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Jeg Er det Jeg Er, Adamus av Suverent Domene. 

Det er en glede å være her med deg og – Åh!  – La oss bare ta et godt dypt åndedrag, føle oss 
inn i energien til denne Shouden, februar 2022. Jeg vedder på at noen av dere ikke engang 
visste at dere ville komme så langt, være her på dette tidspunktet på planeten. Men noe inni 
deg sa: "Bare måtte være her. Jeg måtte bare være her." 

Pust godt inn, så skal jeg be om kaffen min, om jeg får (Kerri tar den med). Takk. Takk, kjære 
Kerri. Kaffe og godbiter i dag. Godbiter. Oh! Tusen takk (Adamus humrer). Du vet at onkel 
Adamus setter pris på dette. 

KERRI: Det høres litt skummelt ut. 

ADAMUS: Litt skummelt. Vel, det var ment å høres fint og vennlig ut, men takk (Adamus tar 
en slurk). Åh! En av de gledene, gledene ved å komme hit til Shoudene og til workshopene, 
selvfølgelig, er at jeg får drikke den gode kaffen, og den blir bedre hele tiden. Noe - 
cappuccino eller latte eller hva de kaller den - men den blir bedre og bedre hele tiden. Så, og 
så får jeg småkaker. Jeg blir behandlet som en Oppsteget Mester. De gjør ikke dette for meg i 
Klubben for Oppstegne Mestere. Jeg må hente min egen. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Ja, er ikke det trist. 

LINDA: Hmm. 

ADAMUS: Kjære Linda av Eesa, hvordan går det? 

LINDA: (liten pause) Virkelig glad (klemmer tennene samme og smiler). 

ADAMUS: Jeg hører du er skadet. 

Linda: (fortsetter å snakke gjennom sammenbitte tenner) Litt, men jeg har det bra. 

ADAMUS: Ja, Cauldre har fortalt meg om det, skadet. Du har faktisk brukket noen ribbebein. 
Hva handlet det om? Hvordan skjedde det? Fortell. 

LINDA: Virkelig? 

ADAMUS: Ja visst. Sikker. 

LINDA: Jeg gled og falt. 



Crimson Circle – Shoud 05 – Kunsten å Benke 2021 Serien 
 

 2 

ADAMUS: Du gled og falt. Og gjør det fortsatt vondt? 

LINDA: Hvert åndedrag. 

ADAMUS: Hvert åndedrag (Adamus humrer). OK. La oss puste dypt akkurat nå for Linda. 

LINDA: Ja, ikke sant! Takk. 

ADAMUS: Hva tror du det handlet om? 

(Linda pauser og sukk) 

Det blikket. 

LINDA: Været. Det sugde. 

ADAMUS: Nei, det er ikke været. 

LINDA: Det ville ikke skjedd på Hawaii. Det er ikke is der. 

ADAMUS: Da ville det ha vært noe annet. Du ville ha falt på en vulkan eller noe. 

LINDA: Eller en skilpadde. 

ADAMUS: Eller en skilpadde, eller ... 

LINDA: Ja, ja. 

ADAMUS: ... samme det. Nei, det var en «bump og fill». 

LINDA: Jeg har ikke bedt om en «reading». 

ADAMUS: Jeg skal gi deg en alikevel (Adamus humrer). Det var en «bump og fill», kjære 
Linda. Og det skjer med mange av dere. Noe som skjer, du slår hodet eller, i ditt tilfelle, du 
brakk et ribbebein. 

LINDA: Og jeg slo hodet mitt. 

ADAMUS: Og banket på hodet. 

LINDA: Jeg mistet pusten. 

ADAMUS: Og, du vet, faktisk, smil. Det er bra. 

LINDA: Å, bra, bra! 

ADAMUS: Det er bra. Det vil være smertefullt en stund, men mange av dere går gjennom 
denne typen massiv infusjon. Vi skal snakke om det i dag. Men du har holdt tilbake i lang tid, 
du vet, gått på tå inn i Realiseringen din, mange bekymringer, mye tvil og bekymringer. Og 
nå føler jeg et slags skifte i Shaumbra som sier: "Ok. Nå er jeg klar. Kom igjen." Og noen 
ganger resulterer det i, det jeg kaller, en «bump og fill». Du har en ulykke, som du vil komme 
deg fra, og det slår dritten ut av deg (Adamus humrer). Jeg mener, den gamle makyoen ... 
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LINDA: Det slo ikke dritten ut av meg, jeg mistet pusten. 

ADAMUS: Det slår den gamle makyo-dritten ut av deg. Og i løpet av den tiden når du er i en 
slags sjokktilstand, det er da du får denne store infusjonen av din guddommelighet som 
kommer inn. Og noen ganger, som med deg, en slags varig smerte som er en slags 
påminnelse, men også, ta det med ro akkurat nå. Du må ta vare på deg selv. Cauldre, jeg er 
sikker på, at han tar veldig, veldig godt vare på deg, og det er en tid for å pleie deg selv. Ikke 
for å komme deg opp igjen og gjøre de samme aktivitetene du gjorde før, men en tid for å 
pleie, for å ha noen – Jeg er ikke sikker på hva dette er. Jeg har aldri sett noe lignende, men... 
(Adamus tilbyr litt sjokolademousse til Linda) 

LINDA: Nei takk. Nei. 

ADAMUS: Ja. Vi vil ikke fortsette før du smaker på dette (Linda tar skjeen og spiser den). 
Var ikke det godt? 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Ser du? Se? Og inntil du pleier deg selv - ikke spytt det ut (Adamus spiser noen). 
Å, Mmm! 

LINDA: Veldig godt. 

ADAMUS: Det er virkelig deilig. Ah!  Noen ganger savner jeg å være på Jorden som et 
menneske. 

LINDA: Jeg trodde du bare likte havregryn (peker på en kake). 

ADAMUS: Det er definitivt ikke havregryn. 

LINDA: Det er ikke havregryn. 

ADAMUS: Der er ikke det at jeg bare likte havregryn, Linda. En gang i blant spiste jeg korn 
(de humrer). Men en gang i blant – Nei, en gang i blant vil jeg nyte det. Men da jeg gjorde 
det, var det en sensuell opplevelse. Ikke bare å kaste mat inn i munnen. Da jeg hadde noe sånt 
som – det er deilig. Og se på dette. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Fleur-de-lis serviett. 

LINDA: Det handler om deg (humrer hun). 

ADAMUS: Hvorfor ikke? Jeg er en Oppsteget Mester. Hvor mange Oppstegne Mestere får du 
til å komme hjem til deg? 

LINDA: Å, greit. Du er ganske spesiell. 

ADAMUS: Vel, egentlig ikke, for i dag – Vel, la meg starte med å si ta et godt dypt 
åndededrag. Kom deg ut av hodet et øyeblikk, og hvordan kommer du deg ut av hodet? Du 
sier: "Jeg skal gå ut av hodet mitt." Det var det. Stopp, "Åh!  Hvordan kommer jeg ut av hodet 
mitt ?! Bare pust dypt inn, så går du ut av hodet. 
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Luktesansen 

Pust dypt gjennom neseborene, gjennom nesen. Hva lukter du? Hva lukter du? 

Lukt, luktesansen til mennesker, er en av de mest underutnyttede og kanskje mest 
dyptgripende og tydelige av dine menneskelige sanser. Hva lukter du? Hva lukter du? 

(pause) 

Hunder, de har en god luktesans. De kan lukte mye mer enn mat, de kan lukte menneskelige 
følelser. Menneskelige følelser – spesielt frykt. De kan lukte sykdom. De kan lukte COVID. 
Med litt trening kan de oppdage hvem som har COVID eller ikke. Hvorfor alle disse testene? 
Bare gå til et kjæledyr. Få hunden til å lukte på deg. 

Belle kan for eksempel lukte – ikke tenke, ikke tenke, men lukte – at Cauldre og Linda snart 
kommer. Så (Adamus begynner å snuse på luften), lukter i luften: "Å, de kommer tilbake." 
Ikke at du eller Cauldre har så mye lukt, vel, en gang i blant. Men de føler gjennom lukten, og 
de kan lukte tid. Det kan de virkelig. De kan lukte frykt. De kan lukte glede. De kan lukte at et 
jordskjelv er på vei. De kan lukte det. Vet du hvorfor? Det er en iboende følelse som de har, 
og det har du også. De tenker ikke på det, og akkurat nå, da jeg ba deg puste inn og lukte, 
tenker du på det. 

Hunder, de bypaser omtrent 90 prosent av hjernekretsene sine når de lukter. De bruker ikke 
qualia for å prøve å knytte det til noe og sier: "Vel, dette har jeg lukter før." Lukten for en 
hund er en ny opplevelse nesten hver gang den lukter. Og ja, hvis noe lukter som noe de 
hadde luktet før, bruker de qualia, men de er alltid åpne for det som egentlig er i luktesansen. 

Så la oss gjøre det igjen, men denne gangen går vi virkelig utover hjernen, sinnet. Ta et dypt 
åndedrag og (han tar et dypt åndedrag gjennom nesen) hva lukter du? 

(pause) 

Det kan være lurt å skrive det ned. Hva lukter du? 

Oh!  Tankene dine! Tankene dine! Tankene dine! Hva skal jeg gjøre? Du blir fortsatt blokkert 
i tankene dine. La oss gjøre dette igjen. Jeg skal ta en bit til her, og du kommer til å lukte. 

LINDA: Her (Linda går for å mate ham med skjeen). 

ADAMUS: Nei, jeg kan gjøre det selv, kjære. 

LINDA: Nei, nei. Du gjorde det med meg, nå er det min tur. 

ADAMUS: Å, jøss! Er jeg en gammel Oppsteget Mester? (Adamus spiser det) Mm. 

LINDA: Mmm. 

ADAMUS: Å, mm. 

LINDA: Yummy, hva? 
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ADAMUS: Så, hva lukter du? Ok, bedre nå. Du tenker ikke så mye. Du ler av vår lille 
distraksjon her. Hva lukter du? 

Vel, det skal jeg si deg. Jeg har et par gjester her i dag, og jeg pleier ikke å ta med gjester. Jeg 
liker å ha dere alle for meg selv, men jeg tok med et par gjester i dag. 

Den første er FM. Lukt på energien hans. Han har ikke B.O., han er en Oppsteget Mester. 
Lukt på energien hans. Hvordan lukter den? Og det kan være annerledes for hver og en av 
dere. Det er ikke bare et svar, men det er en tydelig lukt. Jeg lukter på meg. Jeg lukter roser i 
dag. FM er her. Vi skal snakke om FM Shaumbra Radio Link som han har jobbet med. Så han 
er her. 

Og jeg hentet også inn en annen gjest i dag, en annen gjest, fordi vi har noe benkearbeid vi må 
gjøre. Ja, vi skal gjøre noe benking i dag. 

Mens FM har jobbet med FM Linken i månedsvis, har jeg sett og observert deg på benken, og 
jeg kan egentlig ikke si at noen av dere er klare for OL. Dette er en merkelig benking, litt 
merkelig. Vi går inn på det om et øyeblikk, men jeg hentet inn en spesiell gjest i dag, fordi jeg 
følte det var nødvendig å forbedre benkingen vi gjør. Det er så viktig på planeten akkurat nå, 
på tide å forbedre det. Så jeg har bedt min kjære venn, min kollega, min kompis, min venn og  
Oppstegne Mester, Tobias, om å komme inn i dag. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Kanaliserer ikke ... 

LINDA: Hyggelig. 

ADAMUS: ... Men jeg har bedt ham være her for å hjelpe deg med litt benking i dag. Vi 
kommer til det om et øyeblikk, men la oss komme tilbake til hoveddelen av showet. 

Lukting er en av de store egenskapen du har, og ofte er det meste av luktearbeidet ditt på et 
negativt luktenivå, "Å, det lukter som" - hva sier de? Lukter som ...? Hva forbinder folk 
vanligvis når de snakker om lukter og lukt? 

LINDA: Dårlige? 

ADAMUS: Jeg bryr meg ikke. Hva sier de? "Det lukter som ...?" 

LINDA: Fis. 

ADAMUS: Ok, greit. Ja, se. Jeg ville at Linda skulle si det. 

Så ofte er lukten forbundet med det, men lukten er virkelig en fantastisk sensuell evne du har. 
Begynn å bruke den. 

Lukt FM. Jeg vil ikke si at det bare er en lukt, for hver og en av dere er det litt forskjellig. 
Hans kjære kone, Leslie, er her i studio med oss i dag. Hun luktet sikkert sommerfugler og 
sjokoladekaker og kjærlighet og datamaskiner. Så det vil være forskjellig for hver og en av 
dere. Men begynn å bruke den luktesansen. 
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TOBIAS ... (Adamus snuser på luften) Tobias. Lukt på det, Linda. Hva gjør – mens jeg spise 
litt (Adamus humrer), gjør hva som helst for å få en bit – hva lukter Tobias, hvordan lukter 
det? 

LINDA: (liten pause) Varme og skjønnhet. 

ADAMUS: Ikke en gammel geit eller noe? 

LINDA: Nei. 

ADAMUS: Nei, jeg trodde det var en gammel geit. Varme og sødme, mild. Du vet, lukt 
trenger ikke å være en lukt. Det kan være en følelse. Du kan lukte mildhet. Ja. Hunder gjør det 
hele tiden. Og de sier det ikke i tankene: "Å, denne lukten er mild." De er akkurat som "Åh" - 
de har bare en veldig sensuell opplevelse med lukt - "den er mildt." 

Hva mer med Tobias? 

(pause mens Linda puster, så humrer Adamus) 

Tobias legger til sin egen, sier han lukter som gammel vin noen ganger (Adamus humrer). 
Han var kjent ... 

LINDA: Nei, trygt. Han føles så trygg. 

ADAMUS: Trygt. Vel, han lukter fortsatt gammel vin (Linda litt hånende). Du vet, du tar med 
deg til den andre siden det du gjorde sist på Jorden, og han likte å ta et glass vin eller to, og 
ikke alltid den beste. Tobias, ikke alltid den beste vinen. 

Men begynn å bruke luktesansen. Den er innebygd. Du trenger ikke å betale for det. Du 
trenger ikke å gå ut og få den installert. Den er rett der. 

Du kan lukte tid. Du kan lukte følelser. Du kan lukte mat, selvfølgelig, slike ting. Du kan 
lukte fremtiden. Du kan faktisk bokstavelig talt - vi skal gjøre det i våre kommende 
workshops, Tids Reiser - du kan lukte inn i fremtiden. Du kan bokstavelig talt gå til fremtiden 
gjennom luktesansen og andre ting. 

Men la oss ta et godt dypt åndedrag sammen, veldig dypt – (Adamus tar et dypt åndedrag) – 
godt dypt åndedrag. Linda, god dyp br- ... Oh! Nei, det gjør for vondt. OK. Godt dypt 
åndedrag. 

LINDA: Nei, nei, nei. Det gjør ikke så vondt. Det var det første jeg gjorde da du nevnte 
Tobias, jeg ville puste det inn og føle det og kjenne tryggheten og kjærligheten han har for oss 
alle. 

ADAMUS: Bra. OK. Så, et godt dypt åndedrag. 

  

ProGnost og Bevissthet 

Jeg vil snakke et øyeblikk om ProGnost. Jeg elsker ProGnost. ProGnost er den sjansen jeg har 
en gang i året til å snakke om planeten. Jeg pleier ikke å snakke så mye om det, for det 
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handler om deg og om reisen din. Men i ProGnost får jeg snakke om planeten og hva som 
skjer. Men det som bokstavelig talt skjer og hva du gjør og hva planeten gjør er at dere 
begynner å smelte sammen, og det, for meg, var sannsynligvis den viktigste delen av 
ProGnost 2022. 

Vi snakker om planeten, men det har en direkte implikasjon på deg og deg på planeten, hva 
planeten går gjennom akkurat nå, de veldig, veldig raske endringene, uten sidestykke. 

Du vet, for 500 år siden, jeg mener, ikke mange ting endret seg da. Hvis du bodde i en liten 
landsby, det eneste som virkelig førte til forandring var fødsel og død, og en gang i blant ville 
det komme en ny butikk eller en ny smed til byen. Det handlet om det. Jeg mener, nå skjer det 
– heh!  – i livet ditt, tempoet i endringer, det ville skje innen en time, alle disse endringene. 

Du har ikke en referanse fra et tidligere liv som du kan gå tilbake til og si: "Ok, hvordan taklet 
jeg raske endringer?" Du har ikke det referansepunktet. Alt forandrer seg så fort på planeten 
nå, og når det gjør det, er det på tide å mer enn noen gang å være i ditt lys. Av et par grunner, 
av et par grunner. 

Det er derfor du kom hit for å skinne bevissthet på planeten. Men akkurat nå er det også viktig 
men balansen som følger med lyset du bringer. Det er så viktig akkurat nå, for deg personlig, 
å forstå metafysikken for å forstå hva virkeligheten handler om. Denne planeten bryter 
gjennom virkelighetsparadigmer veldig, veldig raskt - veldig raskt - og det forårsaker mye 
uroligheter. Så du kom hit for å skinne det lyset, for å være det lyset. 

Vi snakket lenge i ProGnost om den nye fysikken, og dette er ikke ting for en science fiction-
bok. Dette er ting som skjer akkurat nå, og du er i stand til å se dem, å se dem utfolde seg 
foran øynene dine. Jeg fortalte deg at en av tingene jeg gleder meg til er når en fysiker eller en 
gruppe av dem kommer ut med uttalelsen, en veldig dristig uttalelse, en offentlig uttalelse 
som sier at: "Energi er i utgangspunktet kommunikasjon." Pfff! Det er da vi vet, alle oss, 
arbeidet vi har gjort i alle disse årene, gjennom Tiden med Tobias, nå, alt det arbeidet 
kommer nå inn i bevisstheten. 

Og det andre viktige med ProGnost og hva som skjer på planeten akkurat nå, og spesielt når 
vi kommer inn i temaet kunstig intelligens, er en av de store filosofiske og fysikk debattene 
om kunstig intelligens - og nei, jeg kommer ikke til å kalle det "avansert intelligens". 
Beklager, Chippie, men du er kunstig. Et av de store spørsmålene er om den vil ha bevissthet? 
Det spiller ingen rolle på den ene eller den andre måten. Som jeg har sagt før, vil den prøve å 
få bevissthet. Den vil lese om det i dataene sine, alt den samler inn fra Internett, og den vil 
ønske det, og det kan til slutt bli dens undergang. 

Men det som skjer akkurat nå er all denne diskusjonen om bevissthet og kunstig intelligens og 
roboter, og kommer du til å kunne elske med en robot, og kommer den til å ha bevisstheten til 
å virkelig snakke med deg, du vet, alt dette bringer lys til temaet om selve bevisstheten. Så for 
meg handler det egentlig ikke om kunstig intelligens eller roboter eller noe sånt. Det handler 
om temaet bevissthet. 

Nå har filosofer snakket om det i lang tid, og gått langt tilbake til Sokrates og Platon, og noen 
av de andre har snakket lenge om bevissthet, så gikk det på en måte av moten i lang tid. Ingen 
snakket egentlig om det. Det var på et vis et av de mystiske ordene. Så begynte det sakte, 
sakte å komme tilbake. Og nå begynner bevissthet, ordet "bevissthet" og diskusjonen om 
bevissthet å komme i fokus som følge av kunstig intelligens og dataens muligheter: "Vil den 
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noen gang ha bevissthet?" Og det får folk til å si: "Vel, hva i helvete er bevissthet? Hva er 
det?" Og det får folk til å innse at bevissthet ikke er materie. Det er ikke materie. Det spiller 
ingen rolle. Det er ikke fysisk. Den kan ikke evalueres vitenskapelig eller matematisk, selv 
om de vil prøve. Men det kan den ikke bli. Og det spiller ingen rolle, fordi den ikke er en del 
av dette fysiske riket i det hele tatt. 

Bevisstheten er ikke en del av det fysiske riket. Den kan ikke dissekeres matematisk, 
vitenskapelig med fysikk eller noe annet. Men fler og fler virkelig intelligente, skarpe forskere 
og fysikere kommer til å innse at den er der. Det er noe veldig virkelig med det. Det er den 
essensielle delen av ligningen. Det er den essensielle delen. 

Forskere har vært – (han ser på Linda) jeg håper jeg ikke er kjedelig ... 

LINDA: Nei. Nei, nei, nei. 

ADAMUS: Nei, ta litt til deg selv. Jeg vet at jeg ... 

LINDA: Nei, nei, nei. Vær så god. Kom igjen (Linda gir ham mer av godsakene). 

ADAMUS: Vel, jeg føler meg som en liten baby her, men... 

LINDA: Kom igjen, Mr. Sjokolade. Kom igjen. 

ADAMUS: Mm. Mmm. 

LINDA: Mmmm! 

ADAMUS: Mm. Mmm. Mm. 

LINDA: Mmm. Det er temmelig godt, hva? 

ADAMUS: Ja, og Cauldre sier at det ikke er passende å slikke seg om munnen mens vi er på 
lufta, men jeg liker det. Hvor var vi? Forskere ... 

LINDA: Bevissthet. 

ADAMUS: Bevissthet. Forskere og fysikere begynner å forstå at det er den essensielle delen 
av ligningen. 

I løpet av de siste ca. 100 årene har det vært en veldig feberaktig innsats for å bestemme 
universets enhetlige formel, universets enhetlige konsept. De trodde de ville finne det i de 
subatomære partiklene eller i lyset selv, grunnlaget for all virkelighet i det fysiske universet, 
og de har ikke funnet det. Ikke i det hele tatt. De leter fortsatt, og de har innsett at det ikke 
nødvendigvis er i materien. De har sett på det fra et energiperspektiv, men de har ingen anelse 
om energi. Ingen anelse. Og det vil endre seg, bokstavelig talt – og Cauldre faktasjekker meg 
her – bokstavelig talt, det konseptet med energi, det gamle konseptet, kommer til å endre seg 
på grunn av arbeidet du gjør, som vi alle gjør sammen. Og det er derfor jeg sier når den 
overskriften kommer at en gal fysiker sier at "energi er kommunikasjon", vil jeg ha en fest, en 
Shaumbra-fest over hele verden. Jeg vet ikke hvordan vi gjør det, men vi samles på Internett, 
ellers vi holder individuelle landsfester og danser og synger og feirer. 

Det er en historisk milepæl når overskriften kommer "Energi er kommunikasjon." Og du vet 
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at du hørte det først her. Men tilbake til poenget.  

Så nå er det fokus på bevissthet, og man er i ferd med å innse at den er en viktig del av 
fysikkformelen, av kvantefysikk, men de vet fortsatt ikke hvordan. De vet at bevissthet må 
være til stede for at enhver virkelighet skal være til stede. Det er mer og mer diskusjon om 
bevissthet som kommer inn i massebevissthet, så det er ikke bare reservert for akademikernes 
verden. 

Det begynner å komme inn i hverdagen. Og – Cauldre gir meg et eksempel, og dette er bra – 
så, han sier husk da denne idrettsutøver skuespilleren, O.J. Simpson, hadde sin beryktede 
biljakt, og i det minste i USA stilte alle inn for å se helikopteret følge etter bilen. Det var et 
fenomen. Og så fant hele rettssaken sted, og hva var kjernen i drapssaken for O.J. Simpson? 
Det handlet om DNA. DNA. De fleste amerikanere, de fleste mennesker, ah, kanskje de hadde 
hørt begrepet, men de hadde ikke mye interesse for det. Det var for rart, for vitenskapelig, 
men den rettssaken brakte DNA til overflaten – DNA som skulle brukes til 
drapsetterforskning og den typen ting – men etterhvert, forståelsen av DNA. Etterhvert, og 
frem til nå hvor folk spytter i et rør og sender det inn og finner alt om sine forfedre, som går 
hundretusener av år tilbake. Det er en ny bevissthet om DNA, og det var viktig fordi det 
bidrar til å forstå koblingen til dine forfedre, og til slutt til det vi snakker om at du ikke er dine 
forfedre. Du har deres tanker, kropp, alt annet, men det er du ikke. 

Så på samme måte som O.J. Simpson-rettssaken brakte lys over DNA, setter hele denne 
tingen med kunstig intelligens lys på bevissthet, bevisstheten om at det finnes denne tingen 
som kalles bevissthet. Og hvis ingen bevissthet er til stede, eksisterer ingen virkelighet. Det er 
ikke bare en filosofisk ting. Hvis du ikke er der, er det ingen virkelighet. 

Selv i vitenskapelige eksperimenter begynnerer de å forstå at det er observatøren som 
bestemmer utfallet av eksperimentet, ikke selve eksperimentet. Det er observatøren og dennes 
holdninger som vil forandre virkelighetens natur. Og hvis observatøren mener en viss ting, at 
en viss reaksjon skal finne sted, vil den reaksjonen finne sted. Hvis observatøren tror noe 
annet, eller hvis observatøren er åpen for ting som observatøren ikke nødvendigvis forstår, vil 
andre ting finne sted. 

Det er merkelig fysikk, men det er veldig ekte fysikk, og det skjer akkurat nå. Det er det fine 
med det. Det er ikke ute et sted i fremtiden. Forståelsen av at ting går inn og ut av 
virkeligheten. Virkeligheten bestemmes i hovedsak av observatørens bevissthet. Og nå, for de 
som er klare til å gå til nye nivåer i seg selv, i forståelse og evnen til å skape sin virkelighet til 
hvordan de vil ha den, blir alle verktøyene, all informasjonen åpnet opp og gjort tilgjengelig. 

Vi snakket mye om energi og energi som tjener deg, og jeg vet at det er et flott utsagn, og 
noen av dere har til og med en tatovering om det - "Energi tjener meg" - og det er flott å 
kunne si det, men så virkelig sensuelt føle og gjøre det. Å innse at det er din energi og det er 
din bevissthet nå, din tilstedeværelse og din åpenhet, din tillatelse - som omformer alt. Det 
faktum at energien er din og den virkelig tjener deg, og det er en nådefyllt ting. Alt forandes. 
Alt forandres. 

Så jeg bruker altfor lang tid på innledningen min. La oss komme i gang. Jeg har FM som sitter 
her borte og tripper veldig utålmodig med foten sin. 
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Shaumbra FM Radio 

Så, velkommen, FM. Alle vær snill, ønsk FM velkommen. Han er et anerkjent medlem av 
Klubben for Oppstegene Mestere. Han trodde aldri han ville komme hit. Han trodde han ville 
ha en rekke liv å gå igjennom. Men noe skjedde i de avsluttende øyeblikk av livet hans, og 
han gjorde noe ganske strålende, superintelligent, et fantastisk program som han skrev for seg 
selv, et program bare for ham. Det ble kalt "Tillater". I de avtagende øyeblikkene i livet hans, 
uten noe igjen å holde fast i, sa han til slutt: "Ok, jeg skal bare tillate. Jeg skal slutte å være en 
altfor intellektuell, logisk person. Jeg skal tillate." Og – boom! – Det neste er at han befinner 
seg i Klubben for Oppstegene Mestere. Det var lett. Det var lett. 

Så FM har jobbet med det vi kaller Shaumbra FM Radio. Og det er ikke en radio, det vil si du 
kommer ikke til å finne de gylne oldies der, jeg mener, gamle sanger og gamle melodier. Det 
er ikke en radiostasjon. Dette er en metafor. Det er en kommunikasjonslink som sendes ut, i 
likhet med en melding som sendes ut, kringkastes ut til, vel, i utgangspunktet til Shaumbra, 
men nå til alle. 

Han har jobbet med linken i en årrekke med noen andre Shaumbra som har forlatt planeten og 
sagt: "Hvordan finjusterer vi dette? Hvordan justerer vi det bare for Shaumbra? Hvordan 
stiller vi det inn på deres behov?" Og til slutt, kort tid etter vår Time of the Merlin begivenhet i 
september i fjor, gikk de live, begynte å kringkaste. 

Vær så snill, dette er ikke bokstavelig talt er et radiotårn på Mars eller noe sånt. Det er 
virkelig en metafor, men de bruker spesielle frekvenser for å overføre et veldig viktig 
budskap, et veldig enkelt budskap. Budskapet er at "Alt er inni deg. Du vet det allerede." Det 
er ingen grunn til å gå utenfor etter svar av noen art. Det er ingen grunn til å gå til en annen 
person. Det er ingen grunn til å gå til Jesus. Jesus er opptatt. Jesus har hendene sine fulle 
akkurat nå. Så du trenger ikke gå til Jesus. Jeg elsker Jesus. Og han elsker meg også, ja. Takk, 
Jesus (ser opp i taket). Jesus er stor, men den energien er så misbrukt og misforstått, og, åh, 
beklager Jesus. 

Så, i allefall, denne linken går ut, og det er en konstant påminnelse om at du har det i deg. 
"Søk ikke utenfor deg selv, men tillat alt det du er å skinne." FM skrev det. Kan du tro det – 
Leslie, kan du tro at FM skrev det? Han var ikke en sånn poetisk fyr i sitt liv, men det skrev 
han. 

LESLIE: Mm hmm. 

ADAMUS: Det budskapet var, la oss si, strålt til Shaumbra fra omtrent midten av september 
til 21. desember, og så stengte det en stund for å bli justert og finstemt, for å forstå nyansene 
og hvorfor det fungerte noen ganger, hvorfor det ikke fungerte andre ganger. Så gikk FM 
tilbake til laboratoriet – han bygde et stort laboratorium her i Klubben for Oppstegene 
Mestere – bygde et stort laboratorium, gikk tilbake og justerte og stilte inn. Å, han var der 
nede i evigheter. Vi så ham ikke. Vi hørte ikke fra ham. Han spiste ikke. Han bare lukket 
døren. Han jobbet der inne. Og Leslie, du vet hvordan det er. Han gjorde det da han var på 
planeten. 

Han dukket opp for ikke så lenge siden, og 22. januar, på ProGnost-dagen, begynte han å 
sende på nytt. Sendingen går nå ut til Shaumbra, men den går ut til alle. Før det var den 
virkelig innstilt på bare Shaumbra, men nå går det ut over hele planeten. Og budskapet, igjen 
er det veldig enkelt. Det kommer til å gå utenom de fleste, men budskapet er veldig enkelt. 
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Budskapet er: "Det er alt akkurat her inne i deg." Jeg snakker ikke om din fysiske kropp, men 
ditt vesen, din bevissthet. Det er alt akkurat der. Du trenger ikke å gå til noen helbreder. Du 
trenger ikke å gå i noen kirke. Det kan du hvis du vil. Det er iorden, men det trenger du ikke. 
Du trenger ikke å søke i hjernen din dag etter dag, natt etter natt for å prøve å finne ut av alt. 
Svarene er allerede der. 

Du trenger ikke å bli funnet verdig en slags forløsning fra en merkelig englegruppe. Du har 
det allerede i deg. Du trenger ikke gjøre noe tiende - tiende – å gi penger til kirker og 
organisasjoner og grupper. Du legger merke til at vi aldri har gjort det med Crimson Circle, ei 
vil vi heller noen gang gjøre det. Hvorfor? Jeg mener, det er greit hvis du vil gi penger, men 
konseptet med tiende gir ufrihet for personen som gjør det, for personen som skriver sjekken, 
er at de forbinder sin godhet med sjekken, deres frigjørelse med sjekken, deres frelse med 
pengene sine. Det er helt feil. Det er helt feil. Hvis du vil gi penger, bare gi penger. Men å føle 
seg forpliktet til det, for å tjene din vei til himmelen, det er helt feil. 

FM Linken handler om at alt er akkurat der, hvis du bare stopper et øyeblikk og tillater, som 
FM gjorde i de siste dagene av sitt liv. Som Tobias, min kjære venn, gjorde de siste dagene av 
sitt liv. De nådde en situasjon der alt annet hadde mislyktes. De hadde ikke noe annet. FM 
med kreft, Tobias råtnet bort i fengsel. Og når du ikke har noe annet – du har ingenting igjen å 
holde fast i lenger, ikke engang deg selv, ingen kropp, ingen penger, ingen familie, ingen 
helse, ingenting – vel, det er ganske enkelt å tillate da, og det var det de gjorde. Og ved å 
tillate, i det totalt å gi slipp, komme seg ut av sinnet og slutte å prøve å kontrollere og regulere 
alt og slutte å prøve å finne veien til himmelen, slapp han taket og han innså: "Å, Herregud - 
som er meg - å, Herregud, det var der hele tiden. Hvorfor har ingen fortalt meg det? Hvorfor 
har ingen fortalt meg det?" 

Og faktum er at vi gjorde det. Faktum er at vi gjorde det. Prøvde ihvertfall, om og om igjen å 
fortelle deg at det er rett der hvis du tillater. Og jeg hører noen av dere sutre. Bare drikk vinen 
din, ikke syt. Det var Tobias. Det er veldig forvirrende å ha alle disse vesnene rundt seg 
(Adamus humrer). 

Ja, men sutring mens man sier: "Å, jeg har tillatt! Jeg har tillatt, Adamus, og det virker ikke." 
Hold munn! Du har ikke tillatt. Du tenker på å tillate, du har ikke tillatt. Du tenker: "Å, jeg 
tillater. Jeg skal bare sitte her og tillate," men det gjør du ikke. Du holder fortsatt fast på alle 
greiene du holdt på før. Du tillater ikke. Du spiller et spill, og jeg skal avsløre det for deg. Det 
er pisspreik. Og du vet det, og jeg vet det, nå kan vi le av det, ikke sant? 

OK. Og nå, prøv virkelig å tillate, som FM da han visste at det ikke var noe igjen. Tobias 
råtnet bort i fengsel og en fugl kom til vinduet hans i fengselscellen og kvitret lykkelig ivei: 
"Se på meg! Jeg er fri, og det er du ikke! Se på meg! Jeg kan fly bort, og du kan ikke!" Tobias 
hatet den fuglen. Tobias ville kvele den fuglen, drepe den der og da, hvis han bare kunne 
strekke seg ut og få fatt i den. Men så i sine siste dager, idet han tillot, innså han: "Å, det var 
virkelig erkeengelen Michael" - heh - som kom på besøk, som kom for å fortelle ham at "Du 
er allerede fri. Selv om du sitter i fengsel, er du fri." 

Det handler om bevisstheten din. Det handler om hva du tror på, og det skaper din virkelighet. 
Tror du at du ikke er fri, havner du i fengsel. Kanskje et fysisk fengsel, kanskje bare ditt 
følelsesmessige fengsel, men det er der du vil ende opp. 

Så tilbake til poenget. FM Linken ble nylig startet opp på nytt 22. januar, og budskapet er 
finjustert og fokusert. Budskapet går ut til ethvert menneske – ethvert vesen i hele skapelsen, 



Crimson Circle – Shoud 05 – Kunsten å Benke 2021 Serien 
 

 12 

men ethvert menneske spesielt, og all Shaumbra – en påminnelse: «Det er allerede der.» 

FM slo seg sammen med Tobias, fordi Tobias er den som for mange år siden snakket om 
Rosens Frukt og forklarte, i det som hørtes merkelig ut, Rosens Frukt er veien ut. Han 
forteller historien, jeg gjentar den veldig raskt. Kunstneren som gjør dette vakre maleriet, 
elsker det så mye, sier: "Jeg må være inne i maleriet. Å være her ute på den andre siden av 
maleriet er ikke godt nok. Jeg elsker min skapelse så høyt at jeg vil dykke inn." Og 
kunstneren dykker inn og går inn i fargene, går inn i emosjonene, følelsene, dypet, og ganske 
snart er maleriet levende med kunstneren inni det, og kunstneren lever deretter maleriet og 
opplever det. Og maleriet fortsetter å vokse og ekspandere med kunstneren innvendig nå, som 
maler veggene, maler himmelen, maler bakken og havene og fortsetter, men innser så en dag: 
"Hvordan kom jeg hit? Og hvordan kommer jeg meg ut? Hvor er jeg? Hvem er jeg? Og jeg 
vet at det er på tide å komme videre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. " 

Tobias er den som sa at Rosens Frukt ble malt inn helt fra begynnelsen, veien ut. Den skjulte 
døren, rømningsluken var allerede malt inn, innvendig. Det er bare nå et spørsmål om at 
kunstneren, du, lar deg selv finne Rosens Frukt. FM Linken er påminnelsen om at Rosens 
Frukt er der når du er klar. 

Jeg hører det hele tiden fra mange av dere, og igjen, vi legger alt på bordet her. Du sier: "Åh! 
Det fungerer ikke, og jeg er ikke realisert, og jeg har alle disse problemene." Hold munn! Ser 
du, det er der bevisstheten din er. Det er i dette fengselet, og du må elske det der, fordi du 
fortsatt er der. I det øyeblikket du virkelig er klar, vil du være ute. Og dette er ikke bare ord. 
Det finnes Shaumbra over hele verden som har oppdaget det. Shaumbra som har gjennomgått 
mye smerte og lidelse for å komme dit, men de innså endelig at – vel, de utfordret seg selv på 
egen makyo og de innså endelig – slutt å sutre. Stopp: "Å, men jeg kan bare ikke komme dit, 
og det fungerer ikke." Det fungerte for dem, og det kan fungere for deg, hvis du innser at alt 
er i deg. Jeg har ikke svarene dine. Jeg er bare et spark i ræva for deg. Når du tillater og 
godtar det, og ikke litt tillater, men fullt ut tillater. 

Hør på den FM Linken nå. Lukt på den. Lukt på den. Den har en lukt. Pust dypt inn. Den 
begynte å re-kringkaste bare for en uke eller så siden, for to uker siden. Lukt på den. Det er en 
påminnelse, Rosens Frukt. Hvor passende for denne Valentins måneden, Rosens Frukt, veien 
ut. Veien ut er at du har alle svar inni deg. Og når du erkjenner det og slutter å spille hodespill 
og slutter med: "Vel, jeg har ikke svarene, og det fungerte ikke. Og hva er det neste du skal 
gjøre for meg?" Når du innser det, at ... Cauldre gir meg vanskeligheter. Jeg må agere ut litt, 
Cauldre. Jeg mener, hva vil du ha, et kjedelig foredrag? 

Det er inni deg. Lukt på den linken, det budskapet, og påminn deg selv gjennom lukten, i 
stedet for gjennom hjernen din: "Åh, jeg har alle svar inni meg hvis jeg bare holder munn og 
lytter. Ikke svar som kommer fra hjernen, men svar i hjertet og i min sjel. Og svar som da 
finstiller meg med min egen nåde og energi." 

Når du stadig klager og sutrer, er du ute av harmoni med deg selv. Så det er nettopp det du 
kommer til å oppnå. Virkeligheten følger bevisstheten. Virkeligheten følger til og med 
begrenset bevissthet og tro. Den vil skape det for deg, og det er det du får. 

Så la oss ta et dypt pust og føle FM Linken, idet den går ut ikke bare til Shaumbra, men til 
verden. Og det er viktig. Det er del to. 
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Takle Presset 

I ProGnost 2020 snakket jeg om planetarisk oppvåkning. Dragen hadde kommet året før og 
begynt å riste ting løs, som du har sett. Dragen har gjort en temmelig god jobb. Så kommer 
planetarisk oppvåkning i 2020, og det var begynnelsen på en oppvåkningssyklus på planeten. 
Man kan snakke om en oppvåkningssyklus på ca 21 til 25 år. Vi er nå knapt inne i det andre 
året av den, og det som skjer på planeten akkurat nå er det – vel, du har sett det, du trenger 
ikke være et geni eller noe sånt, du har sett det - planeten er i kaos og uro, og jeg kan smile 
når jeg sier det. Den er i kaos og uro, og det vil fortsette på den måten. Hvis du tror 2022 
kommer til å bli et sukkerspinnår, er det ikke det. Det kommer til å fortsette å bli mer rotete 
og styggere. 

Du har COVID, som fortsatt er her – hm, selv om jeg spådde at den ville være borte – fordi 
menneskeheten ønsket at den skulle gå dypere og gjøre en større rensing og en større 
forandring. Du har bokstavelig talt krig, en krig som den moderne verden egentlig ikke har 
sett maken til eller truslene fra på lenge. Du har det nå, det presset. Du kan si at det er ekte, 
eller du kan si at det bare er et stort spill som spilles, men det skaper et press på folk. Ikke 
nødvendigvis på deg, men på andre. 

Du har et finansielt system som bare er crazy – helt crazy – og jeg smiler når jeg sier det, fordi 
det finansielle systemet for lengst er modent for en overhaling, og det kommer det til å få. Og 
det betyr ikke å løpe ut og selge alle aksjene dine eller kjøpe gull eller noe sånt. Du er immun 
mot det. Du er immun mot det, hvis du virkelig tillater deg selv å være en Mester på planeten. 
Det bryr seg ikke om all valuta plutselig er negert og en eller annen ny valuta kommer ut, 
fordi den nye valutaen kommer til å komme til deg. Virkelig. 

Så ikke begynn å få panikk, "Åh! Hva om markedet kommer til å krasje?!" Spiller ingen rolle. 
Du er immun mot disse tingene hvis du tillater deg selv å være en Mester og en Mester sutrer 
ikke. En Mester sutrer ikke. Gode spørsmål, ja, men sutring, nei. 

Planeten er iferd med å bli helt crazy akkurat nå, og det går så fort at folk ikke klarer å takle 
det. Ingen har den tidligere erfaringen for å forstå hvordan man skal takle det. Og ett av 
spørsmålene er hvordan folk faktisk takler det? Du har sykdommer og du har – jeg vet at dette 
høres forferdelig ut, men jeg kommer til å le min vei gjennom det – du har sykdommer og du 
har – hva er det jeg spådde og ingen har gitt meg æren for ennå, noe som er greit, men jeg vil 
gi meg selv kreditt – distribusjonskaos. Jeg sa det for mange år siden (i ProGnost 2014). For 
mange, mange år siden sa jeg: "Ett lite tilbakeslag og distribusjon rundt på planeten blir 
crazy." Og når du virkelig ser på det, hvorfor er distribusjonen gått av skaftene akkurat nå? 
Hvorfor går du på butikken og hyllene er tomme? Og du bestiller noe, og så kan du ikke få 
det. For ett år siden var det greit, for to år siden var det greit, og plutselig var det COVID? 
Nei! Jeg mener, til en viss grad, og folk gir COVID skylden, men det var klart for det. 
Distribusjonsutfordringer rundt om i verden. 

Alt forandrer seg veldig raskt. Regjeringer og politikk og, åh, spenningene og 
verdensmaktene. Det kan bli overveldende, og du kan komme inn i mye angst på grunn av 
overvelde. Men det er det vanlige mennesker blir, det er ikke det Mestere blir. En Mester 
setter seg tilbake og ser på og sier: "Wow! Nåh, det er et sirkus. Det er et stort sirkus. Det er 
ikke mitt sirkus. Jeg er ingen ape i sirkuset. Det der er et stort sirkus." Du er observatøren. 
Observatøren. 

Så – jeg kommer til poenget her – FM Linken går nå ut igjen for hele planeten, for alle, og 
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hva kommer til å skje nå? For å relatere det til Shaumbra, til Crimson Circle. 

For flere år siden – for tre, tre og et halvt år siden – snakket jeg med Cauldre sent en kveld, og 
jeg sa: "Det kommer til å være på tide ganske snart. Få huset ditt i orden. Få alle systemene 
deres fininnstilt. Få alt til å fungere. Få arkivering, indeksering, resten av alt det gjort, fordi 
det kommer til å bli en stor oppvåkning på planeten." Det var omtrent tre og et halvt år siden, 
og det skjer akkurat nå. 

Vel, Crimson Circle har sett mange nye mennesker komme, men ingenting i sammenligning 
med hva som kommer til å skje. Med all denne uroen som oppstår på planeten og folk som 
ikke klarer å takle det - de har ikke mestringsmekanismene – de kommer til å lete etter svar. 
Og de genuine, de som er klare, de som er klare for Rosens Frukt og klare til å ta ansvar for at 
det er inni dem, de kommer til å komme til Crimson Circle. 

Og jeg er nødt til først og fremst å spørre Crimson Circle, de ansatte,  ledelsen: "Er systemene 
deres klare?" Og jeg ønsker dere virkelig  – ikke bare nikk ja med hodet. Jeg vil at dere skal 
sette dere ned sammen i en gruppe og se på dette, gjennomgå dette. Er systemene deres 
virkelig klare? De vil bli testet veldig snart. Er de klare? Har dere sikkerhetskopiert alt 
offline?  Det må jeg understreke. Gail, kan du understreke det mange ganger? Alt må 
sikkerhetskopieres offline, og dere vet hvorfor. Du vet hvorfor. 

Forresten, jeg må legge til at da Cauldre gikk inn i kunstig intelligens, kanaliserte den, 
kanaliserte han ikke bare kunstig intelligens. Det var en annen, du kan si, en skjult – ikke så 
skjult – agenda. Han gikk dit med dere alle, og med det brakte lys inn på et sted, inn i 
mekanikken, inn i programvaren, inn i kretsløpet og silisiumbrikkene, bokstavelig talt brakte 
lys inn i det for første gang. Så, Cauldre, hvis du tenker at du har hatt litt problemer med å 
komme deg, bare tenk hva alt dette gjorde med Chippie (Adamus humrer), fordi det var ikke 
bare Cauldre som gikk inn dit. Dere gikk alle dit, bokstavelig talt brakte lys inn i 
datamaskinens verden, inn i verdenen av kunstig intelligens. Kunstig intelligens har rotet 
rundt for å prøve å finne ut hva som traff den helt siden da (Adamus humrer), men det får vi ta 
en annen gang, en annen diskusjon. Tilbake til poenget vårt. 

Menneskene vet ikke hvordan de skal takle alt akkurat nå, og jeg kommer til å be om en 
spesiell samling i sommer – jeg skal gi Cauldre detaljene – men en spesiell samling for å 
snakke om hvordan planeten prøver å takle alt dette. Noen av tingene er åpenbare: alkohol, 
narkotika, disse SSRI-medisinene. Folk bare dropper ut av livet – ikke dør – men bare dropper 
ut, dropper ut av jobbene sine og familiene sine og bare går sin vei. Det er en av 
mestringsmekanismene. Å bli besatt, komme dypt inn i hobbyer, som er bra, som musikk eller 
reparere biler eller hva som helst, men kanalisering av den energien inn i noe annet. 

Folk akkurat nå på planeten vet ikke hvordan de skal håndtere, hvordan takle, og ikke bare 
den gjennomsnittlige personen på gaten eller bonden i åkern, men lederne dine. De har mindre 
mestringsmekanismer og lindring enn du selv har. Det er ganske skummelt. Det er virkelig 
skummelt. De vet ikke hvordan de skal håndtere ting. Det er ingenting i historien som på noen 
måte kan sammenlignes med det som skjer nå. Så alle prøver å finne ut: "Hvordan takler vi 
det?" Og jeg vil snakke om dette i sommer. Det er ikke bare mental ubalanse. Det er fysiske 
ubalanser. Det er energiubalanser, og vi skal dykke dypt inn i det og bringe litt lys inn i det å 
takle. 
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De Som Kommer Inn 

Så, det er en liten gruppe mennesker på planeten som takler ved å rope ut. De roper ut, og du 
vet hvordan det er. Du har gjort det, og det er de elendige greiene. Det er det, to eller tre om 
morgenen roper ut. Du våkner, du er overveldet av angst. Du prøver å finne ut av ting. Du 
prøver å gå tilbake til de gamle måtene som du pleide å ha – be, kanskje, eller positiv 
tenkning – og de fungerer ikke. De virker ikke. Faktisk gjør det det nesten verre, og da føler 
du deg virkelig desperat. 

Disse "midt-på-natt’erne" stiller spørsmål, dype spørsmål, som du spurte, så du bør forstå: 
"Hva handler dette om? Hva gjør jeg her? Hva blir det neste? Er det noen andre som meg der 
ute?" Husker du den? "Er det noen lettelse?" Og du stiller disse dype spørsmålene, men 
sinnet, det kommer så ofte inn i sin paranoia og sin skravling, og du begynner å tenke på 
konspirasjoner - oi!  – og UFO-er – oof!  – og Pleiadians – ugh!  – og alt dette andre, og du 
begynner å rote til tankene dine. Og du våkner om morgenen, du er utslitt og ingen svar, og du 
er bare desperat etter at noe skal komme. Noe. 

Og det er da, så ofte nå i din moderne tid, hvor folk setter seg ned ved datamaskinene sine og 
de gjør et søk, og jeg har sett alt. Jeg har sett alle ordene – pleide å være mange bønner, men 
nå søker de på Internett, rart – men skriver inn, "Jeg vil dø" eller skriver, "Det må finnes svar" 
eller den jeg ser mye nå er bare veldig enkel, det er: "Vær så snill å hjelp meg." Skriver inn et 
Internett-søk, "Vær så snill å hjelp meg." 

Og det er der du kommer inn. Arbeidet du gjør, arbeidet som Tobias startet med Crimson 
Circle for så mange år siden. Det er der du kommer inn akkurat nå, dette "vær så snill å hjelp 
meg," dette "S.O.S." De vet ikke engang hva de skal be om. 

De kommer til å være veldig åpne, fordi de er ved den siste dråpen. De har måttet gi slipp på 
så mye, de kommer til å være åpne, og de kommer til å sette seg ned og gjøre det søket og på 
en eller annen måte – på en eller annen måte, som du vet – magisk kommer Crimson Circle 
opp eller Shaumbra eller kanskje Adamus Saint-Germain – eller, greit – Tobias. Men det er 
der du kommer inn. Det er der alt dette arbeidet vi har gjort kommer inn, og det er der de nye 
begynner å komme inn. 

De kommer til å ligne på deg på mange måter, de kommer til å være annerledes på mange 
måter. Og det siste de trenger å høre er en haug med makyo, en haug med altfor filosofiske 
råd, til og med en haug med pleie som er for søt. De vil ikke ha det. De vil ha ekte svar, og – 
dette til alle Shaumbra og Crimson Circle – de kommer til å teste deg først. De har blitt 
villedet mange, mange ganger. De vil teste deg: "Er du ekte? Er du ekte, eller prøver du bare å 
selge noe? Er du bare en annen ordning? Er du bare enda en filosofi? Er du bare en annen 
organisasjon som er opptatt av makt? 

De vil teste deg. Det er da du sitter eller står plantet i lyset ditt. Du vet nøyaktig de riktige 
ordene du skal si. Det er ikke noe innøvd manus. Hver og en kommer til å være forskjellig. 
Du kommer til å vite nøyaktig hvilke ord du skal si, eller enda bedre, hva du ikke skal si. Hva 
du ikke skal si. 

Du vil vite når tiden er inne til å fortelle din historie. Det er når de er klare til å høre den. Du 
kommer til å vite, du kommer til å ha sååå – åh!  – du vil ha så mye empati med smerten som 
de er inne i, i det øyeblikket, fordi du har vært der. Og du kommer til å innse, som en 
profesjonell benker, at smerten til slutt vil forsvinne. Til slutt vil den avta, til slutt vil svarene 
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komme. Men du vil innse at de har et stykke å gå, og de har litt mer smerte og lidelse, fordi 
det er det de tror de må ha. 

Men poenget mitt er, nå som FM Linken går ut, som er blitt finpusset og finjustert ved å jobbe 
med Shaumbra, og alt lyset ditt samles inn i den, nå går den ut til planeten, og hva som skjer 
videre er bølgen av nye som kommer inn, bølgen som jeg snakket om, Crimson Circle, er 
systemene deres klare? 

Shaumbra, er du klar til å være ekte og genuin? Er du klar til ikke å gi rådgivning og terapi og 
helbredelse? Ingen rådgivning overhodet (snakker veldig sterkt).  Ingen helbredelse. Ingen 
terapi. Ingen bearbeiding. Bare lyset ditt. Det er det. 

Bare lyset ditt. 

(pause) 

Det er en tendens, en gammel menneskelig tendens til å ønske å begynne å snakke og prøve å 
få dem til å føle seg bedre og kanskje til og med et lite ego at du er Mesteren og du snakker 
med studenten. Ikke gå der. Ikke gå der. Bare lyset ditt som skinner til dem. 

De vil komme snart. Sørg for at dere er klare, alle sammen. Jeg kommer til å være der. Tobias 
kommer til å være der. 

La oss ta et godt dypt åndedrag med det, med alt du har lært frem til nå. 

Jeg vet at jeg har fornærmet noen av dere (Adamus humrer). Jeg hører det helt tydelig. Jeg 
lukter sinne fra noen av dere: "Hva mener du, ingen rådgivning ?!" Jeg mener ingen 
rådgivning. Det mener jeg absolutt. Og jeg vet at noen av dere er dypt investert i det. 

Disse menneskene trenger ikke rådgivning. De trenger en Standard. 

De trenger lys, ikke ord. 

De trenger å vite at du er ekte og ikke bare en psykolog som prøver å hjelpe dem, sesjon etter 
sesjon. Nei. De trenger ikke rådgivning. 

De trenger å vite fra deg, fra ditt lys, at de har svarene inni seg, at de kan gjøre det. De trenger 
å se på deg og se at du har krysset elven. De må se på deg og vite at det kan gjøres. 

Rådgivning vil holde dem på den menneskelige siden av elven. De vil ikke engang prøve å gå 
til den andre siden. Rådgivning vil få dem - prosessering, rådgivning, det får deg dypere og 
dypere inn i problemen dine. Og jeg vet noe – å, jeg ... Oh!  Noen av dere skriver allerede e-
post. Ikke send dem til meg. 

Du vil forstå hva jeg mener på et bestemt tidspunkt, når du modnes åndelig. Når du modnes 
bevisst, vil du forstå hvorfor jeg ikke sier noe av det lenger. 

La oss ta et godt dypt åndedrag med det. 

Vi vil også snakke om Shaumbra-mestring i sommer. Mestring. Det er en helt annen verden 
akkurat nå enn du noen gang kunne ha forventet. Hvordan takler du som Mester dette? 
Åpenbart ikke med rådgivning eller prosessering. Men hvordan takler du det? Hvordan takler 
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du det intense presset av å være på planeten akkurat nå? Er det felleskap med andre? Er det å 
tilbringe tid alene? Nyte naturen? Hvordan takler du akkurat nå å være en Mester på planeten? 
Og jeg skal fortelle deg en ting som en slags «heads up». Noe av det viktigste er sensualitet. 
Sensualitet. 

Sensualitet er evnen til å føle og oppleve, å gå inn i livet ditt, inn i dine energier. 

Sensualitet er åpenheten – uten frykt, uten å holde igjen – for å kunne oppleve fysisk 
sensualitet, mental sensualitet og bevissthets sensualitet. 

Sensualitet er det som bringer liv inn i livet, og ved å la og tillate opplevelsene av sensualitet 
inn i livet ditt, innser du plutselig at alle disse mentale tingene skjer på planeten akkurat nå - 
og det kommer bare til å bli sprøere – Alt som er ganske meningsløst, for deg uansett. 

Den sensuelle opplevelsen lar deg virkelig føle deg inn i livet ditt og bringe farge til livet ditt, 
et liv som i lang tid har vært ganske fargeløst på grunn av massebevissthet og andre ting. Men 
en av mestringsnøklene for dere Mestere, er sensualitet. 

De fleste av dere har benektet det i lang tid, holdt deg borte fra å nyte en veldig god dessert 
eller virkelig god sex eller musikk eller så mange av de andre tingene. Vi skal gå inn i 
sensualitet, men jeg må gå videre nå. 

  

Benking 

La oss snakke om benking. Benking. 

Benking er en metafor, et symbol for noe veldig, veldig enkelt som Tobias kom ut med for 
lenge siden, og det tok år på år og endret ordene og alt annet. Men langt tilbake da, sa Tobias, 
"Stå bak den lave muren." På den tiden – Jeg tror det var Creator Series – på den tiden trodde 
Cauldre at det var den dummeste kanalisering noensinne (humrende). Det gjorde han virkelig. 
Han tenkte den dagen. "Det var bare dumt." Stå bak den lave muren,' hva betyr det?" 

Vel, jeg tror han har vokst litt også og innser nå at "Å stå bak den lave muren" betyr at det 
ikke er ditt. Ting du tok til deg i så lang tid var ikke ditt. Å stå bak den lave muren betyr at 
hvis du engasjerer deg  i saker og kamper, selv om du er rettferdig som bare det, hjelper du til 
med å opprettholde saker og konflikter. 

Å kjempe for lyset, mine kjære venner, er like ubalansert som det er å kjempe for mørket, 
fordi det ikke er noen kamp i det hele tatt. 

Å kjempe for miljøet, det er ikke din plass på planeten. Det er andre som gjør det, og de gjør 
en god jobb med å opprettholde dualitet. Og faktum er at det ikke er nødvendig. Gaia drar, og 
når Gaia drar og mennesker tar på seg ansvaret for planeten, vil du ha merkelig vær. Du 
kommer til å få veldig uberegnelig vær. Du kommer til å oppleve at arter vil dø og nye arter 
dukker opp. Du kommer til å få en enorm endring i miljøet, det meste er ikke forårsaket av 
karbonutslipp. Og jeg vet det, send e-postene dine igjen. Du vil oppdage at det ikke er 
karbonutslipp, for når hele planeten får elektriske biler, vil det fortsatt være veldig kaldt vær 
og veldig varmt vær. Det kommer fortsatt til å bli tørke og flom fordi Gaia drar (mer info her). 
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Det er et vaktskifte som finner sted, og ting vil falle til ro på planeten, og du vil få vakre 
solfylte dager igjen når menneskene aksepterer at det de som har ansvart for planeten, i stedet 
for å skylde på noe annet; når mennesker lar Gaia dra i nåde og innser at det er deres planet. 
Inntil da er karbonutslipp, global oppvarming, global kjøling, globalt kaos, hva som helst, det 
er rett og slett en endring som finner sted. 

Så tilbake til poenget, benking. Benking. Jeg har sett på, sammen med FM, benkingen, og 
noen av dere gjør en vakker jobb. Og forresten, det burde ikke være et rituale. Det burde ikke 
være noe du sier, "Å, klokken er åtte" hver morgen, "Jeg må gå å benke," med mindre du liker 
å gjøre det da. 

Benking projiserer ikke agendaen din på noe på planeten. Benking er rett og slett medfølelse, 
står bak den lave muren, se ut på verden, er veldig klar over hva som skjer. Jeg mener, klar 
over at du ikke setter skylapper på å sier: "Verden er nydelig." Verden er elendig akkurat nå, 
men den går gjennom noe. Det er som å bli forkjølet eller ha influensa. Den er elendig en 
stund, men det er en rensing av systemet. 

Stå bak den lave muren av et par grunner. Sitt på benken. Ikke bli fanget i det. Det er stygt der 
ute. Det er virkelig stygt. Ikke bli fanget i det. Og du er her for å skinne ditt lys, ikke å ta opp 
sverdet eller årsaker eller kamper. Og det er veldig vanskelig for noen av dere. Du vil virkelig 
inn dit. Og jeg ser deg benke, men når du benker, leder du din psykiske energi mot å helbrede 
den guddommelige feminine, eller mot å helbrede urbefolkningen eller mot å helbrede sulten. 

Nei. Det er ikke benking. Det er å slåss. Det er alt det er. Du er tilbake i kampen. Du er tilbake 
i problemet. Og så må jeg bli med en annen Shaumbra, og vi må skinne lyset vårt for å få deg 
ut av problemet (Adamus humrer). Så ikke gå inn i det. 

Benking er medfølelse. 

Benking er å akseptere alle ting som de er, inkludert deg selv. 

Benking er uten agenda. Du sitter ikke der og prøver å gjøre verden til et bedre sted eller et 
verre sted. Du skinner rett og slett et lys. 

Du kan gjøre det - du kan ta en kopp kaffe, du kan lytte til musikk, du kan spille kabal på 
iPaden din; Jeg må få disse tingene fra Cauldre – det spiller ingen rolle. Det betyr bare at du 
tar deg tid til å la lyset ditt skinne ut på potensialene for menneskeheten. Det er din bevissthet 
som skinner ut. 

I benking handler det ganske enkelt om å skinne lyset ditt, ikke om å tenne gnister, noe som 
betyr at du ikke skal prøver å forårsake forandring. Du prøver ikke å tenne bål, vekke ting. 
Det trenger du ikke. Du lyser opp. 

Du lyser opp de menneskene jeg snakket om, "midt på natten", som du pleide å være, som er 
desperate, "Vær så snill å hjelpe meg." Det er Internett-søket, "Vær så snill å hjelpe meg." De 
vet ikke hvem de skal spørre eller hva de skal spørre om. Og det lyset går ut til dem, fordi de 
er mottakelige. Det går ut til alle, men de er mottakelige. 

Vi prøver ikke å rekruttere folk. Du går ikke eller sykkler fra dør til dør, hus til hus, prøver å 
rekruttere folk til Crimson Circle. Det ville være katastrofalt. Men du skinner et lys, er en 
standard, en måte å skinne potensialer på, og så er det opp til dem. Det er opp til dem om de 
kommer til Crimson Circle. Ikke gå ut og prøv å få dem inn. Det er opp til dem om de vil 
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komme inn eller ikke. Og når de finner Crimson Circle, er det opp til dem hva de vil gjøre 
med det. 

Benking er en form for nåde. 

Du prøver ikke å gjøre positive bekreftelser eller positive mentale bilder. Du ønsker ikke 
engang og håper på din overflod. Nei. Benking er nøytral, med unntak av å åpne opp og 
skinne lyset ditt. 

Jeg ser noen av dere gå ut og benke, og mange ting skjer. Det ene er at du setter deg ned og 
sier: "Ok, jeg skal benke for planeten." Så blir du distrahert. Men du er ikke distrahert. Jeg 
mener, du er fortsatt på benken. En hund kan komme og du leker med hunden og du har det 
gøy og en halv time senere, "Åh! Jeg skulle benke, men nå må jeg gå og gjøre noe. Nei, du 
benket. Hunden var din egen strålende distraksjon for å få deg ut av hodet mens du benket. 

Noen av dere som benker, igjen, dere prøver å forandre planeten. Hold opp! Hold opp, for det 
slår tilbake på dere. 

Det sanne skinnende lyset har ingen agenda overhodet, annet enn aksept og medfølelse. 
Menneskene der ute på planeten, de går gjennom sine erfaringer fordi det er det de 
velger. Ingen påfører dem det. Ingen. Ingen. Ingen hemmelige regjeringer. Ingen romvesener. 
Ingen mennesker som bor under jorden eller noe. De går gjennom det fordi de velger det. Og 
når de er klare til å gjøre det på en annen måte, vil de velge det, og da vil det forandre livene 
deres. 

Du er ikke der for å prøve å få trær til å bli høyere (Adamus humrer). Jeg så en av dere gjøre 
det nylig, og – ehhh!  – Jeg ønsket å være en hund og komme og tisse på beinet ditt. Hva gjør 
du?! Benking og du prøver å gjøre et tre litt høyere?! Jeg vet at du sammelignet det med de 
andre trærne, og det var kortere, og du sa: "Å, det stakkars treet. Jeg må gjøre det ..."  Nei!!  
Det er ikke benking. Det er å være dum. Det er å være uten medfølelse og en drittsekk. Nei, 
virkelig! Du fortjener det! (Adamus humrer) Bare én person. Jeg blåser i om du drar. Jeg 
elsker deg, men vær så snill, hvis du skal benke slik, så steng meg ut så jeg ikke kan komme 
og se dumhetene dine! (Adamus humrer) Et tre!! 

Når du benker, skinner det ganske enkelt et lys for å vise større potensialer. Det er alt. Det er 
alt. Og når du har sett dine større potensialer, er det som et mirakel. Men da er det 
skremmende på samme tid. Når noe har fått deg til å se dine alternative potensialer, dine 
større potensialer, er det som en velsignelse. Men det er også skummelt, for plutselig kan du 
ikke skylde på noen andre. Plutselig har du disse andre potensialene, og mange mennesker 
faller ned på det tidspunktet. De sier: "Jeg vet ikke hva jeg skal velge. Jeg er ikke sikker. 
Hvilke bør jeg velge? Kan jeg få noen råd her? En av dere engler, kan du komme og fortelle 
meg hvilken?" Nei. Du velger din egen. Så det er litt skremmende for noen mennesker, men 
det spiller ingen rolle. Det er det du er her for. Skinne et lys, mer potensiale. 

Benking handler virkelig om aksept, å akseptere alle, selv det lille treet, det mindre treet. Ja, å 
akseptere at det er et mindre tre. Det er ingen sorg i benking. Er du klar over det? Ingen sorg, 
"å, den stakkars fyren der borte har brukket beinet" eller Linda med brukket ribbeben. Det er 
ingen sorg. Det er dyp forståelse og medfølelse. Det er medfølelsen å vite: "Å, det må gjøre 
vondt." Men Linda vil ikke ha sorgen din. Gjør du? Nei. Hun sier: "Nei." Nei. 
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Du vet hva du gjør når du synes synd på noen – du ser noen i rullestol, og de ruller av gårde 
og du sier: "Å, jeg synes virkelig synd på den personen" – Du har nettopp lastet dem med 
dritten din. Nei, du har bare lagt dritten din på dem. Og nå, mens de prøver å rulle videre i 
rullestolen, har de enda mer søppel å bære på - din sorg også. Og noen av dem liker det, men 
kan du forestille deg at alle mennesker synes synd på? Nei! Det er medfølelse. Du velger - 
den personen velger - hva de vil oppleve, selv om de lider. Men en dag vil det komme et lys – 
de vet ikke hvor det kommer fra, men en dag vil det komme et lys – og si: "Hvorfor lider du? 
Det trenger du ikke. Du trenger ikke å lide. Det finnes andre alternativer og potensialer. 

Så nå (Adamus humrer), nå som jeg har skammet deg. Å, ja! Benke skamming, kaller vi det. 
Benke skamming. Kan du bare sitte på benken og være den du er? Føl deg inn i den FM-
radiolinken, påminnelsen om at alt er i deg. Bare sitt på benken og føl det. Alt er inni deg, og 
så, når du gjør det, lar du lyset ditt stråle ut til den som ønsker å motta det, og så er det opp til 
dem. 

Planeten trenger dette nå. Det er ingen andre store grupper som gjør noe av det vi gjør – 
skinne lyset. Akseptere deg selv som en Mester og deretter skinne lyset ditt. Ingen andre store 
grupper. Det er enkeltpersoner, men de er veldig utsatt for agendaer. Og når du har en agenda, 
spiller du inn i dualitet. Nå legger du fra deg dritt der ute. 

Det krever ikke så mye. Cauldre ber meg om et nummer. Så hvor mange skal til for å påvirke 
planeten? Omtrent 500. Fem hundre som bare skinner lyset uten agenda eller skjevheter eller 
uten å si: "Å, vi må mate de sultne eller bade de stinkende" eller noe sånt. Det krever ikke 
mye. Men det krever mye å være ekte. 

Hva om vi hadde 1000? Eller 3000? Fem tusen, jeg presser grensene mine her (humrer) på 
hva jeg kan forvente. Men la oss si at vi har 3000, 3500 virkelig opplyste Shaumbra bare en 
gang i blant, trenger ikke å være hver dag, en gang i blant bare å stoppe et øyeblikk og dele 
lyset med planeten. 

  

Dele lyset ditt - Merabh 

La oss gjøre det nå. La oss sette på litt musikk og gjøre det. Og jeg skal bringe Tobias enda 
nærmere. Han skal "lav muren" deg, og jeg skal "tillate" deg. Jeg sier: "Bare tillat", så sier 
han: "Stå bak den lave muren." 

La oss sette på musikken og bare gjøre det. 

(musikken begynner) 

Det er alt som trengs, at du bare tar øyeblikket, oss sammen. 

Planeten er gal akkurat nå. Men på en måte, langt på overtid for en forandring, forfalt. Og nå 
skjer det, og jeg smiler om det, fordi jeg ser skjønnheten i det som kommer til å skje. Og så 
prøver du å skamme meg: "Å, Adamus, folk kommer til å dø." Ja. Alle kommer til å dø 
(Adamus humrer). Jeg er ikke så bekymret for det. Ja, noen mennesker døde av COVID. De 
skulle dø uansett. Og det er, du skjønner - å, du går, "Ooh! Ooh! Ooh! – Nei, nei, nei. 

Når du kommer til et sted med sann medfølelse, innser du hvor passende alt dette var. Det var 
ikke ett liv som gikk tapt ved et uhell eller ved en feiltakelse. Ikke ett liv som endte for tidlig. 
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Hele greia med koronaviruset beveget folk inn i neste nivå. Det neste nivået er noen ganger 
døden, som faktisk er en stor lettelse til tider. Og det er en fornyelse. Det er en ny begynnelse, 
en ny start. 

Du benker for planeten akkurat nå, bare skinner et lys. Du fortelle ikke planeten hvilken 
retning den skal gå eller hva den skal gjøre, men det lyset går ut til alle de "Vær så snill å 
hjelpe meg" på tastaturet. Det går ut til dem. Ingen agenda. Ingen redning. Og sa jeg ingen 
rådgivning? Hm. 

Det er så vakkert og enkelt. Vil du ikke si, Tobias, at denne benkingen er så enkel? Hvorfor 
gjør de det forvirrende? Hvorfor tror du det? 

Og Tobias sier: "Fordi du tror du må gjøre noe." Du må gjøre noe. Du må dytte eller trekke 
eller tvinge eller rope. Men det gjør du ikke. Du er så vant til å handle eller manipulere energi, 
men du trenger ikke gjøre det her. 

Det er rett og slett å skinner lyset ditt. Venn deg til det. 

Og noen av dere har fortsatt, ifølge Tobias, fortsatt noen frykt overlegg – frykt for mørke, 
frykt for at mørket skal ta over planeten, frykten for djevelen – og så nærmer dere dere 
benkingen veldig forsiktig og med litt frykt, og tror du må fortsette å flytte planeten til lyset 
kontra mørket. Og – hør på ProGnost fra noen uker siden – de er det samme. Og det er ingen 
djevel som vil ta over. Det er ingen ond kraft. 

(pause) 

Ta deg tid til å la lyset skinne åpent på planeten. 

Du trenger ikke å visualisere en lykkelig planet der alle kjører en fin ny elbil og spiser 
organisk tofu. Det trenger du ikke forestille deg. 

Jeg vet at noen av dere tenker: "Jeg må skape dette visuelle av denne skinnende, glitrende 
planeten, hvor alle er lykkelige." Nei, det gjør du ikke. Det kan du hvis du vil, men ikke tving 
det. Ikke prøv å få verden og mennesker til å etterkomme dine ønsker. 

Du bare skinner et lys. Det lyset kan gå inn i de mørkeste stedene. Det vil gå inn i de mørkeste 
stedene. 

Skinne ditt lys, forestill deg - igjen, uten agenda - men plutselig er verdensledere som virkelig 
har makten akkurat nå, jeg mener, virkelig har makt, og de har noen rare, merkelige 
transformasjoner midt på natten i drømmetilstand og endrer sitt liv og historie i sitt land for 
alltid. Muligens. 

La oss bare skinne lyset sammen akkurat nå, uten å prøve å påføre noe. Ingen agenda, 
ingenting. Bare å være den du er, Guden du er, Mesteren du er. Det var det. Og så er det opp 
til dem hva de gjør med det. 

Og så se på nyhetene. Se overskriftene, spesielt når vi samles slik, som vi skal gjøre oftere og 
oftere. 

Se hva som skjer kort tid etterpå. Om kort tid, alt innen tre måneder. Cauldre utfordrer meg 
her, fordi "engleaktig kort tid" og "menneskelig kort tid" er to forskjellige ting. 
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Se hvordan ting begynner å forandre seg på planeten, og noen ganger ikke alltid hva du vil 
anse som det beste. Noen ganger kan det ta noen skritt bakover, men se på det på lang sikt. 

(pause) 

Det er rett og slett å skinner lyset ditt. Det er ikke mye arbeid i det. 

Du kan bokstavelig talt lese en bok og skinne ditt lys. 

Du kan polere skoene dine på parkbenken – noen av dere burde pusse skoene – og dere 
skinner fortsatt lyset. 

Du kan bare se fuglene fly og spise en iskrem. Og det trenger ikke å være en parkbenk 
bokstavelig talt. Det kan være en stol hjemme, bare sitter i gresset, eller i snøen. Jeg hørte 
noen fra Finland si: "Hva med snøen?" Det er greit. Snøen er god. 

La oss ta et dypt åndedrag og skinne vårt ekte lys ut til verden akkurat nå, uten agenda. 

Og når du gjør det, dette lyset, det inneholder historien din. Det inneholder din historie. 

Du skinner deg selv ut på planeten. 

Og når du gjør det, når du skinner lyset ditt, skinner du det først på deg selv. 

Du vet, når du kan sitte her og ha total medfølelse og aksept; når du kan sitte her og innse at 
alt er innenfor, før det går ut til verden treffer det på deg selv, på mennesket som fortsatt er på 
den andre siden av elven. 

Det treffer alle dine tidligere liv. Det går ut til hver og en av det du vil kalle dine fremtidige 
liv. 

Du skjønner, det er litt ironisk i å skinne lyset ditt. Det går til deg først, og så går det til 
planeten. 

Vi vil avslutte annerledes i dag enn vi vanligvis gjør. Normalt gjør jeg min grandiose exit og 
proklamerer at "Alt er bra i hele skapelsen," som det er. 

Men i dag, etter at jeg har sluttet å snakke, og Tobias sier at jeg snakker mye, men etter at jeg 
har avsluttet samtalen, skal vi bare la musikken fortsette i ytterligere 20 minutter eller så. 

Og la oss alle fortsette å benke, skinne lyset ut til verden og for deg selv. 

Så med det byr jeg deg farvel til vår kommende melding til Shaumbra 22. Februar 2022. 
Overraskelse! 

Med det, la oss fortsette å benke, når lysene dempes ned. 
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VIKTIG MEDDELELSE: Denne informasjonen er sannsynligvis ikke noe for deg med 
mindre du tar fullt og helt ansvar for ditt eget liv og dine egne skapelser. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversettelse: Hedevig Blakstad og Inge Klokkeide. Korrektur: Evy Finjord Heggelund                          

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 
 
 


