringer - for kraftige, 
for spesielle. Faen! Hvis du ikke anser deg selv som spesiell, hvem er det da? Ikke se på 
utsiden, men det er du! Og du er her av en grunn og slutt å fortynne det og forurense det. Det 
er en grunn til at du er her. 

De kommer ikke til å skrive om deg i historiebøkene. De kommer til å gi deg en stor feiring i 
Klubben for Oppstegne Mestere. De vil gjøre det og du vil nyte det. Men du prøver ikke å 
heve deg på bekostning av andre. Du prøver ikke å lage et stort egospill, manipulere andre 
mennesker, lage falske fortellinger. 

Prøver noen av dere virkelig å skape en falsk fortelling om hva som skjer? Jeg tror faktum er 
at du leter etter en mer sannferdig fortelling enn å prøve å skape en falsk fortelling. Men så 
holder du deg tilbake fordi du tenker: "Vel, vi er bare denne lille gruppen. Vi kan ikke være så 
spesielle." Jesus! ... ville elske det du gjør (de humrer), og du vet, ja, du brakte Amerikas 
president rett hit ved arbeidet som blir gjort, og det blir gjort stille og kjærlig. Det er som, du 
og Cauldre snakket om englene i dag. De gjør det så stille. De er ikke ute etter å ha navnet sitt 
oppe i lyset eller noe annet. De gjør det, og det fungerer. 

LINDA: Sant nok. 

ADAMUS: Nå går vi inn i Og .... Nå går vi på begge sider av elven, går i begge verdener, 
ikke lenger noen teori, men vi gjør faktisk det. Det kommer til å være urovekkende nok, 
desorienterende nok og utfordrende for sinnet til tider, uten hele dette spillet – hva kaller vi 
det? 

LINDA: Narsofobia. 

ADAMUS: Narsofobia. Bekymringen du har for å prøver å gjøre deg selv for spesiell. Du er  
spesiell, og det er akkurat det Gud-lenken vil fortelle deg når du først får kontakt med den. Du 
kommer til å høre, føle og sanse: "Du er elsket, og du er spesiell. Du er elsket av meg, din 
sjel, og du lærte meg kjærlighet, forresten, og du er spesiell," på grunn av hva du har valgt å 
gjøre og det å bo på planeten i en tid da det er absolutt nødvendig. Uten det du gjør – og andre 
på planeten, men jeg snakker om deg – uten dette ville den nye fysikken sprenge dette stedet 
fra hverandre. Det ville være for mye for det å håndtere. Teknologien ville komme ut av 
kontroll, og brukt på svært misbrukte måter. 

Jeg ba deg for noen Shouder siden om å se hva som skjer når vi benker. Se hva som skjer på 
planeten. Føl deg inn i det, og føl deretter din del i å påvirke endringer som skjer akkurat nå. 
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Jeg kunne fortsette med FM-listen – 300 sider lang – hans observasjoner av Shaumbra. Dette 
er de viktigste som er spesielt synlig, og nå finjusterer og justerer han denne FM Link og 
starter den på nytt 22. januar. 

Det er ganske enkelt en påminnelse på de dypeste nivåene, som går utover støyen, går utover 
å holde tilbake, går utover noe av det vi har snakket om i dag, nå raffinert for å minne deg om 
at frukten av rosen, veien ut, og forbindelsen og kommunikasjonen mellom sjel og menneske 
er der. Det blir den konstante påminnelsen om at den er der. Nå Og .... deg selv inn i det. Du 
kan fortsatt være - dette var en stor erkjennelse for FM - du kan fortsatt spille spillet som "Jeg 
hører det ikke; Jeg føler ingenting; det er ikke der" og føler det nå. I stedet for bare å prøve å 
tvinge deg selv til å si: "Vel, det er der," men så kjemper tankene dine i mot og sier: "Men det 
er det egentlig ikke. Jeg hører ingenting," FM's nye signal, frekvens, kommer til å være i Og 
.... Du spiller det spillet,  og det er der. 

La oss ta et godt dypt åndedrag, når vi nå bringer denne dagen inn i en merabh. 

  

Merabh av Og .... 

Vi er sammen med FM og Kuthumi, som selvfølgelig er her, og Tobias og alle Shaumbra som 
har gått over til den andre siden for å hjelpe FM. 

(musikken begynner) 

La oss nå ta med dette Og .... fra teorien, fra artikklene og bøkene, la oss bringe det inn i 
virkelighet i dette store året 2022. 

Og .... betyr at du ikke lenger sitter fast med ett svar eller en løsning. 

Og .... betyr at det alltid finnes alternativer. Alltid, alltid. Det er aldri bare en løsning, det er 
alltid alternativer, kanskje de du aldri har sett før. 

Og .... betyr at du er menneske. Du har smerter og problemer, og du blir irritabel, men det er 
Og .... Du er en Mester. 

Og .... er der mennesket og Mesteren nå metaforisk sett kan se seg selv i øynene – menneske 
og Mester. 

Du, mennesket, ser Mesteren direkte i øynene. 

Du, Mesteren, ser nå mennesket direkte i øynene. 

Og .... begge deler, alle. Du kan prosessere problemene dine til kyrene kommer hjem,  og du 
kan nå tillate dem i visdom. Bare åpne den porten, gjerdet –  heh! – og la kyrne bli til melk. 

Og .... betyr at du ikke lenger sitter fast i din evige prosessering eller ynkelige prosessering 
(Adamus humrer) - ynkelig prosessering - at du Og’er .... det inn i visdommen. 
Prosesseringen kan fortsatt være der, men ganske snart forsvinner den bare fra bevisstheten. 
Det er ikke viktig, og til syvende og sist går det som det skal, fordi du har Og-et det. 
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Og .... betyr at du kan late som om du mangler overflod, men så bare "Og’er ...." det, 
realiseringen av at overfloden alltid har vært der. Du trengte ikke engang å tenke på det. Du 
trengte ikke å planlegge det. Du åpnet nettopp den døren og tillot Og .... overflod. Den delen 
av deg som fortsatt ønsker å mangle overflod –  ugh! – det er greit. Men ganske snart går det 
ut av bevisstheten. Det gamle spillet slutter. Det bare visner bort. Det blir også brakt inn i 
visdom. 

Og .... er en ny virkelighetsfysikk. Det er en del av deg som ønsker å tro på magi, ønsker å tro 
på det som har blitt kalt fantasi, at det er ekte, og du har tenkt på det, du har drømt om det, 
men du har ikke våget å ta det skrittet inn i det og lurer på hva som kan skje, og lurer på om 
alt bare er oppdiktet. Så du har latt deg selv bare drømme om det, i stedet for å leve det. 

Men nå Og’er .... det. Vi går ut en annen dør denne gangen, så å si. Vi sitter ikke bare fast 
med de samme begrensende alternativene. Vi bringer inn de andre alternativene, og du innser 
at i Og  .... fantasi, vel, det er ikke fantasi, det er virkeligheten. Det du har kalt fantasi er en 
realitet, og den er tilgjengelig, og det er der du også kan bo og oppleve når den kommer 
gjennom Og .... 

Du innser at – vi har snakket om ting som magi – magi er rett og slett å tillate energi å jobbe 
for deg. Men det har vært motstand mot det. Du har nærmet deg det fra et følelsesmessig eller 
mentalt grunnlag, og du har holdt det der ute i fantasiland. Men nå åpner vi en annen dør. 

Du har mange dører å åpne i Og  .... Vi åpner en annen dør og innser at magi er, vel, det er 
ingen magi. Det er faktisk bare å tillate energi å jobbe for deg. Det virker magisk for den som 
ikke vet, men for deg, ikke i det hele tatt. Det er slik ting skal være. 

Du lurer på hvorfor de har kjøpt seg inn i det umagiske livet, hvorfor de har begrenset seg til 
så få alternativer. Og ja, det er en del av deg som fortsatt vil være magisk og ikke har fått det. 

Men nå som du har tillatt deg selv å la energien tjene deg og at det er magi, den gamle delen 
som ønsket å være magikeren - det var den frustrerte magikeren - begynner ganske enkelt å 
falme. Og når den falmer, mister den sin styrke, og når den mister sin styrke, blir den brakt til 
visdom. 

Den motsto visdommen i lang tid, for da måtte spillet ta slutt. Men nå er det brakt inn i 
visdom. 

Ah! Ikke at visdom prøver å forføre den, ikke i det hele tatt. Visdom venter ganske enkelt på 
den. 

Visdom prøver ikke å trekke den inn i magen. Visdom er ganske enkelt der og venter. Og i Og 
...., med illusjonen av "ingen magi", mister den sin makt. Det, den gamle frustrasjonen, den 
gamle "ingen magi", den mister sin makt. Og nå er den brakt inn i visdom. Det er Og .... 

Den guddommelige forbindelsen mellom det menneskelige og guddommelige, det er ikke en 
som bruker ord. Det er ikke en som engang bruker bilder. Det er det sinnet vil kalle "sans 
definisjon", uten definisjon, men det har alltid vært der. 

Det er en konstant, i motsetning til de andre lydene og de andre forbindelsene. Det er mer 
konstant enn selv forbindelsen du har til et tidligere liv, til stemmen til et tidligere liv. 

Det er en konstant som alltid er der, fordi det er din energi og det har alltid vært der. 
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Når vi går inn i Og ...., går vi inn i Og .... Og plutselig vet du bare at den er der. Du føler det 
plutselig, og du vet at den er der. Og du prøver først å sette til ord eller bilder, men så innser 
du at du ikke trenger det. Den vil ikke det. 

Den er mye friere enn det. Og du lurer på hvordan du, mennesket, noen gang vil forstå hva 
den kommuniserer, men så tar du et dypt åndedrag inn i Og .... og du innser at du forstår. Det 
er din naturlige tilstand av kommunikasjon og bevissthet. 

Ord, bilder, symboler, de var ikke naturlige. Det var tolkninger. Men nå går du inn i Og .... og 
innse at den sangen fra sjelen, forbindelsen mellom menneske og Mesteren, alltid er der. Og 
Mesteren prøver ikke å fortelle mennesket hva det skal gjøre. Mesteren prøver ikke å ta valg i 
livet ditt. Det er bare kommunikasjonen – "Jeg Er det Jeg Er. Du er ikke alene." 

Og mennesket innser at det er på tide å akseptere og la Mesteren komme inn i huset sitt, 
Mesteren her i denne virkeligheten. Det er menneskets og Mesterens nye fysikk sammen, ikke 
lenger adskilt. Ikke lenger en avstand. Ikke lenger tapt. 

Det er den nye fysikken – menneske og Mesteren. Mesteren nyter det like mye, kanskje enda 
mer enn mennesket, å være i dette riket og  være i Mesterens riker. 

(pause) 

Den oppdaterte FM Link kommer til å tydelig bære den meldingen og påminnelsen om at du 
føler alt, kanskje noen ganger for overveldende. 

Noe av det FM innså i sin forskning er den ekstreme følsomheten til Shaumbra som han aldri 
hadde kjent før. Ekstremt følsom, som en veldig følsom radioenhet - hans måte å snakke på - 
veldig, veldig følsom. Og den følsomheten fikk så mange til å stenge ned, isolere seg, fordi de 
var så følsomme. 

Han innså at de gjemte seg på grunn av deres følsomhet, og så sa de: "Jeg føler ingenting," 
fordi de følte for mye. 

Og FM Lenken bærer nå Og .... å si: "Jeg er følsom,  og jeg er ikke overveldet av det. Jeg kan 
skjelne i meg selv hva som er viktig å være klar over og hva som ikke er viktig å være klar 
over. Jeg kan skjelne hva som er mitt og hva som ikke er mitt. Jeg kan være svært følsom og 
ikke overveldet av det, fordi jeg ikke trenger å stole på hjernen min, på tankene mine for 
tolkning. Det var det som forårsaket overveldet. 

"Jeg stoler ganske enkelt på sensitiviteten min, mine 200 000 engleaktige sanser, på min 
veldig sensuelle natur, og med det kan jeg ikke bli overveldet." 

FM Lenken kommer tilbake nå, nøye innstilt til Shaumbra, inn i deg. 

Trenger du det? Ikke i det hele tatt. Men det er fint å vite at den er der som en konstant 
påminnelse hvis du går deg vill. 

Det er fint å vite at det er de som bryr seg, som vil sette dette ut i tilfelle du noen gang vil gå 
deg vill. Og det er lett å gjøre, for i FM's forskning innså han, at med det økte nivået av støy 
på planeten og all oppstyret og intensiteten i oppstyret som vil komme, er det en tendens til en 
gang i blant å miste veien. 
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Du burde, bare stille inn på Shaumbra FM Lenken, og den vil minne deg om at det er greit 
der. Denne forbindelsen mellom menneske og ånd har alltid vært der, alltid din. 

La oss ta et godt dypt åndedrag nå. 

(pause) 

Og med det, mine kjære venner, FM bukker og nikker til hver og en av dere. Han vil fortsette 
sitt arbeid. Han kommer innom fra tid til annen. 

På vegne av alle Shaumbra som dro – vi har Sart her, vi har Edith her – på vegne av alle som 
dro, fortsett. Fortsett å gjøre det du gjør. Fortsett å være her som Mestere på planeten. Ikke 
tvil på deg selv. Ikke gjør deg selv liten. Forstå hvorfor du er her. 

Skinn ditt lys, og når du skinner ditt lys, vil det belyse og åpne opp din egen Og ...., og da vil 
det skinne ut til verden. Det vil være vinden som forandrer seg i henhold til menneskehetens 
ønsker på denne planeten. 

La oss ta et godt dypt åndedrag med det. 

Det har vært en lang dag for meg. Først i Keahak huset, og nå her. Jeg vil tilbake til Klubben 
for Oppstegne Mestere, sette meg forran peisen, fortsetter å spise maten min her – hm – og jeg 
er i total beundring av Shaumbra, enten jeg er på min side av sløret eller på Jorden. 

Og med det, Jeg er Adamus av St. Germain. Takk. 
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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: 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. 

 


