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

Velkommen, kjære Shaumbra. Velkommen til denne Shouden i mai 2022. Jeg tar meg tid til å 
føle hver og en av dere, for å føle energien deres. For en interessant gruppe som er samlet her 
i dag fra hele verden. 

Så mange av dere følte kallet om å være her. Du hadde kanskje andre ting du skulle gjøre, 
kanskje det du trodde var bedre ting å gjøre, men du følte kallet til å være her med denne 
gruppen på dette tidspunktet, nesten en av de uimotståelige samtalene. Takk for at du er her, 
for vi har viktig arbeid å gjøre her i dag. 

La oss puste dypt når vi åpner denne Shouden. 

Det kommer til å bli litt annerledes enn det vi har gjort før. Jeg elsker å forelese, snakke med 
Shaumbra, distrahere, gjøre krumspring – vi vil gjøre alt det neste måned når vi kommer 
sammen igjen, forhåpentligvis med publikum - men denne Shouden er annerledes. Denne 
Shoud ... Denne Shouden, vel, takk for at du er her, du vil oppdage hva det handler om. 

Det skjer så mye i verden akkurat nå. Det er vanskelig å se noen ganger, når du er midt oppe i 
det, omfanget av det som skjer. Du vet at ting er intense. Du vet at du har så mange følelser. 
Selv de av dere som pleide å si at dere aldri følte noe, nå føler dere ting. Du ønske å gå tilbake 
til ikke å føle ting. Du kommer til å fortsette å føle ting, fordi følsomheten din vekkes opp av 
ditt eget lys, din egen bevissthet. Så du kommer til å fortsette å føle ting, og du kommer til å 
fortsette å føle verden rundt deg. 

Du har levd mange liv på denne planeten. Du ble kjent med hvordan ting beveget seg og 
endret seg, ofte ikke veldig fort, og noen ganger virket det som om du bare gjentok de samme 
gamle mønstrene, eller at verden gjentok de samme mønstrene. Men nå går det veldig fort, 
nesten i en hastighet du synes det er vanskelig å holde tritt med. Det var et poeng for ikke så 
lenge siden, du trodde ikke endringene var raske nok. Du ville gå fortere og raskere, og nå er 
det her. Og det skjer faktisk på denne planeten. 

I dag skal vi gjøre en drømmevandring. Det blir en ganske lang drømmevandring, og under 
drømmevandringen skal vi sammen skinne lyset vårt inn i mørket. Vi kommer til å gå dypt 
inn i mørkets hjerte eller kanskje mørkets innvoller, og skinne lyset, gjøre det du virkelig kom 
hit til planeten for å gjøre. Nå skjer det. Du kom ikke til planeten for å starte store selskaper 
eller finne opp ting; det var ikke nødvendigvis å gjøre helbredende arbeid eller coaching eller 
skrive bøker. Du kom til planeten for å gjøre det vi skal gjøre i dag, hva du gjør når du benker. 
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Tiden for å skinne 

Vi kommer til å skinne lyset, og som du vet - vi har snakket om det veldig ofte - at dette er 
tiden da planeten virkelig trenger det. Det er tidspunktet for episke endringer i alt som skjer. 
Du kan ikke bare si at det er det ene eller det andre. Det er alt som skjer, som går gjennom 
endringer, endringer er ikke alltid enkle. Endringer betyr sammenbruddet i de gamle 
systemene, omtrent som Shiva, ødleggelses energien, som kommer inn for å bryte fra 
hverandre gamle systemer. Ofte er det vanskelig for mennesker -vanskelig i forhold til 
hvordan de har satt opp livene sine, mønstrene de er i, menneskene de er sammen med – så 
det er veldig vanskelig. Men akkurat nå skjer disse endringene. Det er ingen vei tilbake. Det 
er ingen som bremser endringene. De skjer på planeten, og det er derfor du er her. Ofte har du 
sagt: "Vel, jeg vil huske hvorfor jeg er her på planeten, hva jeg gjør." Mange av dere tilbrakte 
år, tiår til og med, bare ventet på dette tidspunktet. Det er derfor du er her. 

Mange av dere har tilbrakt liv på bortgjemte steder, enten det var på Mysterie skoler, eller i 
hemmelig organisasjoner, en stille, bak kulissene organisasjon som holdt sitt lys for planeten. 
Dette skjedde i klostre og i andre kristne felleskap. Det skjedde i små grupper som ble etablert 
på svært avsidesliggende steder i verden. Det var for å holde energien for planeten. Å holde 
energien betydde at du skulle opprettholde forbindelsen mellom himmel og jord, mellom det 
guddommelige og det menneskelige, slik at det ikke skulle gå tapt. Du skulle holde den 
lenken. Det er grupper som fortsatt gjør det. De har gjort det helt siden Lemuria tiden, og det 
er grupper som fortsatt gjør dette. Du hører aldri om dem, eller sjelden uansett. Ofte gjør de 
det under dekke av en religiøs organisasjon, men det er bare fasaden de bruker, for de holder 
bare energien inntil tidspunketet er riktig. 

De holdt den til tiden for de som kom for å være lysets bærere på planeten. De holdt den til 
det var på tide at visse mennesker over hele planeten begynte å tillate sitt guddommelige, sitt 
lys på dette virkelighetsnivået, og det er deg. Det er der vi er akkurat nå. Det er det vi gjør her 
akkurat nå. 

Selv om jeg elsker å snakke med deg, være underholdende, informere, forelese, men i dag 
ønsket jeg å gjøre en helt spesielle drømmevandring. Så jeg ber deg om å gjøre det 
komfortabelt. Dempe lyset, bli komfortabel i det du gjør, og hvis du vil, slå av 
mobiltelefonen. Du vet hvordan det er noen ganger når vi er i det dypeste arbeidet, noen 
ganger tiltrekker det seg distraksjoner. Det bringer dem nesten inn, og plutselig er det noen du 
ikke har hørt fra på en stund eller et familiemedlem eller til og med bare en søppelanmodning, 
så ringer plutselig telefonen. Så hvis du vil slå av telefonen, slå av ringelyden i det minste, og 
gjør det komfortabelt for vår drømmevandring. 

Jeg ønsker å gjøre denne drømmevandringen i dag med denne gruppen som jeg kunne føle 
kom inn, som en gruppe ting. Du ha dine individuelle erfaringer, men jeg ønsket å gjøre det 
som en gruppe i sanntid, i øyeblikket. Vanligvis gjør du benking på egen hånd. Normalt finner 
du litt tid, du sitter et sted ved sjøen, i en park, noen ganger i bilen eller hjemme og bare 
skinner lyset ditt. Men nå vil jeg gjøre denne drømmevandringen for å gå inn i mørket med 
denne gruppen. Og ja, noen av dere har følt dere ut av slag de siste dagene eller kanskje hatt 
noen ganske sprø drømmer i går eller kvelden før, for når vi gjør denne typen arbeid, vel, på 
en måte, mørket liker det ikke. 

Du vet hvordan det er når du er i et mørkt rom og noen slår på lysene, det er irriterende. 
Plutselig blir du tatt ut av det rommet du er i. Det er det samme når mørket føler, at noe 
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kommer inn. Det motsetter seg det, og det er sannsynligvis det du har følt eller tenkt eller 
drømt om. 

Vi skal ikke prøve å gjøre noe annet enn å være et lys i mørket, og til syvende og sist, som du 
vet, er det virkelig ikke noe mørke eller lys. Men det er ting som mangler bevissthet. De 
mangler evnen til å se og oppfatte potensialer, og det er det vi kaller mørke i dette tilfellet. De 
er i en veldig sårbar tilstand, veldig smertefull – fysisk, mentalt – og det er det vi kaller mørke 
her. 

Lyset er rett og slett bevissthet. Bevissthet. Det eneste som faktisk virkelig betyr noe er 
bevissthet. Det er det reneste av alle ting - din bevissthet, din Jeg Er. Uten det ville det ikke 
være energi. Det ville ikke være noen partikler. Det ville ikke være noe lys. Det ville ikke 
være noen realitet i det hele tatt. Så det vi gjør er å bringe bevissthet til områdene som er 
stengt av, som er dekket over, områder som er så fulle av smerte at de rett og slett ikke ser de 
store potensialene som er der for dem, enten det er enkeltpersoner, eller det er planeten. Vi 
kommer til å bringe vårt lys, ikke for å være påtrengende, ikke for å tvinge frem noen 
forandring, ikke å få en til å tro som du tror, men bare å belyse. 

Det er på dette tidspunktet akkurat nå, det er et så kritisk punkt for alt på planeten; Det er på 
dette tidspunktet at de som er bevissthetens bærere, det er på tide at du kommer frem. Og 
igjen, ikke prøver å påtvinge endringer, men bare for å vise at det er andre potensialer. 

Så la oss ta et dypt åndedrag sammen i denne Shouden i mai 2022. La oss ta et godt dypt 
åndedrag, og bringe energiene vår sammen. 

Det kommer til å være mange ganger her i denne drømmevandringen hvor jeg ikke sier noe. 
Jeg ber deg bare om å skinne lyset ditt. 

Jeg ber deg om ikke å engasjere deg i noe av det vi kan støte på, vi står på en måte bak den 
lave muren; ikke engasjere seg med stemmene, ikke engasjere seg i aspektene, ikke engasjere 
deg med de andre som du kan støte på. Vi prøver ikke å tvinge oss inn i noen 
regjeringskontorer og forandre lederne. Vi prøver ikke å tvinge frem noen endringer selv av 
fortiden. Vi bringer bare lyset, og dette er igjen det du kom til denne planeten for å gjøre i 
dette livet. 

  

Drømmevandring inn i mørket 

La oss ta et dypt åndedrag sammen med alle de som er samlet her i dette øyeblikket og alle 
som kommer senere for å bli med i denne drømmevandringen. La oss puste dypt når vi 
begynner. 

(musikken begynner) 

I drømmevandringen trenger vi faktisk ikke å dra noe sted. Alt kommer til oss. 

På en måte er det som en spiral. Vi går ikke ut dit og prøver å gjøre noe. Vi er ganske enkelt i 
øyeblikket og lar vår utstråling her som gruppe, en høytidelig gruppe, vi tillater våre lys å 
skinne. 
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Og når du skinner lyset, skinner det først på deg selv. Og faktisk kan det fortsatt være noen 
mørke områder i livet ditt - gamle minner, spøkelser fra fortiden, folk som har skadet deg, har 
såret deg. 

La oss begynne der, i dette livet, skinne lyset ut til noe av mørket i deg, slik at en del av deg 
fra fortiden, den delen av deg kan se at det er mange flere potensialer. 

Så den delen av deg kan se at du ikke sitter fast. Du styres ikke av andre. Du er ikke begrenset 
i noen av valgene dine, selv om du kanskje har følt det slik. 

Vær i det mørket av ditt eget selv, noe som de fleste absolutt unngår å gjøre. De fleste vil ikke 
innse det. Men her, når du er i bevissthet, er det ingenting å bekymre seg for. Ingen frykt for å 
bli fortært av mørket. 

Ikke mer frykt for å vende seg til mørket, noe som mange av dere har fryktet i lang tid. Hva 
om du blir fortært av mørket, blir til en dårlig person? Du kan rett og slett ikke bli det akkurat 
nå. Du vet altfor mye om lyset ditt. 

På dette tidspunktet kan du ganske enkelt ikke bli fordervet av mørket ditt eller noen andres. 

Skinne ditt lys til enhver del av deg selv som fortsatt kan være i mørket. 

(pause) 

Og det kan prøve å vende seg bort, eller det kan prøve å knurre til deg, men bare holde deg i 
bevisstheten din, i ditt lys. 

Dette er din vei. 

Det er ikke mørket i deg selv som bestemmer, som tar beslutninger, om å gjøre noe i livet ditt. 
Det er det deg som et suverent vesen som gjør. 

La lyset skinne til alle mørke sider som kan ha vært i barndomsårene dine. 

(pause) 

Noen av dere opplevde forferdelige ting da dere var unge, forferdelige ting. Det er ingen 
begrunnelse for dem. Det er ingen som prøver å resonnere eller forstå det. Men det er nå lyset 
kommer, et lys fra deg, inn i de veldig mørke korridorene i fortiden din. 

(pause) 

Det var ting du opplevde som forårsaket stor skam. For noen av dere, fysiskt, og seksuelt 
misbruk, og det forårsaket mye skam. Men det var ikke du som gjorde det. 

Og du har trukket dette mørket over deg selv, og det er på tide nå, fordi den delen av deg vil 
ha det lyset, ønsker at engelen skal være her akkurat nå. 

Føl, som mørket i livet ditt, det kommer faktisk mot deg nå. 

Selv om de fortsatt prøver å holde fast på mørket, er de mest tiltrukket av dette lyset som du 
skinner. Disse delene av dere som holdes i mørket, vet at tiden er inne nå. 
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La lyset skinne for dem, slik at de kan finne og bruke potensialene som er tilgjengelige for 
dem. 

(lengre pause) 

Den største transformasjonen finner sted når du ganske enkelt kan være der i ditt lys i 
øyeblikket; når du ikke prøver å helbrede eller forandre, men bare er der som lyset. 

Ikke bli fanget i sårene, ikke bli fanget i skammen, ikke bli nedsenket i mørket, men bare vær 
der. 

(pause) 

La lyset skinne til alle deler av deg selv som er forvirret, enten det er en del her i dag, enten 
det er en del fra fortiden; alle deler som roper ut. 

(pause) 

Til hvert dyr og demon som fremdeles vandrer i drømmene dine, vandrer gjennom tankene 
dine, la lyset skinne, slik at hver såret del nå vet hvordan det kommer seg ut av mørkets felle. 

(pause) 

Den sanne transformasjonen kommer når bevissthetens lys er der. 

(pause) 

Alle de andre terapiene, rådgivningen, alt annet, på en måte, alt er makyo. Mørket trengte 
ganske enkelt å føle lysets nærvær, lysets stabilitet. 

(pause) 

Den trengte å vite at lyset var ekte. 

Og mer enn noe annet trengte den å vite at lyset kom innenfra, ikke fra noen på utsiden, ikke 
fra et annet vesen, ikke fra himmelen, men fra deg. Det var det den trengte. 

Det lyset du bringer er din bevissthet, din bevissthet og renheten av din bevissthet. 

(pause) 

Lyset prøver ikke å helbrede. Lyset prøver ikke å gi råd. Lyset er rett og slett der og sier: "Det 
er en måte." 

Hver mørk situasjon, hver mørk opplevelse som fortsatt er der i livet ditt, har faktisk lengtet 
etter lyset, og lengter etter dette lyset som du bringer akkurat nå for å være der. 

Den ville ikke ha flere spill. Den ville ikke ha flere terapier og superterapier. Den ville bare 
dette, det du bringer akkurat nå. Det var det. Lyset ditt. 

Det mørket som ikke følte seg verdig lyset, mørket som ikke trodde det kunne være lyset, det 
ville bare vite at lyset, at du kunne være her. 
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La det skinne til alt i livet ditt som kan være grått eller mørkt, som kan gjemme seg eller bli 
såret. La det skinne på alle deler av det. 

(pause) 

Og så – så la de tingene du kaller dine tidligere liv, med sitt mørke, la det komme frem. 

(pause) 

Så mange av dem, ser du, så mange av dem lever fortsatt gjennom opplevelsene, nesten som 
fast i en drøm. 

Bare fordi det siste livet dør en fysisk død, betyr ikke det at det siste livet dør. Det kan 
fortsette og fortsette med sine traumer og dets mørke og dets lidelser. Det går ut i andre 
dimensjoner. Det går til og med til de nære jordiske rikene og ofte fortsetter. 

Du vet, fordi du kan føle lidelsen og smerten, nesten som et ekko fra fortiden. 

La ditt lys skinne til alle disse tidligere livene. 

(pause) 

De har lett etter frelse på så mange forskjellige steder. De har prøvd så hardt å bryte ut fra sin 
lidelse og sitt mørke og sin smerte. Men det de trengte var dette, det du bringer nå - ditt lys, 
din visdom, din modenhet. 

Det var det de trengte, slik at de også kunne se potensialene sine. De kan se et annet scenario. 

Du bringer dem ikke helbredelse. Du bringer dem ikke løsninger. Du bringer dem ganske 
enkelt lyset ditt, og de trenger å se det. De trenger å føle det. 

Hvert eneste av dine tidligere liv akkurat nå går gjennom sin egen form for å komme til 
realisering. Du leder an i dette livet for alle dine tidligere liv. Du leder an, og derfor går de 
gjennom sin egen erkjennelse. 

Historien er ikke historie. Historien er ikke bare det som er spilt inn. Med andre ord, de endrer 
sin historie, din historie akkurat nå, når du bringer ditt lys til dem. 

Hvert eneste av de tidligere livene vil også komme til realisering i det livet. 

Ja, de vil trosse historien selv. De vil trosse tid og rom. Implikasjonene er utrolige. 

Et tidligere liv som kunne ha dødd fattig, sint, i mørket som nå endrer løpet av det livet for 
seg selv – selv om det er i de siste øyeblikkene før deres død i det livet – forandrer de seg etter 
hvert som lyset kommer til dem. 

Noen av disse livene har bedt til Gud, til englene, til Jesus, til Allah, til Buddha for frigjøring 
fra den lidelsen de har holdt ut, for løslatelse fra sitt eget mørke, hvordan de ser på og 
oppfatter seg selv. Men nei, ingen av disse vesenene kunne gi helbredelsen og den løsningen 
som lyset ditt herfra, akkurat nå kan. 
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Lyset må komme innenfra. Det kan ikke komme utenfra. Det kan det rett og slett ikke. 
Utvendig lys, du kan si at utvendige lys gir midlertidig lindring. Men for å påvirke de tidligere 
livene, bare føl dem akkurat nå. 

(pause) 

De måtte føle lyset innenfra. 

(pause) 

Ikke fra en fjern himmel. Ikke fra en slags åndelig ikon, men de må føle det innenfra. Dette er 
hva du bringer til hver og en av dem. 

Lyset ditt belyser potensialene for dem nå, og så er det opp til dem å velge. Men lyset ditt 
belyser potensialene – potensialene for at de kan gå utover sitt eget mørke. 

Føl endringene som ditt lys bringer til hvert eneste av dine tidligere liv. Det endrer løpet til 
din egen historie. 

(lang pause) 

Ingenting kunne røre ved disse tidligere livene som ditt eget lys. Ingenting. 

(pause) 

Så mange av de tidligere livene døde med så mye forvirring i sinnet og i hjerte. 

Det forårsaket så mye søking, så mye angst, så mye lidelse. Det så bare ut til å bli verre når 
disse tidligere livene fortsatte å prøve å finne svarene - mirakelkurer, raske løsninger, 
utvendige profeter. 

Det fungerer rett og slett ikke. De trengte dette her. De trengte tilstedeværelsen av lyset ditt. 

Jeg tør si at dette er det eneste som gir resultat, transformasjon. Det eneste. Alt annet fører 
bare til mer hjertesorg, mer fiasko, mer skuffelse. 

La ditt lys skinne ut til hvert eneste av dine tidligere liv. 

(pause) 

Det er interessant fordi jeg har sett, du har sett mennesker som prøver å gjøre så mange ting 
for å påvirke en forandring i seg selv. 

De har prøvd alle forskjellige teknikker og tilnærminger, stadig på jakt etter det nyeste nye – 
knelende foran guruer, studert og studert og studert bøker og manus til øynene nesten falt ut – 
og ingenting av det, ingenting av det gir den rene transformasjonen. 

Det er ganske enkelt deg, din bevissthet, som er der i mørket. 

Det er du som kommer tilbake til deg selv. 

Det er du som tar den hellige guddommelige delen og lyser den opp for dem, bevisst lyser den 
opp for dem, hvert eneste av disse tidligere livene. 
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(pause) 

Og i deres hjerter kan de føle familietilhørigheten. De kan føle enheten til deg og dem, sjelen. 
Det føles sannferdig og ærlig og ekte, og det føles som noe inni, ikke noe på utsiden. 

For mange av de tidligere livene, vil det virkelig overraske dem hvor intimt dette lyset er som 
nå skinner, hvor intimt det er. 

(pause) 

La dem føle lyset ditt. La hvert mørke fra hvert tidligere liv føle ditt lys, din Kristus 
bevissthet. 

(pause) 

Er det ikke utrolig at du nå er på dette stedet, på et modenhetsnivå og en integrasjon der du – 
du – du – kan ta med deg dette lyset? 

Før følte du alltid at du trengte å være lysets mottaker, at du var i mørket, at du trengte denne 
tingen, at dette lyset kom til deg. Men nå er det du som bringer det med deg. 

Det er du som ikke lenger er redd for deg selv eller lyset ditt. Det kan være du som bringer det 
med. 

Du er ikke lenger en del av denne gruppen av tidligere liv fasetter som har ventet på lys, selv 
om de har holdt fast på mørket. Du har steget over det, og det er nå du som bringer lyset. Ikke 
bekymret for at du skal forvrenge det, ikke bekymret for at du skal misbruke det. Ikke i det 
hele tatt. 

(pause) 

La oss fortsette drømmevandringen. 

La oss bringe dette lyset til verden, til denne planeten, inn i alle mørke steder som er på 
planeten akkurat nå, mørke som betyr ut av bevissthet. Ofte forvrengt og vridd, ofte hva folk 
ville kalle ondt. 

La oss bringe vårt lys til denne planeten, til milliarder av mennesker som er gode i hjertet. De 
er virkelig gode i hjertet, men mange av dem har blitt fanget i sitt eget mørke. Noen blir 
fanget i maktspillene. Noen fanget i mørke, fra sine egne tidligere liv brakt til dette livet. 

La oss bringe lyset vårt til en planet fylt med så mye potensiale for godhet, men likevel er det 
så mye frykt akkurat nå. 

(pause) 

Det er frykt. I dette mørket er det håpløshet. 

La oss bringe vårt lys slik at massebevissthet og menneskeheten kan se at det er andre 
potensialer også. 

(pause) 
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De trenger ikke å lide på denne planeten i det hele tatt. Men mørke holder på lidelsen. Mørket 
ernærer seg på lidelsen.  

La oss bringe vårt lys – i denne Shouden, i vår drømmevandring – til denne planeten. 

(pause) 

Det er så mange som er fanget i karma, sin egen karma fra fortiden. En slik dårlig felle, en 
slik forførende felle, deres egen karma. 

La oss ta med et lys slik at de kan se at de kan slippe den når de vil. Det er ikke en straff fra 
himmelen. Det er rett og slett opp til dem når de vil slippe den. 

(pause) 

Folk på denne planeten, de går til sin daglige virksomhet, de går inn i sine typiske mønstre, 
men de er redde akkurat nå. De er redde for hva som kan skje. 

Teknologi, militære, de har blitt så mektige at det kan påvirke planeten på et øyeblikk, på et 
øyeblikk. 

Folk liker generelt ikke å snakke om det, men de er bekymret. De venter på et slags svar, en 
slags intervensjon. 

Jeg ser på massebevisstheten, inn i menneskeheten, og de vet ikke hvilken vei de skal gå. De 
vil virkelig ha en slags intervensjon, noe som setter ting på plass, en forandring til det bedre. 
Det er der lyset ditt kommer inn. Det er derfor du er her nå. 

La lyset skinne på planeten. Det er opp til dem å bestemme hva de skal gjøre med det, 
hvordan de skal bruke det, hvordan de skal belyse sine egne potensialer og til slutt hvordan de 
skal føle sitt eget lys. 

(lengre pause) 

Folk har blitt så nummen. Fordi det er så vanskelig å takle ting, de har blitt nummen. 

Mange har vanskelig for å tenke selv. Så blir de fanget i feller - åh, forførende feller som 
konspirasjoner, feller som stadig fører til fiasko. De tror de ikke vil mislykkes, men faktisk 
blir de fanget i disse mørkets feller og setter seg selv opp for å mislykkes, fordi det er det de 
vet. Det er det de føler de fortjener. 

La oss skinne vårt lys på hver og en av dem. 
 
(pause) 

Til alle de med avhengighet, som har mistet håpet, som føler at en demon har tatt over, la oss 
skinne vårt lys for hver og en av dem. 

(pause) 
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Til de som tror at makt og kraft er måten å løse problemer på, å håndtere ting på, og de som 
går sammen med det, til de som blir utsatt for makt og kraft, ofrene for det, la oss skinne vårt 
lys for dem. 

(pause) 

Til de som fortsatt deltar i krig fordi de rett og slett ikke vet at det finnes andre måter, andre 
måter å håndtere problemer på, så de tyr til krig, kamper. De innser ikke at ofte er disse 
krigene gamle, de handler ikke bare om denne nåværende tiden på planeten, men disse 
krigene, disse kampene går tilbake til tidligere tider. De går tilbake til tidligere epoker, tilbake 
og tilbake, og de blir fortsatt kjempet. 

La oss skinne vårt lys over alle dem som fortsatt engasjerer seg i kamp og konflikt, 
grusomheter, nasjon mot nasjon, så de kan se lyset, føle lyset. 

(pause) 

Det er noe interessant med kriger og de som leder krigene. De blir fanget i det, og de bringer 
det fra ett liv til et annet, og de fortsetter å påføre det på planeten. 

La oss skinne vårt lys til alle de som bruker krig, alle de som er ofre for kriger på planeten. 

Og skinne vårt lys over alle de som bare prøver å ignorere det. De er redde for å si "ikke mer", 
så de ignorerer det ganske enkelt og later som om det ikke er der, og det fører så ofte til at 
krigerne fortsetter sine kriger. 

La oss skinne lyset vårt på denne planeten. Det var derfor du kom hit. 

(pause) 

Du legger merke til at det ikke er noen kraft. Vi trenger ikke å presse eller tvinge noe. 

Du bringer ganske enkelt inn lyset, det samme lyset som du brakte til deg selv. Det er 
bevissthet. 

Bevissthet har en måte å belyse stien på, og belyser potensialene. Bevissthet har en måte å 
vekke de som sover og gir nye og virkelige løsninger. 

(pause) 

La lyset skinne på deg selv, på planeten. 

(lengre pause) 

Historien til denne planeten og historien til alle folkene, den kan forandre seg. 

Det er en type kvantefysikk som finner sted, selv om du tror at ting er i historien i en bestemt 
rekkefølge og mønster, kan det endre seg. Selv hva du vil kalle fortiden, det kan endre seg. 

Faktisk må fortiden endres for at det skal bli en reell forandring. 

Fortiden og nåtiden, det må en transformasjon til slik at mennesker, menneskeheten ikke 
fortsetter på samme lineære vei som de har vært på. 
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Så, lyset du skinner akkurat nå ut til planeten, det går tilbake i historien, tilbake i tid. Det kan 
endre det som skjedde for 500 år siden, for 1000 år siden. 

Det endrer potensialene. 

(pause) 

Det er derfor du er her. Det er derfor du er på planeten akkurat nå. 

La ditt lys skinne ut til verden, til menneskeheten, til massebevisstheten. 

(pause) 

Føl drømmevandringen vår akkurat nå. Føl deg inn i skjønnheten i drømmevandringen vår, 
inn i lyset. Det er derfor du er her. 

Dette er hva du har ventet på, å være her på dette tidspunktet. Og du vet at denne tiden 
akkurat nå er så sentral. 

Jeg vil ikke engang forestille meg hva som ville skje med planeten hvis det ikke var noe lys 
som ble brakt inn. 

Dette er grunnen til at du er her på planeten akkurat nå, og når du skinner lyset ditt, går det til 
deg selv først, til hver fasett, hver opplevelse du har hatt i dette livet, og så går det til hvert 
tidligere liv. Det lyset sprer seg bare, det skinner ut på de mørkeste flekkene, og det forandrer 
det du kaller fortiden. 

Det tok lang tid å komme hit. Det krevde at du stolte på ditt eget lys, din egen bevissthet, 
legemliggjort som et menneske. Det krevde at du erkjenner og stoler på det lyset. 

For ti år siden ville de fleste av dere ikke ha stolt på det. De fleste av dere ville ha tvilt på din 
egen sjel. Men nå er vi her, sammen over hele verden i drømmevandringen vår inn i mørket, i 
stand til å skinne ditt lys uten agenda, for å bringe bevissthet til planeten. 

Føl når lyset fortsetter å skinne. 

(pause) 

Det var dette du kom hit for. 

Du kom hit for å motta ditt eget lys, din sjels lys, din guddommelighet, og så for å la det 
skinne. 

Dette lyset går nå ut til planeten. Se hva som skjer videre. 

La oss ta et dypt åndedrag sammen i drømmevandringen vår inn i mørket. 

La oss ta et godt dypt åndedrag. Det er derfor du er her akkurat nå. 

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

 
 
 


