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Jeg Er det Jeg Er, Adamus av Suverent Domene. 

Jeg må innrømme at jeg blir litt mer vant til denne jordmusikken din. Hm (noen 
humrer). Jeg begynner å – kanskje jeg begynner å blir senil på mine gamle 
dager – Men jeg begynner faktisk å like noen av tingene du spiller, og det er 
ikke engang klassisk musikk (med henvisning til videoen som nettopp ble spilt). 

LINDA: Hei! Hei! 

ADAMUS: Ja, kjære Linda. 

LINDA: Hei! Vi har kaffe til deg og litt mer. 

KERRI: (går inn med en kake og synger "Gratulerer med dagen") Gratulerer med 
dagen ... 

ADAMUS: Åh! Geez! 

KERRI: ... til deg (publikum blir med henne). Gratulerer med dagen. Gratulerer 
med dagen ... (Adamus strekker seg ut etter kaken) Jeg holder den. Jeg bare ... 

ADAMUS: Oh (publikum fortsetter " ... bursdagen til Adamus" og hun gir ham 
kaffe). 

KERRI OG PUBLIKUM: Gratulerer med dagen i dag! (publikum jubeler og 
applauderer) 

ADAMUS: Takk skal du ha. 

LINDA: Kom igjen! 

ADAMUS: Takk skal du ha. 
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LINDA: Blås det ut! (Adamus blåser ut stearinlyset og mer applaus) 

ADAMUS: Som jeg sa, begynner jeg virkelig å glede meg over Jordens musikk, 
men så begynte dere å synge (latter). Jeg må kanskje ta uttalelsen tilbake. Litt 
ustemt. Litt ustemt. Hva med litt øving på forhånd, litt øvelse, litt 
harmonisering? Nei, det er handlingen som teller. Jeg setter pris på det, 
virkelig, sangen, gratulerer med dagen. Noen gaver? (flere humrer) 

KERRI: Vent, her kommer det (hun gir ham et stykke kake og en rød rose). 

ADAMUS: Vel, det er mat, tydeligvis. Men gavene – gaver i massevis for ... 

KERRI: Det er en ... 

ADAMUS: Åh! 

KERRI: Det er rosens frukt. 

ADAMUS: Takk skal du ha. 

KERRI: Bare til deg. Oh! (han kysser henne på kinnet) Du er så kul. 

ADAMUS: Takk skal du ha. Takk. 

KERRI: Jeg kommer aldri til å vaske ansiktet mitt! (latter) 

ADAMUS: Takk skal du ha. Og til deg, kjære Linda (han gir henne rosen og 
publikum sier "awww"). 

ADAMUS: Å, ja. Bare for deg. 

LINDA: Senere. 

ADAMUS: Ja (flere humrer), rosens frukt. 

Jeg begynner å like det. Du velger sanger som er litt dypere, og jeg kan føle at 
du virkelig kommer inn på disse tingene. Så jeg revurderer hele greia med 
klassisk musikk. Jeg elsker det fortsatt. Jeg var en dyktig komponist, men jeg 
begynner å tune meg inn. Kanskje jeg begynner å bli litt hipp nå (noen humrer), 
eller så velger du bedre musikk. 

Takk for at dere er her, hver og en av dere, takk. Fra hele verden samles vi 
igjen. Vi har gjort dette i 23 fantastiske år. Det virker som lenge, ikke sant? 23 
år. 
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LINDA: Det er lenge (hun fniser). 

ADAMUS: Det er faktisk ikke lenge siden. Kanskje i jordår føler du at det er lang 
tid, og jeg vet at du ser på bilder av deg selv en gang i blant tilbake fra 23 år 
siden og sier: "For et barn jeg var den gangen." Og du ser nå, og du vil ikke se 
(Adamus humrer). Men 23 år er et glimt av tid på den andre siden. Og ja, 
Cauldre, det er en ekte Klubb for Oppstegne Mestere. Det er det absolutt. Det 
er ingenting, 23 år. 

Nå innser jeg at du har vært på denne reisen i lang tid, men Tobias brakte dere 
alle sammen 21. august 1999. Det er ikke så lenge siden. Se hva du har 
gjennomgått. 

Føl deg inn i det et øyeblikk, det du har gått gjennom. Det har vært veldig tøft, 
uten tvil, og vi skal lage en avstemning her på en av de kommende Shoudene. 
Du har hatt det tøft, mye lidelse, som går mot slutten. Du satt virkelig fast i 
limet av massebevissthet og dine familier og alt annet. Men det var også du 
som sa: "La oss gjøre det raskt." Ikke tre til fem liv, som Tobias hadde spådd, 
men 23 år. Det er ingenting. Vi skal ta en avstemning om de som kommer etter, 
den neste gruppen som allerede begynner å komme inn. Skal vi la dem få det 
lettere eller ikke? (latter, og noen Shaumbra sier "Nei!") Dere er grusomme 
mennesker (Adamus humrer). Jeg har hørt om uhøflig oppvåkning; Dette er 
grusom oppvåkning. Grusom! (flere humrer) 

En ting du vil ha som de aldri vil oppleve, forhåpentligvis, er vanskelighetene og 
dybden. Du vet, det er noe som, nå når du tørker tårene og sjelen din 
helbreder, dybden av det du har gått gjennom, dybden av mørke og fortvilelse. 
Og, du vet, det blir en veldig god historie når du er ferdig med det (Linda 
fnyser). Når du er ferdig med det. Nei, det gjør det. Du har gode historier som 
virkelig – Jeg kan komme med en veldig rettferdig uttalelse – At ingen andre 
noen gang vil ha en helt lik historie som din. 

LINDA: Å, jøss. 

ADAMUS: Vanskelighetene og utfordringene, og de vil hedre deg og respektere 
deg for det. De fniser kanskje litt bak kulissene og sier: "Hvorfor gjorde de det 
så vanskelig?" Men ingen andre hadde gått den stien. Ingen andre hadde gått 
inn i disse andre virkelighetene. Ingen andre hadde koblet seg fra karma, fra 
forfedrenes familier, og det gjorde du. Så de kan gjøre narr av deg innimellom 
og si: "Vel, vi er smartere. Vi kommer til å få det lettere," men du kan le tilbake, 
le tilbake, og si: "Fordi vi gikk opp den stien for deg." Det er en veldig sann og 
ærlig uttalelse. 
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23 år, og jeg sitter her med deg, ganske stolt faktisk. Ganske stolt. Noen ganger 
blir jeg kanskje litt stiv eller litt streng, men alt i alt, når jeg går tilbake til 
Klubben for Oppstegne Mestere - og vi snakker; Jeg mener, det er andre 
Oppstegne Mestere som jobber med andre grupper – Jeg føler meg selvgod. 
Jeg er virkelig den stolte påfuglen der oppe, for det du har gjort er 
monumentalt, uhørt. Og de fleste av dere – ikke alle  – fortsatt i deres fysiske 
kropper, de fleste av dere er fortsatt her. Jeg legger merke til at du sitter i 
Ediths stol (til en publikumer), og hun kommer til å ha et ord med deg om det 
om bare et øyeblikk er jeg sikker på (noen få humrer), men de fleste av dere er 
fortsatt her. 

Så før jeg går videre, vil jeg invitere inn to gjester i dag. Vanligvis har jeg ikke 
gjester. Jeg liker å ha dere alle for meg selv. Men vi har to spesielle gjester. Den 
første er selvfølgelig en som kommer inn på vårt kommende Merlin-
arrangement, og det er Nikola Tesla. 

LINDA: Åh! 

ADAMUS: Nikola er her i dag og svever rundt, har ikke reinkarnert i det hele 
tatt. Han har en viss frustrasjon, som han kommer til å uttrykke på Dream of 
the Merlin-arrangementet. Han ville komme inn fordi han ikke er sammen med 
deg slik jeg er. Han er kjent med Crimson Circle, med Shaumbra, men han er 
ikke klar over energien. Og jeg sa: "Før du kommer og snakker med gruppen, 
bør du bli kjent med dem, fordi dette er en annen gruppe. Kommer du inn kaldt 
fra gaten til det kommende Merlin-arrangementet, kan du bli spist levende av 
disse menneskene! (Adamus humrer) – De er en tøff gruppe. Ja, de banner, de 
drikker, røyker og de er fantastiske mennesker. Men de er tøffe. De kommer 
ikke bare til å aksepter alt blindt. De kommer til å gi deg dritt, med mindre du 
virkelig forstår deres energier. Så han er her i dag, sannsynligvis borte og 
sjekker maten akkurat nå, for å blir kjent med deg og energiene. 

Den andre gjesten – Forresten, ifølge Cauldre, trenger dere alle å ta et skudd 
akkurat nå? Yeah (noen få humrer, mens han tar en slurk kaffe). Den andre 
gjesten vil jeg vente med å presentere til litt senere. Men la meg begynne med 
å si at dette er den siste Shouden i Benking Serien. 

LINDA: Mm hmm. 

ADAMUS: Den siste, 11. Dette året gikk spesielt fort. 

LINDA: Mm hmm! 
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ADAMUS: Og for et år det har vært. Vi kommer til å gå videre på mange, mange 
forskjellige måter, og gå videre til den nye serien, Alt-serien. Jeg skal forklare 
det om et øyeblikk, men før vi går videre, la oss varme opp litt her. Og jeg stiller 
spørsmålet til publikum nå. Mikrofon tid. 

 
Nylige energier 

Så, med bare noen få ord, uttrykk, beskriv hvordan energiene har vært i det 
siste? Enten det er globalt eller bare - ikke bare ditt, men energien til 
menneskeheten og massebevisstheten. Med bare noen få ord, hvordan har det 
vært i det siste? 

LINDA: Greit. La oss se, en frivillig. OK. Det er en. 

STEPHAN: Fikk meg. 

ADAMUS: Hilsener, Mester. 

STEPHAN: Hilsener. Godt å være her. Energien, jeg fant dem egentlig – hvordan 
var de? – Personlig følte jeg at de ikke var fredelige, veldig røffe, på en måte. 
Jeg følte dem røffe. 

ADAMUS: Ja. 

STEPHAN: Selv om det personlig var tider jeg sa: "Jøss, hva skjer?" 

ADAMUS: I hvilken tidsramme snakker du om? Den siste dagen eller den siste 
måneden? 

STEPHAN: De siste ukene. 

ADAMUS: De siste ukene. Bra. Bra. Og røff på hvilken måte? 

STEPHAN: Vel, vi snakker om, du vet, folk går virkelig til det ekstreme på 
forskjellige områder. Det er mye splittelse. 

ADAMUS: Ja. 

STEPHAN: Og så er energiene virkelig belastende. 

ADAMUS: Ja, de er det. Veldig belastende akkurat nå. 

STEPHAN: Belastende, ja. 
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ADAMUS: Det er et godt ord. Og hva med drømmene dine? 

STEPHAN: De er interessante, ja. Noen ganger har jeg disse drømmene, jeg har 
en drøm og jeg er liksom, så nå ville jeg – det er liksom jeg ser utenfra inn i 
drømmen min – og jeg er som "Så nå vil jeg gjøre dette", men i drømmen min 
gjør jeg noe annet. Jeg sa: "Hva faen?!" "Det er drømmen min!" (latter) 

ADAMUS: Eller er det? 

STEPHAN: Er det? Ikke sant. 

ADAMUS: (humrer) yeah. 

STEPHAN: Men så er det i utgangspunktet, jeg innså nylig, vent, det er som, du 
vet, jeg vil kontrollere drømmen min nå. Så det er som ... 

ADAMUS: Ja, så ofte i drømmene akkurat nå, har du rett, du tror du vil ha en fin 
fredelig drøm. Du får ikke det om natten, fordi alt skjer på mange, mange 
nivåer, inkludert i drømmetilstandene dine. Og hvis det fortsatt er noen form 
for farlige aspekter der inne, så utagerer de. Og akkurat når du tror du vil gå i 
den retningen i en drømmen, går du den retningen, og akkurat når du tror du 
har ryddet ut alt. Men du føler mye og generellt inn i massebevisstheten 
akkurat nå. 

STEPHAN: Ja. 

ADAMUS: Og en av tingene som er uheldig med drømmer er at sinnet ikke 
forstår hvordan man tolker de virkelige energiene som bokstavelig talt går 
utover sinnet. Så det kommer opp med disse rare imitasjonene, og det er det 
du tror er drømmen din. Men det skjer så mye mer i dem, og det er det vi skal 
utforske i vår neste serie, i Alt. 

STEPHAN: Å, bra. 

ADAMUS: Ja, og gi deg en bedre forståelse. Og spesielt i Keahak, skal vi snakke 
om at du nå har – i Keahak – du har nå gått utover sinnet, og vi kommer til å 
gjøre noen få ting i vår neste sesjon. 

STEPHAN: Greit. 

ADAMUS: Nå kan du virkelig gå utover sinnet. Vi skal ta en liten prat med 
sinnet. 

STEPHAN: Å, ja. 
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ADAMUS: Men det blir utrolig, og det er litt nerver ... Det er skummelt når du 
begynner å gå utover sinnet. Så godt. Takk for svaret. 

STEPHAN: Ja. Takk. 

ADAMUS: Neste. Energier, hvordan har de vært i det siste? Hva føler du? Ikke 
nødvendigvis deg personlig, men hvordan er det rundt omkring? 

JAN: For meg virker det som om hver gang du sier: "Hva annet kan skje?" "Hva 
annet" skjer. 

ADAMUS: Ja, det skjer. Ja. 

JAN: Og det virker som om det ikke ser ut til å være noen form for løsning som 
jeg kan se i horisonten, og det ser ut til å bli mer intenst hele tiden. Og så ser 
jeg ingen form for, du vet, at det roer ned akkurat nå. Det ser ut til å skje flere 
ting. 

ADAMUS: Pokker ta! 

JAN: Du vet, som ... (hun humrer) den siste lille ... 

ADAMUS: Vel, en liten nedtur! La oss sende mikrofonen videre! 

JAN: Jeg vet det! (latter) 

ADAMUS: Nei, nei! Jeg tuller! Tuller! (Adamus humrer) 

JAN: Du spurte hvordan det føltes. Det er sånn det føles. 

ADAMUS: Nei, og det er det disse sesjonen er til for. 

JAN: Jepp. 

ADAMUS: Ja. Send mikrofonen rett til siden av deg der. Ja. 

LINDA: Nei, nei. Det er ikke rettferdig. 

ADAMUS: Jo, det er det. 

LINDA: Ok, her. Den er din. 

JAN: Den er din, kompis. 

EDWARD: Det er ikke rettferdig (mer latter). 
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ADAMUS: Ja, nei, det er rettferdig! Ja, ja! (Adamus humrer) 

SHAUMBRA 2: Livet er ikke rettferdig. 

LINDA: Det var det jeg sa! 

ADAMUS: Hei, du kjøpte billett til dette showet. Nå må du danse. 

EDWARD: Må jeg opptre? 

ADAMUS: Ja, ja. Så hvordan føles energiene? 

EDWARD: Det ser ut til å være mye kaos. Du nevnte eller Geoffrey nevnte ordet 
"frihet" tidligere. 

ADAMUS: Riktig. 

EDWARD: Og jeg tror at vi i hvert fall blir mer frie. Det er mer frihet, men det 
betyr mindre struktur. Det betyr mer kaos, mer forvirring, mer forandring. Så 
det er det jeg opplever rundt meg. Inni meg opplever jeg ting nesten som det 
motsatte. Jeg har det mye fredeligere. 

ADAMUS: Og kan du skille mellom de to, hva er der ute, hva er her inne? 

EDWARD: Vel, jeg tror det. Mesteparten av tiden. Jeg har gjort det til en klar 
intensjon at jeg vil være fredelig, uansett hva som er rundt meg. 

ADAMUS: Så jeg må bare spørre, for jeg vet at andre føler det på samme måte. 
De kommer til en slags ny ro inne i, og kampene er ferdige, og en kan begynne 
å nyte livet. Men så er det dette sirkuset, konfliktene som ser ut til å fortsette. 
Hvorfor være her for det? 

EDWARD: Det er et godt poeng. 

ADAMUS: Yeah (de humrer). Jeg tror det er i tankene til mange mennesker. 

EDWARD: Det er lett å være fredelig når du sitter ved en innsjø og vannet 
renner og det er en liten bris i trærne. Det er lett. 

ADAMUS: Riktig. 

EDWARD: Kan du føle deg fredelig i en storm? 

ADAMUS: Helt rett. Helt rett. Og det er, du vet, det typiske svaret bør være: 
"Vel, jeg kan være her ute alene fredelig og liksom ikke gi det så mye 
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oppmerksomhet. Jeg føler at noen av de andre energiene kommer rundt, men 
jeg trenger ikke å bli fanget av dem. " Det ville være det normale å gjøre, men 
Shaumbra sier: "Nei, jeg vil tilbake dit. Jeg ønsker å gå rett tilbake til stormens 
kjerne," som er greit, men, du vet, det blir litt slitsomt etter en stund. Bra. Takk. 
Takk for svaret. Et par til. Hvordan har energiene vært i det siste? 

LINDA: Er det noen andre du spesielt vil at jeg skal velge? 

ADAMUS: Nei, nei. Det er greit. Ta den tiden du trenger. Jeg skal spise. Ooh. 
Mm! 

SHAUMBRA 1 (kvinne): Hallo. 

Hvordan har energiene vært i det siste? 

SHAUMBRA 1: Veldig skjelven. 

ADAMUS: Veldig skjelven. Hvorfor? 

SHAUMBRA 1: Ute og sliter litt, skilt fra innsiden. 

ADAMUS: Ja. Hva er det som skjer der ute akkurat nå? 

SHAUMBRA 1: Mye usikkerhet og følelse av mye energi utenfor meg. Og så 
bringer det mange spørsmål: "Er det meg? Er den mitt? Eller er jeg som en 
container akkurat nå (humrer hun)? 

ADAMUS: Ja. 

SHAUMBRA 1: Så. 

ADAMUS: Hvordan skiller du mellom hva som er ditt og hva som ikke er det? 

Shaumbra 1: Jeg er ikke alltid veldig flink til det (hun humrer). 

ADAMUS: Ja. Men det kan du være. 

SHAUMBRA 1: Ja, jeg ... 

ADAMUS: Tobias sa det for mange år siden så enkelt: "Det som er ditt, er det 
du velger. Alt annet slipper du." 

SHAUMBRA 1: Det var det jeg skulle. Når jeg stiller inn ... 
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ADAMUS: Men så kommer du inn og sier: "Ja, men jeg forårsaket det, og det 
fortjener jeg virkelig, og det er mitt." Nei, det er det ikke. Så enkelt er det. Så 
enkelt er det. Det er ikke det lenger når du sier: "Det er ikke det jeg vil." Det 
kan være med andre mennesker, men det er ikke lenger deg. 

SHAUMBRA 1: Ja. 

ADAMUS: Hvordan går det med livet? Hvordan er livet ditt akkurat nå? 

SHAUMBRA 1: Fokuserer mye på retten til å velge. 

ADAMUS: Ja, bra, bra. 

SHAUMBRA 1: Så, som det går hånd til hånd med det du nettopp fortalte meg. 

ADAMUS: Ja. Og jeg håper du kjenner deg og vi tilbringer en god del tid 
sammen. 

LINDA: Å, ahh. 

ADAMUS: Faktisk, jeg skal sende deg en regning for det (latter). Nei, vi har hatt 
noen gode samtaler. Vi har hatt noen gode samtaler, og som andre Shaumbra 
er hjertet ditt så stort og ditt engasjement så sterkt. Men du legger deg noen 
netter og legger et teppe av tvil over deg selv, og jeg har skjelte deg ut for det. 

SHAUMBRA 1: Jeg hørte deg (hun humrer). 

ADAMUS: Du trenger ikke et teppe. Ja, du trenger ikke et teppe, og tvilen har 
det ikke – Den får deg virkelig ikke noe sted. Det ser ikke bra ut på deg engang. 
Så en dag sier du : "Faen ta tvilen," vet du. Det er en annen t-skjorte (Adamus 
humrer). 

SHAUMBRA 1: Jeg liker det (hun fniser). 

Ja, for du kommer aldri til å overvinne tvilen. Du kommer aldri til å slå tvilen, og 
du kommer aldri til å få en storslått åpenbaring der tvilen bare forsvinner. Du 
sier til slutt: "Jeg er ferdig med tvil. Jeg er ferdig med det spillet," og det er det. 

ADAMUS: Ja. Du har så mange talenter, men denne tvilen. Ja. Ok, takk skal du 
ha. 

SHAUMBRA 1: Jeg må riste den ut. 

ADAMUS: Takk skal du ha. 
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SHAUMBRA 1: Takk. 

ADAMUS: En til. Hvordan går det med verden? Hva er det som foregår? Et par 
ord om verden. 

LINDA: Du kan si et par ord. Jeg utfordrer deg (noen humrer). 

LUC: Det er mye angst der ute, og jeg ser hvor jeg er når jeg – angsten er som 
et speil for meg, og jeg ser hvor jeg er, og jeg har ikke den angsten, eller veldig 
lite. Mye mindre. 

ADAMUS: Riktig. 

LUC: Men jeg er veldig følsom for de energiene. Så jeg pleier å tilbringe mye tid 
alene. 

ADAMUS: Bra. Jeg mener, godt tenkt, fordi du er følsom. 

LUC:  Og det er ikke det at jeg ikke liker folk. Det er bare det at jeg føler meg 
bedre når de ikke er i nærheten (mye latter og applaus). Og det er ... 

ADAMUS: Det er litt klassisk. Ja. (Adamus humrer). 

LUC: Jeg mente ikke Shaumbra, forresten (flere humrer). 

ADAMUS: (humrer) Riktig, riktig! Poof!  De forsvinner. Takk. Det var en flott 
uttalelse. Vi må skrive det på veggen i Klubben for Oppstegne Mestere. 

Er noen uenige i retningen på dette? Noen sier: "Gosh, verden er et så vakkert 
sted" og "Kumbaya, kumbaya"? OK. 

Det er et veldig tøft sted akkurat nå, av et par grunner vi har snakket om. Det 
går veldig, veldig fort, raskere enn noen gang. Fest setebeltene dine, fordi det 
bare zoomer akkurat nå, endringene, omfanget av det som skjer psykisk, du 
vet, energetisk, og hva som også skjer når det gjelder forskning og utvikling og 
nye ting som kommer sammen. Og mange slikker leppene sine, slår seg på 
kinnet og sier: "Å, bra! En ny teknologi kommer, en ny type bil, en ny type 
helbredelse for kroppen, en ny type av dette," og alt kommer. Det roper din 
vei. Det meste har ennå ikke kommet i massedistribusjon, men det kommer til 
å gjøre det. Og du sier: "Det er flott. Se på alt dette nye som kommer." 

Det er overveldende fordi det kommer så fort. Tiden det tar å tilpasse seg en 
helt ny type paradigmeskifte i teknologi, får den menneskelige mentale 
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balansen til å begynne å falle fra hverandre og folk blir gale. De som ikke er gale 
begynte å føle seg veldig utilpasset. 

Og til syvende og sist antar jeg at hvis du virkelig destillerer alt dette – se på 
verden akkurat nå, føl deg inn i dette – menneskeheten føler seg mer utrygg 
enn noen gang før. Det morsomme er statistisk sett at du kan argumentere for 
det. Du kan si: "Det er mindre kriger. Det er mindre sult. Det er mindre av dette 
og det. Det finnes bedre medisinsk behandling, bedre utdanning. Det spiller 
ingen rolle, for hvis folk føler seg utrygge akkurat nå, er det det dere føler. Og 
det bringer opphav til ting som angst, frykt, desperasjon, folk som gjør gale, 
gale ting. De vet ikke hvorfor de gjør det, og ingen andre vet hvorfor de gjør 
det. Det er en refelks reaksjon på å føle seg patetisk utrygg på planeten akkurat 
nå. 

Føl det i ditt eget liv. Du har gått gjennom det. Du har opplevd det, men tar du 
bort sikkerheten - sikkerhet er ofte inneholdet i de menneskelige rikene, 
kjernefamilien; Det faller fra hverandre akkurat nå. Sikkerhet oppleves når du 
har en god og pålitelig regjering. Offentlige systemer vil aldri bli bra fordi det er 
en regjering, men noen ganger hjelper det å ha en som er stabil. Hvor er det 
akkurat nå? (Noen få humrer) Jeg mener, det er ikke her i USA. Det er ikke i 
Europa, for det meste. Det er ikke i andre deler av verden. Sikkerhet finnes ofte 
i fellesskapet i kirker og religioner. Du går i kirken, du har hatt en tøff uke; Du 
sitter der og snakker om hvordan Gud elsker deg, men det er en pervers som 
står oppe på podiet og det er ... (latter) Sa jeg det? Å, det var Tesla! Ja (flere 
humrer). Jeg mener, hvor er tilliten som folk en gang hadde til religionene? 
Dette faller fra hverandre. Så de grunnleggende, fundamentale 
sikkerhetsnettene er der bare ikke. 

Og hva begynner folk å gjøre? De sier: "Vel, jeg må bli mer selvhjulpen, kanskje 
dyrke min egen mat, kanskje eie flere våpen, kanskje barrikadere gårdsplassen 
slik at ingen kan komme inn," og ganske snart har du en spredning av 
overvåkningskameraer og våpen og folk som hamstrer. Det legger til denne 
angstfaktoren som er der ute, og den er enorm. Og det er ikke ditt. Det kan jeg 
ikke understreke nok. Vel, jeg vil senere, så jeg vil fortsette å understreke. Det 
er ikke ditt. Du føler det på planeten. Du har valgt å bli her, og det er det som 
skjer. Det er overalt. Folk som aldri hadde angst før, aldri hadde problemer 
med å sove, aldri drakk eller tok stoff for å bedøve smerten, tyr nå til slike ting. 
De vet ikke hvor de skal henvende seg. 

Hvis du var uvitende, som du pleide å være, hva ville du vendt deg til akkurat 
nå? Familie? Noen, ikke mange. Jobben din? Pffff!  Før kunne du starte i en 



Crimson Circle – Shoud 11 – Kunsten å Benke 2021 Serien 

 

 13 

jobb, en karriere, og du ville bli i det. Du ville bli i det samme selskapet 
mesteparten av livet ditt, som jeg ikke anbefaler, men det pleide å være veldig 
stabilt, og selskapet ville ta vare på deg, men det gjør de ikke nå. Hva gjør folk, 
hvor henvender de seg til akkurat nå? 

Vel, de vender seg til ting som videospill, fordi du kan miste deg selv der. Du 
kan gå inn i den verden hvor du går og sprenger andre verdener. Jeg forstår 
ikke alt det, men du kan gå inn i den digitale verdenen, og de går inn der. De 
går til alkohol og narkotika, selvfølgelig. Så går de inn i depresjon. Det er nesten 
som om de inviterer seg selv til depresjon, for i depresjon trenger du egentlig 
ikke å møte de sanne energiene. Du er i depresjon. Du kan stønne og stønne 
over å være deprimert, men du trenger virkelig ikke å møte det som er der ute 
eller hva som er her inne. 

Jeg sier alt dette, og det er absolutt ikke en pep talk – heh!  – men det er en 
virkelighet på planeten akkurat nå, og du må forstå at den ikke er din, med 
mindre du vil at den skal være det. Dersom du vil at det skal være slik, så skal 
jeg ikke prøve å ta det bort, men dette er hva planeten går gjennom. Og 
merkelig nok er det veldig passende på denne utrolige tiden med forandring. 
Du kommer til å se det i teknologi. Du kommer til å se det i fysikk. Du kommer 
til å se det i alle deler av livet at det forandre seg så raskt. Måten barn kommer 
inn på denne planeten, selve fødselsprosessen, du kommer til å se alt dette, alt 
forandrer seg. Hvor er de gamle stabile søylene i livet som du alltid kunne stole 
på - selv om alt annet endret seg, har du disse søylene i livet som du visste 
skulle være der - de går bort, og folk er desperate. Folk er desperate. 
 

 Holde seg i balanse 

Nå – pep talk-delen – det er her du kommer inn. Det er derfor du er her. Det 
vet du. Vi har snakket om det. Det er ikke noe mystisk ved det, og alt du trenger 
å gjøre er å skinne lyset ditt. Ganske enkle ting. 

Det er veldig, veldig viktig akkurat nå å forstå forskjellen på hva som er ditt og 
hva som ikke er det. Det er veldig viktig. Og du blir helt rotete i hodet ditt, og 
som jeg sa i Keahak – Vi skal begynne å gjøre det, vi tar det med til Shoudene – 
Vi kommer til å gå utover hjernen og dens konstante analyse av ting. Vi skal 
bare gå ut og gjøre det. Men du må være ganske balansert i deg selv for å gjøre 
det. Du må være ganske tydelig i deg selv på hva som er ditt og hva som ikke er 
det. Og det er så enkelt - du er Mesteren - hvis du ikke liker det, vil du ikke ha 
det, det er ikke ditt, si farvel. Hvis du vil leke med det, er det greit, men jeg vil 
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sannsynligvis ende opp med å ringe deg på spillet du spiller og si: "Det er et 
stort spill. Gi slipp på det." Og noen av dere vil, noen av dere vil ikke. 

Men det blir ikke bedre med det første. Du kommer ikke til å plutselig se at alle 
samles rundt en fredspipe og verdens problemer løser seg selv, og plutselig er 
det ingen sultne mennesker. Du kommer til å se en større kløft mellom de som 
har det og de som ikke har det, og dette er ikke for å dømme noen. 

Faktisk, med min bakgrunn og mine følelser om ting, de som ikke gjør det, skam 
på dem. Skam på dem for ikke å ha det. De bruker det som en unnskyldning: 
"Stakkars meg. Jeg har det ikke. Alle har det. De tar bort pengene." Nei, det gjør 
de ikke. Du er ikke smart nok til å skaffe det til deg selv. Så jeg kommer til å 
være hard mot "har ikke". Jeg føler ikke sympati for dem. Vil du ha den, så ta 
den. Og så sier de: "Men jeg vet ikke hvordan." Og det er som: "Kom hit. Jeg 
skal vise deg en gruppe mennesker rundt om i verden som kaller seg Shaumbra. 
Jeg skal vise deg hvordan de forandret livene sine. De viser deg veien. De er 
eksempler. De er standardene, og du kan endre hva du vil. Hva du vil." Og det 
jeg elsker er at du finner ut av det. Det oppdager du. 

Du oppdager også noe på en høyere platitude, en høyere høyde, at det du 
trodde du ønsket før, det menneskelige behovet er egentlig ikke så viktig. Vi vil 
snakker om det om et øyeblikk, men du har forandret deg, og du kommer til å 
se det her om et øyeblikk. Du har forandret deg utrolig mye innefor det som er 
viktig i livet ditt. Og kanskje før var det penger og forhold, hva som helst. Du 
innser at det ikke er så viktig lenger. Du begynner å innse at de tingene bare er 
der. Du trenger ikke å streve for dem. De er faktisk ikke behov. Du vet, penger. 
Nei! Sett følelsen din inn i noe mye større, det som virkelig er viktig for deg. 
Penger, det er egentlig ingenting; Det er bare energien din, og å ha mer penger 
er faktisk for de fleste mennesker på planeten selvdestruktivt. Det er det 
virkelig, og – Jeg kommer med noen fantastiske uttalelser i dag (Adamus 
humrer). 

Men noen som har medlidenhet med seg selv og, du vet, de synes synd på seg 
selv; Du gir dem penger, hva gjøre de? De kommer bare til å være mer lei seg. 
Det er nesten som en fysikk-formel. Du gir noen som har lav bevissthet, som 
mangler egenverd, du gir dem litt mer energi, da kommer de plutselig til å gjøre 
det til: "Å, nå er jeg verdig! Nå lot jeg alle mine problemer gå." Nei! De vil bruke 
den energien, de pengene, til å forsterke problemene sine. Så enkelt er det. Og 
jeg sier dette fordi du har lært det. Du har gått gjennom det på den tøffe 
måten. Du har gått gjennom helvete, og nå innser du at det egentlig ikke er 
nødvendig. 



Crimson Circle – Shoud 11 – Kunsten å Benke 2021 Serien 

 

 15 

  

Benking 

Benking. Dette har vært Kunsten å Benke Serien. Vi skal videre til Alt serien. Det 
var en god overgang i disse siste Shoudene, som gikk fra det ene til den andre. 
Faktum er at du ikke trenger å gjøre benking, og du fant ut av det. Jeg mener, 
du trenger virkelig ikke å sette av tid og finne en benk et sted eller en stol eller 
hva det er, og deretter skinne lyset ditt. Jeg vil si at omtrent 81 prosent av 
Shaumbra fant ut av det: "Hei, Adamus, drit i benken. Jeg skinner alltid lyset 
mitt" (litt latter). Jeg sa: "Virkelig?! Det visste jeg ikke. Å, eh! " 

Ja, du skinner alltid lyset ditt. Benken handlet ikke så mye om planeten som om 
deg, for da du satt der - stoppet du bare et øyeblikk, du fikk deg en god kopp 
kaffe eller hva som helst - du tok deg tid til deg selv. Først tenkte du: "Jeg gjør 
dette for planeten." Ha ha ha! Du gjorde det for deg selv. Du skinner alltid lyset 
ditt. Det utstråler alltid, og du trenger ikke engang å tenke på det. Du trenger 
ikke å benke. Du kan være midt i en god middag. Du kan være midt i sex, hva 
som helst, og du skinner fortsatt lyset ditt (Adamus humrer), spesielt med en 
god middag. Så hele Benkeserien handlet om at du stoppet et øyeblikk for å 
virkelig la lyset skinne på deg selv. Det har alltid skinnet på planeten. 

Noen har utfordret meg – faktisk har mange utfordret meg (Adamus humrer) – 
noen Shaumbra har utfordret meg med å si: "Greit, vi startet denne 
benkeserien, og har skint vårt lys på verden et år. Mye bra er gjort, er det ikke? 
(Adamus ler) "Se hvor vi er nå. Kanskje vi skal dempe lyset litt? Kanskje vi skal 
slukke det lyset helt? Men det er faktisk det virkelige beviset. Du skinner lyset 
ditt, og det kommer til å få ting i gang. Det kommer til å få folk ut av latskapen, 
ut av sine begrensninger, for når lyset plutselig skinner – noen har vært bevisst 
i mørket i hele livet og lyset skinner – og det viser alle de andre potensialene, 
de vil ikke nødvendigvis se det. Det gjør dem oppmerksom på deres spill. Det 
står: "Du kan velge dette. Du kan velge det. Du kan gjøre alle disse andre 
tingene." De liker det ikke, så de prøver å dempe lyset eller late som om det 
ikke er der. Men lyset har faktisk ristet mange ting på denne planeten som 
trengte å bli ristet. 

Du sier: "Vel, ja, men det er en krig på gang." Er det ikke interessant også, hvis 
du ser på – Cauldre hindrer meg i å si: "Å, de russiske Shaumbra kommer til å 
bli opprørt over deg"; Jeg bryr meg ikke (Adamus humrer) – datoene som Putin 
bruker for sin vennlige okkupasjon av andre nasjoner, veldig statistisk tilpasset i 
numerologi. Det er ingen feil i det i det hele tatt. Beklager hvis jeg fornærmet 
deg, men flytt deg. Gå et annet sted da. 
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Vi skal ikke snakke om det i dag. Men senere. Jeg tar en prat med deg. OK. Jeg 
skal inngå en avtale med deg. Jeg skal gjøre en spesiell sesjon bare for 
russisktalende Shaumbra, enten du er fra Russland eller noe annet sted. Du 
stiller meg de tøffeste spørsmålene dine. Uansett hva du vil spørre om, vil vi ha 
vår sesjon bare for russerne. Linda, skriver dette ned, selvfølgelig (Adamus 
humrer). 

LINDA: Riktig. 

ADAMUS: Nei, Linda løper til det andre rommet akkurat nå (noen humrer). Nei, 
jeg vil snakke om det, for du er ikke fri. Ikke at noen andre er det, men du er 
ikke fri. Dere er der av en grunn, og noen av dere har bare ikke funnet ut av 
det, hvorfor dere er i Russland, hvorfor dere ble reinkarnert til Russland. Mange 
av dere har vært der gang på gang. Jeg er litt forstyrret av noen av dere, fordi 
dere har glemt hvorfor dere virkelig er der. Du har blitt veldig defansiv. 

Dere er ikke Russere, og dere er ikke Amerikanere, og dere er ikke Brasilianere, 
og dere er ikke Meksikanere. Du er hinsides alt det. Og hvis du fortsatt spiller 
nasjonalitets-spillet eller til og med kjønnet ditt, hvis du fortsatt spiller spillet 
om alder, har du ikke lært det ennå. Du har ikke funnet ut av det. Det har du 
ikke. Du bor kanskje i Russland, du er kanskje en kvinne, du er kanskje 52 år 
gammel, men det er du ikke. Så vi tar en liten en-til-en-prat. Ja. Du har ikke noe 
annet å gjøre, hva? Du trodde neste helg skulle bli Kasama. Det er det ikke 
(noen humrer). Vi har en perfekt åpning. Bare skli inn i en liten kanalisering. Ok, 
avtale. Takk. Takk. OK. Har alle roet seg ned nå? OK. Å, jøss! Fraværende!  OK. 
Pussig, gi dem en kanalisering, så roer de seg ned. De skriver spørsmålene sine 
akkurat nå. Ja (noen få humrer). 

Så la oss fortsette. Hvor var vi? Å, benking, Kunsten å benke. Så det var virkelig 
for deg. Lyset ditt skinner alltid på denne planeten. I det øyeblikket du tok 
beslutningen om å komme tilbake hit i dette livet og gjøre det du gjør, enten du 
var i dine mørkeste dager eller ikke, skinner du fortsatt et lys, og vi kommer til å 
fortsette med det. 

  

ALT 

Vi skal gå inn i Alt-serien, og "Alt" betyr flere forskjellige ting. Det er variabelt, 
flere virkligheter. Vi kommer ikke lenger til å sitte fast i dette. Gjennom Keahak 
kommer vi til å blåse forbi sinnet, og så skal vi bidra til å bringe alle disse 
energiene til Shaumbra. Men du skal lære hvordan det er å virkelig være Alt. Og 
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det høres litt morsomt ut, men det er faktisk ganske forstyrrende. Det ryster de 
gamle systemene, men du er trygg. Du vil være trygg i den. Vi skal finne ut i Alt 
at det er så mange virkeligheter og så mange forskjellige måter å spille på i 
virkeligheten. Men det store spørsmålet er hvordan du vil spille? Glede eller 
lidelse? Vil du gå langt ut dit, eller vil du holde deg liten? Og å holde seg liten – 
jeg mener å holde seg innenfor en begrenset komfortabel virkelighet – er greit. 
Men vi skal ut dit. Det er ikke plass der ute i det vi skal gjøre hvis du har gamle 
problemer. Det er det ikke. Så vi må la dem gå, og det er ikke så vanskelig. Det 
er det virkelig ikke. 

Alt er også det opprinnelige navnet på Atlantis. Alt. Så det kommer vi virkelig til 
å være – vi skal ikke tilbake til Atlantis, men hele den Atlantiske Drømmen og 
hele kameratskapet vi hadde kommer virkelig til å komme sammen i denne 
neste serien. Men igjen, ikke rom for problemer. Ikke plass til sutring. 

Nå blir det – og vi kommer til å ha mange diskusjoner om – det er usikkerhet. 
Det er ting du kanskje ikke forstår. Vi tar dem med i diskusjonen – ikke til 
prosessering, men til diskusjon – slik at vi kan la dem gå. Jeg antar at det jeg 
sier er at det er på tide å ta på deg Mester bukse, skjorte eller BH eller hva det 
nå er, for vi skal dra dit nå. Vi gjør det på planeten. Når du skinner lyset ditt, 
rister det opp ting, og for meg er det et vidunderlig vitnesbyrd om hva du gjør. 
Ting på planeten blir rystet. 

Vi vil ikke gå så langt at det eksploderer. Det er stor forskjell på å riste opp og 
sprenge. Men vi vil riste ting litt opp. Ellers går ting bare på samme gamle 
måten, de samme gamle problemene. Ingenting utvikler seg og forandrer seg. 
Så vi kommer til å fortsette å skinne lyset i Alt virkeligheter, på mange 
forskjellige måter og fortsette å riste opp planeten. Men for nå, hvis du har 
problemer, hvis det er ting som veier tungt på deg, kom deg til helvete over 
dem. Der vi skal, er det ikke plass til dem. Og det er ikke behov for dem. Det er 
ikke nødvendig. Det er det virkelig ikke. Så la oss bare bevege oss videre med 
det neste. 

Ok, godt dypt åndedrag med det. 

Linda, er du klar? Beklager. Er jeg litt for aggressiv i dag? 

LINDA: Ikke mer enn vanlig. 

ADAMUS: Ok, bra. Og jeg vil gjøre det veldig klart at dette neste trinnet 
kommer til å bli stort, og du kan bare ikke holde på problemer. Det kommer til 
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å gjøre mer vondt hvis du gjør det. Det kommer til å skade deg mye mer, og til 
en viss grad til og med holde tilbake gruppen. Så la oss bare komme over dem. 

  

Rettighetene til en Mesterene 

Sist Shoud snakket vi om Mesterens rettigheter. Snakket om Mesterens 
rettigheter, og så mange av dere skrev inn, ga dine forslag og ideer. De fleste av 
dem var veldig, veldig gode. Og igjen, jeg var som den stolte pappaen i Klubben 
for Oppstegne Mestere som holdt opp listen for at de skulle få se. Det var noen 
punkter som var litt uvanlig – heh!  – annerledes, men for det meste greit. 

Det jeg gjorde var å føle meg inn i dem alle. Ikke bare de som ble sendt skriftlig, 
men de du tenkte på eller kanskje postet på nettet, men ikke sendte inn. Så jeg 
tok en helhetsvurdering av Mesterrettighetene – og dette er ikke et endelig 
dokument, det er et arbeid som pågår – men jeg hentet ut de beste og 
omformulerte dem, fordi mye av formuleringen på en måte kom fra det 
negative og jeg ønsket å si det på en bekreftende måte. Ting som: "Jeg har rett 
til ikke å være redd lenger." Det er som, ok, men det er fortsatt fryktelig, så 
hvordan får vi dette til å bli positivt? Så jeg gjorde mye polering og destillering 
på dette og kom ... 

LINDA: Polering hva? 

ADAMUS: Polering av ordene. Ord. Så jeg gjorde mange justeringer på disse og 
kom opp med dette, ganske mye for å få betydning for Shaumbra, hva var de 
beste elementene. Så vi skal gå gjennom dem nå og snakke om dem, 
rettighetene til en Mester, eller hva du vil kalle dem. 

Det var faktisk en interessant studie, å se på alle disse og føle seg inn i energien 
og hva som egentlig skjer med Shaumbra. Og jeg ble overrasket over det som 
ble den viktigste rettigheten for Shaumbra, og det er ... (en pause og venter på 
at lysbildet skal vises). Det er vilt – det er signalet (noen få humrer). 

LINDA: "Jeg Er trygg, alltid med min naturlige beskyttelse." 

ADAMUS: Bra. Ja, Cauldre forteller meg at han kommer til å kjøre dem 
(lysbildene). 

"Jeg Er trygg." Det var gjennomgripende gjennom alle svarene - hundrevis, 
hundrevis, hundrevis og hundrevis av svar - du sendte inn og ikke uten å 
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engang inkludere de andre. Men Shaumbra innser at de har rett til å føle seg 
trygge. De har rett til å føle seg trygge i sin egen naturlige beskyttelse. 

Da vi startet denne Shouden, sa jeg: "Hva skjer i verden?" Verden føles utrygg 
akkurat nå. Når du virkelig destillerer alt ned, føler de seg bare utrygge. Her sier 
du at du har rett til å føle deg trygg, og det er veldig sant. Du har en naturlig 
beskyttelse. Det spiller ingen rolle hva annet som skjer i verden akkurat nå. Det 
spiller ingen rolle om det er en stor lavkonjunktur eller depresjon. Du er trygg. 
Kan du føle det? Og forstå at hvis det er krig, er du trygg. Hvis det er 
naturkatastrofer, er store miljøubalanser – som det er akkurat nå – så er dere 
trygge. Kan du føle det og akseptere den retten? Jeg mener, det er din rett. Og 
ikke si: "Hvordan?" Bare godta at det er din rett å være trygg. 

Kan du føle deg inn i det og tillate det? Det var nummer én med Shaumbra. 

For mange år siden var det penger. De ville ha sagt "Retten til overflod, retten 
til å være rik" og alt det andre. Hvordan ting har endret seg akkurat nå. "Jeg har 
rett til å være trygg i en utrygg verden." Og uten å føle behovet for at du må gå 
ut og redde alle andre som ikke er trygge eller som kanskje ikke er trygge. Du 
kan ikke gjøre det. Du må være i din sikkerhet. De stoler på det. Det er som 
drukningsperson syndromet. En druknende person vil ikke hjelpe en annen 
druknende person. Hold deg over vannet. Hold deg trygg. Så, kan du føle det og 
virkelig legemliggjøre det? "Jeg har rett til å være trygg." Det kommer til å bli så 
avgjørende for å komme videre. 

OK. Den neste på listen. 

LINDA: "Jeg Er et åpent uttrykk, uten å måtte forklare eller begrense." 

ADAMUS: Dette kom som et resultat av at folk sa: "Jeg er lei av at folk ikke 
forstår meg. Jeg er lei av å ikke være den jeg er. Jeg er lei av å ikke kunne si min 
sannhet. Jeg er lei av å bli analysert, kritisert, utstøtt og alt annet gjennom 
dette," og jeg destillerte dette og gjorde det litt lettere å sette inn i ti ord eller 
mindre (litt latter). – Jeg er et åpent uttrykk. Jeg er et åpent uttrykk. Jeg har 
den rettigheten," uten å måtte forklare det eller begrense det. 

Det dukket først opp på en av våre samlinger i Kona tidligere i år, tror jeg det 
var, og til min overraskelse også. Det største problemet med den gruppen, det 
største de var frustrert over, er at de ikke ble sett. De ble ikke sett. De følte at 
de måtte holde seg så små og uten uttrykk eller stadig prøve å forklare seg. Den 
tiden er over nå. Den tiden er for lengst borte. Du har rett til ditt fulle uttrykk. 
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Nå kan man argumentere og si: "Vel, betyr det at du kan rope "brann" i en 
kinosal?" Vær så snill! Vi er hinsides det. La oss ikke komme inn på de 
filosofiske argumentene. Du kommer ikke til å gjøre det. 

Du har rett til å være den du er, og det er lyset som skinner. Det er å kunne ... 
Ja, så mange av dere har hatt problemer med å artikulere, sette ord på ting, 
snakke. Og du kan føle det på innsiden, og det begynner å prøve å komme ut 
med ord, og du snubler og fomler, fordi det ble undertrykt så lenge. Du har rett 
til og evne til å snakke og ordene bare flyter ut. Når du slutter å bare bruke 
hjernen og du lærer å la energien snakke for seg selv. 

Energien taler for seg selv. Du trenger ikke å tenke gjennom det. Ordene bare 
flyter, og du bare flyter, og du trenger ikke å forklare for noen. Vet du hvorfor? 
For det første trenger du ikke det. Du skylder dem ikke det. Og for det andre vil 
de bare få det. Når du er i ditt sanne uttrykk, får de det, uansett hvilke ord som 
blir sagt. Det skjer på mange forskjellige nivåer. Så det er din rett akkurat nå, 
åpent uttrykk, verbalt, energetisk, kunstnerisk, slik du vil. Og det er jeg ikke – 
noen av dere får disse utfordringene "Betyr det at dere går ut og begynner å 
snakke om politikk og ..." Nei, det handler ikke om det. Du er hinsides det nå, 
håper jeg. Og de få av dere som fortsatt sitter fast i det, i konspirasjoner og 
politikk, vær så snill å gå. Jeg mener, vi har bedre ting å gjøre her. 

Du trenger ikke lenger å stå oppe på en såpeboks og snakke om hvilket politisk 
parti som er riktig eller galt eller noe sånt. Årsakene er ikke lenger dine. Det er 
noe som er mye mer bevisst for deg å gjøre på planeten. 

Så, "Jeg Er" - føl deg inn i det et øyeblikk - "Jeg Er et åpent uttrykk, uten å måtte 
rettferdiggjøre det." 

Neste på listen. 

LINDA: "Jeg Er fri, uten karma, skyld eller skam." 

Så, mange innspill og på så mange forskjellige måter, men Shaumbra sier: "Jeg 
er lei av karma. Jeg er lei av å ha skyldfølelse og skam." Mange som har gått 
gjennom Threshold, spesielt, sier: "Endelig forstår jeg det, hvorfor jeg hadde så 
mye skyld og skam. Nå er jeg ferdig med det." Så jeg destillerte på en måte alt 
til dette enkle uttrykket "Du har rett til å være fri", og det inkluderer karma. Du 
har ikke karma, med mindre du vil ha karma. Karma eksisterer ikke. Jeg mener, 
det er en illusjon til du bestemmer deg for at du vil bringe det inn i livet ditt. 
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Skyld og skam er derimot ganske ekte fordi du genererer det. Du har en liten 
maskin inni deg som lager skyld og skam hver dag, og bare skyller det ut (noen 
få humrer). Men før eller senere sier du: "Jeg skal koble fra den maskinen, fordi 
jeg er veldig lei av den." Du har rett til å være fri. 

Det er noe som sitter fast i menneskelig psykologi, "Jeg må føle meg skyldig i 
noe, ellers kommer jeg til å gjøre dårlige ting." Nei. Nei. Det var så i går. Det er 
så gammelt. Du trenger ikke skyld og skam for å rettlede eller korrigere livet 
ditt. Skyld og skam er bare en dårlig enveisgate. Du trenger ikke skyld og skam 
for å holde deg på plass. Et sted langs veien fikk du med deg noe: "Jeg var et 
dårlig menneske." Noe av det skammelige med New Age er at de elsker denne 
skyldfølelsen. "I tidligere liv myrdet du alle disse menneskene." Oof!  Det var 
ikke deg! Det var dine tidligere liv, og de må takle det, og de handterer det 
akkurat nå på mange nivåer. Det er ikke ditt, og du trenger ikke å bære på det 
lenger. Og du kan la det gå på et øyeblikk. Men så kommer skyldfølelsen og 
skammen tilbake: "Vel, jeg må bære litt av det. Er jeg ikke delvis ansvarlig for 
det?» Nei. Det er slutt på karma. Det er slutt på skyld og skam. 

Bare forestill deg det et øyeblikk, det er akkurat som å bruke fantasien din. 
Hvordan ville det være på en typisk dag hvis du ikke hadde skyld, skam eller 
karma? Whoa!  Det er frihet. Det var en stor en. Og du har rett til det. Du 
trenger ikke å oppnå det. Du trenger ikke å betale for det. Du trenger ikke å 
jobbe hardt for det, og du trenger ikke å lide for det. Umiddelbart akkurat nå er 
det din rett: "Jeg Er fri for skyld, skam og karma." OK. 

LINDA: "Jeg Er skjønnhet og sensualitet." 

ADAMUS: Ja, det er du (noen få humrer). 

Dette var et slags tilbakevendende tema gjennom alle innspillene som kom 
gjennom. Shaumbra sa: "Jeg vil ha skjønnhet i livet mitt. Jeg vil se skjønnhet. 
Jeg vil være sensuell. Jeg er lei av å bare se på et tre og tro at det er et tre. Jeg 
ønsker å se skjønnheten som ligger i alt." Og det er din rett. Sinnet er 
programmert til å se ting på en veldig lineær, bokstavelig måte. Og ofte, i livets 
skjønnhet, blir sensualiteten fjernet av mange, mange ting. 

Men jeg vil si det er en av dine vakreste sanser, følelsen av skjønnhet. Det er en 
sans. Og sensualitet, å leve et sensuelt liv, et deilig liv der alt du spiser er 
sensuelt, alt du nyter med øynene dine på er sensuell, alt - musikk - og alt 
annet. Og hvis det ikke er sensuell, hvis det ikke er sensuell og du ikke kan få 
kontakt med de sensuelle energiene, kast det ut av livet ditt, fordi det er ting, 
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energien og måten den er innebygd på er usensuell, men kast den ut av livet 
ditt. Det er på tide å være skjønnheten i deg selv og i alt rundt deg. 

Tenk deg nå, fremover, at du ser skjønnhet i alle ting, og dette er ikke ment 
som bare en liten klisjé, men jeg mener virkelig å føler skjønnheten i ting. Det 
er slik livet skal være. Uten det blir det ingen lykke. Det kommer til å bli 
depresjon. Det kommer til å bli angst. Når du begynner å la den naturlige 
skjønnheten i alt komme gjennom og la deg oppleve det, kan du ikke bli 
deprimert og du kan ikke kjede deg. Du kan sitte på en parkbenk åtte timer om 
dagen og ikke gjøre annet enn å føle, føle og oppleve skjønnheten, og noen vil 
si: "Vel, er det ikke kjedelig å bare å sitte der hele dagen?" Det er som, nei. 
Kjedelig er det du gjør, ikke å leve et sensuelt liv. Det er kjedelig det. 

Ok, gå videre. 

LINDA: Greit. 

ADAMUS: "JEG ..." Oh. Du kommer til å si dette. 

LINDA: Ville du si det? 

ADAMUS: Nei, si det du. 

LINDA: Du sier det hele tiden. 

ADAMUS: Jeg vet det, men nå bør du si det. 

LINDA: Greit. OK. 

ADAMUS: Øve deg, vet du. 

LINDA: Greit. "Jeg Er det Jeg Er, ikke massebevissthet, ikke mine forfedre, 
tidligere liv, englefamilier eller projeksjoner av andre." 

ADAMUS: Du er ikke noe av det. Og igjen, det er vanlig å tro at du er delvis din 
familie og englefamilier. Vi kvittet oss med englefamilier for et par år siden. Det 
var bra. Du er ingen av dem. 

Det etterlater en følelse av tomrom kanskje i en kortere tid, fordi du er knyttet 
til disse tingene. De var en del av deg, og på en måte er de fortsatt en del av 
historien din, men du står ikke lenger i gjeld til dem. Ingen av dem. Du er et fritt 
vesen. "Jeg Er det Jeg Er. Ikke hva familien min er. Ikke hva mine tidligere liv 
var." Du er ikke dine tidligere liv i det hele tatt. Som jeg har sagt før, de er som 
søskenbarn av sjelen eller noe, men det er ikke deg. Og enda viktigere, de 
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ønsker at du skal komme deg ut av det, til og med din sjelefamilies gamle 
avstamning. De leter etter deg slik at du kan heve deg over det ordtaket: "Jeg 
er ikke bare enda et liv i en rekke av liv av min sjel." Du er den utpekte 
oppstigeren. Du er den som bryter fri fra sjelens mønstre og tidligere liv. Det er 
stort. Det er stort. 

"Jeg Er det Jeg Er, ikke at de er, ikke at min biologiske familie er, ikke at 
massebevisstheten er, ikke anklagene som andre mennesker legger på meg. Jeg 
Er det Jeg Er.  Jeg vil bestemme hvem jeg er." 

Å gå gjennom dine innspill til disse, det vi kaller, mine rettigheter eller 
Mesternes Retigheter var fenomenalt, og det å følte seg dypt inne i alle disse 
svarene. Det var litt av en opplevelse jeg hadde. Neste. 

LINDA: "Jeg Er klar over mine sjels sanser, så vel som mine menneskelige 
sanser." 

ADAMUS: Bra. Du kjenner dine menneskelige sanser sannsynligvis alt for godt. 
Jeg bruker ordet "sjelesanser" nå, i stedet for "englesanser". Vi slipper på en 
måte unna de engleaktige familiegreiene. De er dine sjelesanser, og det er over 
200 000 av dem. Du trenger ikke mange av dem, men det er på tide nå; Du har 
rett til de sansene. Vi har snakket om en rekke av dem - Skjønnhet er en, evnen 
til å fokusere er en - det er en rekke av dem. Vi vil snakke om de her og der( 
(Linda humrer).  

LINDA: Å, jøss. 

ADAMUS: Ja. Jeg prøver å være hip her og bruke en slags hip terminologi (noen 
humrer). Kuthumi har vært etter meg i det siste, og han sier at jeg ikke er helt i 
tiden, og jeg trenger å snakke og kle meg mer i tiden, og jeg må høre på annen 
musikk enn klassisk. Så jeg prøver. Så vær så snill å bære over med meg. Ja. 

Hva skjer, mann? (latter) 

LINDA: Å, nå er du på riktig spor (flere humrer). 

ADAMUS: Jeg trenger kanskje mer coaching på dette. Men det var selvfølgelig 
han som hjalp meg med navnet mitt, Adamus. 

LINDA: Vel, selvfølgelig. Vi vet hva det betyr. (Refererer til Kuthumis 
kanalisering i 10 år med Adamus.) 
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ADAMUS: Ja, det gjør vi (Adamus humrer). Så han blir varmet opp til Drømmen 
om Merlin-arrangementet. 

LINDA: Selvsagt. 

ADAMUS: Så du har disse vakre sansene. La oss få dem inn. Og hvordan gjør du 
det? Bare tillater. Vi skal snakke om det, jeg skal gi en forklaring på hva disse 
andre sansene er, men vi skal begynne å veve dem inn, og det gjør livet så mye 
mer givende og tilfredsstillende og morsomt og spennende og magisk. Du har 
dine menneskelige sanser, flott, men la oss integrere noen av disse andre for å 
gjøre livserfaringen for den gjenværende tiden du har her på planeten så mye 
mer spesiell. Så du har rett til dine sjele sanser. Jeg bryr meg ikke om hva sinnet 
sier: "Vel, hvor er de? Og hvordan bruker jeg dem?" Hold munn! Vi skal bare få 
dem inn. Vi kommer til å bruke  "hold kjeft" og "fuck you's" (latter) mange 
ganger, bare for å sette parametrene. OK. Eller "hold kjeft" (flere humrer). Ja. 
Hvis jeg bare sier “shut up,” er det som å si ok. Men hvis det er "shut the fuck 
up", er det veldig viktig. Ok, noter deg det. Det er veldig viktig. 

Ok, hva blir det neste? 

LINDA: Det er slik jeg kjenner Geoffs kanaliseringer. 

ADAMUS: Neste på listen. 

LINDA: "Jeg Er glede, i hver celle i kroppen min og i hver tanke i sinnet mitt." 

ADAMUS: Ja. Det var mye innspill om lyskroppen, for eksempel. Det var mye 
"Jeg vil ha min lys kropp nå" og "Jeg vil ha glede", og de så ut som de nesten 
blandet seg sammen. Kroppen er utfordrende. Du trenger ikke meg til å 
forteller deg det. Kroppen gjør vondt og har smerter. Du går gjennom denne 
forvandlingen. Det er på tide å si: "La oss være i glede med hvert atom, hver 
celle i kroppen. La oss glede oss over tankene i sinnet." Jeg snakker ikke om 
kunstig optimisme. Jeg snakker om sann glede – Kombinert med noen av de 
andre tingene vi har her oppe – evnen til å bare la deg være i glede. Glede, 
lykke, sensualitet, flyten. Jeg antar at det kanskje til og med er et bedre ord enn 
"glede". "Jeg Er flyten min – i min energistrøm, i min flyt av letthet og nåde – 
uten all denne motstanden og friksjonen underveis.» Dette er din rett. Ha det i 
kroppen og sinnet ditt og i alt du gjør. 509 

LINDA: "Jeg Er avslappet, endelig." 

ADAMUS: Det var interessant også. Det var mye av det. Uventet, men det ble 
ikke sagt på en slik måte. Det var: "Jeg må slappe av" (Linda fniser), og "Jeg er 
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så lei av å være stresset. Angsten er overveldende." Du har rett til å være 
avslappet. Hvorfor? La oss gå tilbake til den første. Fordi du er trygg. Når du er 
trygg, kan du slappe av. Resten av verden er ikke trygg. Den er ikke avslappet. 
Den er i angst. Spenningene øker, bygger seg opp. Hvem vet hvor ting skal gå? 
Vel, det gjør jeg, men ... 

"Jeg Er avslappet." Bare føl deg inn i det et øyeblikk. "Jeg Er avslappet " 
(Adamus tar et dypt åndedrag). Det er mye spenning i avslapningen din 
(Adamus humrer). Jeg mener, føl inn i det. Det er din rett. Det er din rett å 
være avslappet, å være rolig. Godta den retten. "Jeg Er avslappet." Åhh! (kort 
pause) Du er ikke veldig avslappet (Adamus humrer). Det er fortsatt mye 
spenning. OK. 

Så i din egen tid, kom tilbake til: "Jeg Er trygg." Det er ikke en mental øvelse. Du 
trenger ikke å lage diagrammer. Det er en rettighet. Du trenger ikke å tenke 
gjennom det. Det er en rettighet, "Jeg Er trygg." Så etter at du virkelig føler det, 
gå nå, "Jeg Er avslappet."  Åhh!  Du kan slappe av fordi du er trygg. Så enkelt. 
Det er en rettighet. Du trenger ikke å betale for det. Du trenger ikke å jobbe 
hardt for det. Det er din rett. 

Ok, hva mer har vi på listen? 

LINDA: "Jeg Er i fysisk harmoni, med min fysiske og lys kropp." 

ADAMUS: Igjen, mye fysisk kommer gjennom her. Jeg forstår. Det fysiske er 
kanskje en av de mest utfordrende tingene å komme gjennom akkurat nå, og 
jeg må si at det kommer til å være ubehag å gå gjennom hele denne 
overgangen til lys kropp. Jeg skal fortelle deg den enklere måten å gjøre det på, 
hvis du vil ha det enkelt – vil du ha den enkle måten? (noen få Shaumbra sier 
"Ja") Dø (latter). Nei, og så kommer du tilbake. Du kommer tilbake som en frisk 
liten baby, og du sier: "Å! Da jeg ble gjenfødt igjen, tok jeg inn min lys kropp 
sammen med meg i fødselskanalen." Hvis du skal være her, er det tøft for 
kroppen. Du puster mye, og du husker at du har rett til sikkerhet. Så du har rett 
til en fysisk harmoni med biologien din. 

Biologien din er hyperaktiv akkurat nå i kommunikasjonen. Du har anayatron, 
som begynner å forsvinne, men det stimuler kommunikasjon mellom alle 
partiklene og cellene og de ikke-fysiske delene i din fysiske kropp. Det er 
hyperkommunikativt, noe som er en av grunnene til at du har problemer med å 
sove om natten. Og så sier du: "Jeg får ikke sove fordi kroppen min verker og 
har smerter." Det er fordi kroppen din snakker mye. Nå er det på tide at du 
innser at du har rett til fysisk harmoni. "Faen ta deg, kropp. Fysisk harmoni. Jeg 
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bryr meg ikke om hva du sier, jeg er lei av denne smerten. Jeg er lei av at dette 
tar så lang tid. Lys kropp. Nå." Fysisk harmoni. Godta den rettigheten. 

Det er fenomenalt – Jeg vet ikke om det er noen maskiner som faktisk kan teste 
det akkurat nå – Men når du først har akseptert den rettigheten, begynner det 
å endre seg. All kommunikasjonen som foregår, og det er som om deler av 
kroppen din sier: "Hva skjer? Hva skjer? Denne lys kroppen kommer inn, hva 
skal jeg gjøre? Blir jeg eldre og får jeg covid? Kommer jeg til å få monkeypox?» 
eller hva det enn er. Hold kjeft, for faen! (litt latter) " Jeg har rett til fysisk 
harmoni. Hold munn! Gjør denne overgangen. Lys kropp, slutt å stå ved siden 
av. Spark min fysiske kropp i ræva, men ikke for hardt. La oss integrere akkurat 
nå." Det har du rett til. 

LUC: Rett på! 

ADAMUS: Takk skal du ha. Ja, ja, ja (litt applaus). Whoa! Whoa! Ja. Biologien er 
virkelig en tøff ting, og akkurat når du tror du har en god dag og så plutselig er 
du syk eller du har det vondt eller hva som helst, og det tar bort fra alt det. 

Så jeg skal be deg om å være sterk og dristig og leder av din egen fysikk. Det er 
din kropp - det er ikke dine forfedres lenger, det er ditt - ta lederrollen og ta 
den retten. Ikke bare se på det. Ikke bare slikk den. Ta den rettigheten og ta 
den med inn. Det er ditt. 

Ok, neste. 

LINDA: Oversetter F-ordet til de 30 språkene dette oversettes til? 

ADAMUS: Å, ja visst. Alle kan "faen" (fuck). 

LINDA: Alle sammen? 

ADAMUS: Ja, ja (noen få humrer). Et par ord som er vanlige, som jeg har 
funnet, over hele verden. "Ok." Alle bruker "ok". Du vet, i de fleste kulturer, 
"Ok. Er det greit for deg?" Ja. Og så er "dritt"(shit) et annet (noen få fniser). Jeg 
mener, det er ikke så ille. Det er bare fire bokstaver satt sammen – "dritt" – Du 
vet, men folk forstår det, og så "faen"(fuck). "Faen" er sannsynligvis – Noen av 
dere kryper. Det er som, så hva?! En Mester – Du har rett til å si "faen". Det 
burde være der oppe på de lysbildene (latter og applaus). Ja! (Adamus humrer) 
Andre mennesker kan krype sammen. Det er som: "Vel, dra til helvete da," vet 
du (mer latter). Det er som "Faen ta meg! Jeg er en Mester, og jeg trenger ikke 
å være flau. Jeg trenger ikke å holde igjen fordi dine små menneskelige ører 
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ikke liker ordet 'faen'. Faen ta deg!", vet du (latter). "Jøss, hva faen!" (flere 
humrer) 

Så vi bør innlemme det i dette, synes du ikke? Kanskje vi kan ta en "faen" 
avstemning (mer latter). Legger vi det i rettighetserklæringen eller ikke? 
(publikum roper "ja!!" og latter) Ta den med? Faen, ja! (Adamus humrer) Greit! 

Neste, veldig viktig en, super viktig en. 

LINDA: "Jeg Er utenfor døden, slik menneskene kjenner den." 

ADAMUS: Du Er hinsides døden. Jeg vil gå så langt som å si at du allerede er 
død. På den sanne energiske måten av den fysiske menneskelige tilstanden, har 
du allerede dødd. Du har allerede gått gjennom den. Så mye av menneskelivet 
er satt opp og tilpasset døden. Du beveger deg sakte til døden, og det er frykt i 
det. Det er usikkerhet og tvil. Folk forstår ikke døden, og de finner på disse rare 
tingene om hva som skjer med døden, eller ingenting skjer. Dere er hinsides 
døden, og det er så viktig å forstå, spesielt alle dere som skrev inn og sa: "Jeg vil 
ikke dø på en uverdig måte." Amen. Du har rett. Det trenger du ikke. Du har 
rett til å dra når du vil, og du har rett til å forlate dette livet slik du vil. Det gjør 
du virkelig, hvis du godtar den rettigheten. Hvis du bare ser på det på veggen 
og sier: "Vel, det høres bra ut." Jeg snakker om å akseptere det. Du har rett til å 
dø. 

Døden er veldig, veldig enkelt. Døden er en stor – døden er faktisk så morsom 
at du vil ønske å gå tilbake og gjøre det en gang til (noen humrer). Det er som 
en berg-og-dal-banen, "Åh! fanen! " (latter) Og så går du av og det er som, "Å, 
det var kult. Jeg vil gjøre det igjen." Døden er sånn. Det er som: "Åh! Grim 
Reaper! Oh! " Og så går du gjennom det og plutselig er du på den andre siden, 
og du sier: "Jøss! " (noen få humrer) "Se på meg nå. Adamus, du er her og hilser 
på meg! Noen av Shaumbra-vennene mine er her. Jøss!  Det var gøy. Da må du 
le av deg selv, fordi du innser at all den bekymringene du har hatt, hva, i 80, 90 
år av livet ditt var ubegrunnet. Det var veldig enkelt. 

Så en av dine rettigheter er å dø som du vil. Verdig, hvis du vil. Du kan gjøre det 
over lang tid og sakte, hvis du vil. Du kan bare gå ut. Jeg skal snakke om det om 
et øyeblikk. Så du er hinsides døden. Kan du akseptere den rettigheten? (noen 
Shaumbra sier "Ja!") OK. Dø med verdighet. Dø i humor. Dø i flammer. Dø mens 
du fortelle vitser eller spiser et bedre måltid. 

OK. Det blikket (fra Linda). Oof!  Å, jøss! OK. Og til slutt. 



Crimson Circle – Shoud 11 – Kunsten å Benke 2021 Serien 

 

 28 

LINDA: "Jeg eier min hemmelige hage, i min sjels dype helligdom." 

ADAMUS: Ingen sa det slik, men de sa: "Jeg har rett til mitt eget sted hvor ingen 
kan komme og forstyrre meg. Jeg har rett til min sjel, min suverenitet, hvor 
massebevissthetens energier ikke kommer inn. Jeg har rett til dette private 
stedet hvor jeg kan gå og forynge meg selv når jeg vil." Det er din rett, og alle 
har den. 

Vi snakker om det på forskjellige måter i Keahak. Spesielt snakket vi om Dvir, 
det er den rene energitilstanden, men det går til og med utover det. Det er ikke 
et gjemmested, og noen av dere har missforstått det tidligere. Det er ikke et 
gjemmested. Det er ikke en hemmelig hule, en underjordisk hule. Det er din 
hemmelige hage. Det er der du kan dra når du vil. Ingen andre kan blande seg 
inn. Ingen andre kan komme inn. Selv om du inviterte dem inn, kan de ikke det. 
Det er ditt sted. Det er ditt tilfluktssted for sjelen din. Og i den hemmelige 
hagen kan det være en hage eller en skog. Det kan være en elv. Det kan være 
himmel. Det kan ikke være noe. Men det er ditt sted som bare er for deg. Du 
kan bli der så lenge du vil, forynge, å balansere, for å virkelig få kontakt med 
sjelen din. Ingen kan ta det fra meg, og du vil innse at det alltid har vært der. Du 
bare mistet veien, glemte at den var der, og trodde at dette var en stor felles 
hage som vi delte med alle. Det er det ikke. Det er hagen din. 

La oss puste dypt med det. Dette er din rett. 

Jeg tror det var alt vi hadde. Å, en til. Å, bra. 

LINDA: "Jeg Er en Mester, og Jeg definerer den virkeligheten." 

ADAMUS: Helt klart! Det er en god oppsummering. "Jeg Er en Mester." Du 
prøver ikke å oppnå herredømme lenger. Vi er hinsides det. Enten er du en 
Mester, eller så er du ikke det. Hvis du ikke er det, er det på tide å dra. Hvis du 
er det, la oss gå videre med selve grunnen, masjonen for å være her på 
planeten. 

Noen av dere tror at dere hele tiden må fortsette å prøve å gjøre dere fortjent 
til dette, ellers ser dere rundt i virkeligheten og sier: "Men jeg trenger 
bekreftelsen på at jeg er en Mester. Jeg trenger andre folk til å 'ooh' og 'ahh.' 
Jeg må utføre magiske triks." Du får aldri det før du bestemmer deg for at du er 
en Mester. Du kommer ikke til å få noen ekstern bekreftelse før du har 
akseptert din rett som Mester på innsiden. Det er det. Det er så enkelt som det. 
Og så innser du, som Mesteren, at du definerer virkeligheten din. Ingen andre 
gjør det. Du er klar over andre virkeligheter overalt, men du sier: "Jeg er 
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Mesteren. Jeg definerer virkeligheten." Ikke massebevisstheten, ikke dine 
gamle familier eller noe sånt, men "Jeg definerer min virkelighet." 

På det tidspunktet innser du hva som er viktig, og det er ikke penger, og det er 
ikke forhold. Det er ikke å være sexy, eller det er ikke å ha alle disse titlene bak 
navnet ditt, vitnemålene dine. Du innser at det hele var en interessant 
opplevelse, men du begynner å innse hva som er viktig. Og det er det ikke 
mange ting som faktisk er. Det morsomme er at når du innser det, og du 
aksepterer "Jeg er Mesteren", så fungerer alt annet. Du trenger ikke engang å 
tenke på overflod eller helse eller forhold eller noe av det. Det er bare der. Når 
du er i mestring, er det bare der. Hvorfor? Fordi energien din allerede vet det. 
Det er akkurat nå for deg å innse det. Din energi vet allerede hvordan du kan 
frembringe overflod og visdom og fred og glede og en balansert biologi. Den 
vet det allerede, og den bare vente på å tjene deg. 

Føl deg inn i din rett: "Jeg Er en Mester." Ikke fortsett å teste på utsiden for å si: 
"Men jeg trenger å se noe eksternt. Jeg trenger at folk blir super imponert over 
meg" eller "Jeg må plutselig kunne gå på vann." Det vil aldri skje, for alt det 
betyr er at du ikke tror det. Du ser utenfor deg selv for bekreftelse, og det vil 
aldri skje. Du kommer til å være på et langt, langt, langt søk. I det øyeblikket du 
aksepterer din rett som Mester, din energi, din virkelighet, så oppstår magien, 
og da er det ikke viktig lenger. Alt er bare der. 

Så det var mange, mange, mange, mange fantastiske svar. Jeg var veldig 
imponert over det vi fikk inn. Det ville ikke vært slik for tre, fire år siden. 

Så, Linda, jeg ba Cauldre sette sammen noen andre slik at du kunne høre det. 
De ble ikke inkludert i den korte listen, men verdt å nevne. 

LINDA: Greit. Skal jeg lese alle sammen? 

ADAMUS: Den første. 

LINDA: Den første? 

Adamus: Du har vel ikke noe imot at jeg spiser? Dette smaker godt. 

LINDA: Jeg er jævla beruset (latter og litt jubel og applaus). 

ADAMUS: Ok, greit. Hva har vi her? Noen av de andre som ikke kom med på 
listen. Jeg elsker denne første. 

LINDA: "Jeg har rett til å være forfatteren i mitt liv." 
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ADAMUS: Jeg elsker den poetiske måten det er formulert på."Jeg er forfatteren 
i mitt liv. Ingen andre kommer til å skrive det manuset. Jeg er forfatteren." 

LINDA: Skrev du det? 

ADAMUS: Nei, det gjorde jeg ikke. 

LINDA: "Jeg har rett til ikke å føle meg ansvarlig for andres erfaringer." 

ADAMUS: Ja. Det er så viktig. Du er ikke ansvarlig. Og hvis de har et elendig liv, 
så la de være der. Kan du være en Mester stor nok til å akseptere det, de velger 
sitt liv? Og når de kommer til deg og de ber om din veiledning, for ditt lys eller 
hva som helst, da er det på tide å handle. Men, som du vet, en gjennomsnittlige 
personen, et familie-medlemmer, venners elendige liv, ha medfølelse med 
dem. De velger det. Det er så viktig å ikke ta på seg verdens problemer. 

LINDA: "Retten til å være pirat." 

ADAMUS: Måtte ta med den, vet du (noen få humrer). Bra. Jeg tror vi har bevist 
det i dag på noen av de andre lysbildene. Neste. 

LINDA: "Retten til å kommunisere og ha dialog med dyr og planter akkurat som 
når jeg snakker med en person." 

ADAMUS: Så retten til dialog med dyr og planter. Jeg skulle ønske at det hadde 
vært et punktum der, men de fortsatte og sier – hva var resten? 

LINDA: (mykt humrende) "Akkurat som når jeg snakker med en person." 

ADAMUS: "Akkurat som når jeg snakker med en person." Nei. Nei. Hvis du skal 
kommunisere med planter og dyr, bruker du ikke engelsk eller tysk eller russisk 
eller noen av disse språkene. Du bruker dem ikke. Du gjør det energetisk. Du 
har en naturlig sans for kommunikasjon. Kanskje, når vi utvider listen litt, "Du 
har rett til å kommunisere ikke verbalt og å forstå det." Du snakker ikke med 
hunden din med ord. Hunden sier: "Hva faen snakker de om?" (litt latter) Du 
snakker energetisk. 

Du høre tankene dine si det med ord, noe som er greit. Men du uttaler ikke 
ordene først. Du har kontakt med hunden din, du har kontakt med Belle, og du 
føler dette – det å ikke sette ord på det er litt vanskelig – men det er bare 
denne følelsen av kjærlighet og hva annet? 

LINDA: Det er energien. De føler energien. 
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ADAMUS: Du trenger ikke å sette ord på det. Du høre tankene dine: "Ok, vi må 
oversette det til "kjærlighet" og "aksept" og "Jeg savner deg", men det er ikke 
det du formidler. Du snakker ikke med ikke-menneskelige ting i menneskelige 
termer. Du føler deg psykisk inn i det, og det er greit - tankene dine vil legge til 
et ord, det er greit - men først gjøre du det energetisk. Så når vi kommuniserer 
med Joanne her, trenger jeg ikke å bruke ord. Ord er distraksjoner akkurat nå, 
men jeg kommuniserer noe veldig vakkert til deg. Og det trenger ikke ord, og 
du trenger ikke ord for å forstå det. Den er der. 

Ok, jeg ville ha den med bare for å være sikker på at du forstår. Slutt å bruke 
språk. Det er en høyere type kommunikasjon. Bra. 

LINDA: "Retten til aldri å inkarnere noe sted igjen" (noen humrer). 

ADAMUS: Ja! (Adamus humrer) Les det med noe - les det på den måten det 
faktisk først ble skrevet. 

LINDA: "Retten til aldri å inkarnere noe sted igjen!!!" 

ADAMUS: Ja. Vel, greit. Jeg tror den taler for seg selv. Og det trenger du 
forresten ikke. Det trenger du ikke. 

LINDA: Den har mange utropstegn etter seg. 

ADAMUS: Det hadde den, ja! Jeg syntes det var veldig passende for Shaumbra: 
"Jeg kommer aldri til å inkarnere igjen." Det er imidlertid et alternativ. Vi skal 
snakke om det i Alt. Neste. 

LINDA: "Retten til å ignorere ethvert råd gitt av noen Stor Oppsteget Mester og 
velge min egen opplevelse i stedet" (Adamus viser langfingeren sin, publikum 
roper "Whoa!! " og latter). Å, vi er tilbake på det. 

ADAMUS: Nei, nei! Det var det som ble gitt til meg (Adamus humrer). Det er 
det jeg føler utover ordene. Hva prøvde denne personen virkelig å formidle? 
Mmm (Adamus viser langfingeren igjen og flere humrer). Bra. Og til slutt. 

LINDA: Passende i dag – Jeg leser det akkurat som det er formidlet – "Retten til 
å være en arrogant og en jævel" (noen få humrer). 

ADAMUS: Jeg tror ikke du leste riktig. 

LINDA: "Retten til å være arrogant og en jævel." 

ADAMUS: Ja. Retten til å være arrogant og en jævel. OK. Greit. 
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LINDA: La oss lese det igjen for å sikre at vi fikk det riktig (latter). 

ADAMUS: Du vil bare si det ordet igjen, ikke sant? (flere humrer). OK. Greit. 

La oss ta oss tid til å føle oss inn i de sanne Mesterens Rettigheter. Hver og en 
av disse er din rett, og det er mange flere av dem. Vi kan lage en veldig lang 
liste. Men jeg ville destillere den. Dette er dine rettigheter. Du trenger ikke å 
fortjene det. De er ikke unnvikende. De er ikke et annet sted. Hver og en av 
disse er her, og la oss bare starte akkurat nå med "Trygg." 

Du har rett til å være trygg. Forstår du det? Jeg mener, fysisk trygg, 
følelsesmessig trygg, økonomisk trygg. Du har rett til å være trygg, selv i en 
verden fylt med kriminalitet og mørke. 

Du kan velge den rettigheten, eller du kan diskutere retten, eller du kan si: "Vel, 
jeg tar bare litt av det." Men du har rett til å være trygg. Og det er ikke det at 
en haug med engler svever rundt og beskytter deg. Det er din egen sjel, din 
egen energi som gjør det. 

Du kan være midt i en storm, midt i kaos, som planeten er i akkurat nå; du har 
rett til å være trygg. Vil du akseptere den rettigheten? OK. 

La oss ta et godt dypt åndedrag. 

  

En Shaumbra Master 

Vi kommer til å skifte. Vi skal gjøre et hardt skifte av energier og gå inn i en 
Merabh nå med dempet beslysning og litt musikk. 

La oss ta et par gode dype åndedrag, når vi går inn i Merabhen, og jeg skal 
starte den som en historie. Og si fra når dere er klar der bak. 

(musikken begynner) 

Pust godt inn. 

Det interessante er at vi har gått gjennom mye i dag, mange ord, dårlige ord 
også. Men føl deg inn i, for et øyeblikk, energiene. Du har rett til å føle ting, 
kommunikasjonen på mange forskjellige nivåer. 

Denne historien er en veldig sann historie. Det handler om en Shaumbra, en 
ekte Mester. En ekte Mester. 
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Hun var som så mange av dere som kom til planeten for en stund siden, og 
tidlig i livet lurte hun på hvorfor hun hadde kommet til den biologiske familien 
som hun hadde kommet til. Det føltes aldri helt riktig. Det føltes aldri som om 
hun virkelig var medlem av den familien. Det var ingen dårlig familie. Det var 
noen overgrep, men det var ikke noe ekstraordinært. Men hun følte bare aldri 
at hun var en av dem. 

I en svært ung alder, tidlig, tidlig alder, husker jeg at jeg så henne sitte på 
gresset foran huset og dagdrømme og si: "En dag skal jeg reise fra dette 
stedet." Ikke bare familien og huset, men "stedet" betyr en slags energi, en 
virkelighet. "En dag kommer jeg til å flykte fra dette stedet. En dag skal jeg 
besøke verden. En dag vil jeg være i stand til å følge mitt hjerte." 

Jeg husker at jeg så henne den dagen hun var så bestemt, så vakker. 

Hun var ikke en god student i det hele tatt. Brydde seg ikke så mye om skolen. 
Og det var interessant fordi selv om hun var så flink med folk, hadde hun ikke 
mange venner, ville ikke ha mange venner; syntes det var viktig å bruke god tid 
på seg selv. 

Hun var tiltrekkende, og guttene jaget etter henne. Men, du vet, hun hadde 
noen innebygde ting, denne typen, vel, jeg antar at du ville kalle det et 
sikkerhetsnett, mot å ikke bli for involvert i forhold, fordi hun visste til syvende 
og sist hvor hun skulle, og det var ikke plass til det. Dessverre, antar jeg, men 
det var bare ikke plass. 

Hun forlot hjemmet i en relativt ung alder kort tid etter videregående skole og 
gikk på college, studerte psykologi, helsetjenester. Jobbet ikke hardt med 
studiene, hun ville bare komme seg ut i arbeid og jobbe. Gjør jobben, ikke bare 
studere den. 

Og hun kom til slutt gjennom all skolegangen og gikk ut i jobbverdenen og ble 
veldig skuffet - veldig skuffet - at drømmene hennes og målene hennes, hennes 
ambisjoner om å hjelpe andre mennesker ble knust av systemet, av byråkratiet, 
av folks egoer og alle tingene som skjer når du kommer inn i den virkelige 
verden,  som de kaller det, som egentlig ikke er den virkelige verden. 

Hun giftet seg underveis, og forholdet var ok, men bare akkurat greit. Hun 
engasjerte seg aldri helt i det. Hun hadde dårlig samvittighet for det, men hun 
kunne ikke noe for det. Hun kunne bare ikke fordype seg i det. Hun kunne ikke 
la sin egen sjel gå så dypt inn i en annen person. 
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Hun elsket å reise. Hun kunne ikke bo på ett sted så lenge. Hun kjørte rundt. 
Bilen hennes var sannsynligvis det viktigste for henne – uansett hvilken bil hun 
tilfeldigvis hadde, bilen hennes – fordi det var hennes frihet. Hun hoppet i bilen 
og bare kjørte, møtte folk underveis. Hun tok jobber i en periode, aldri for 
lenge. Hun tok jobber som en omsorgsperson. Hun var også en utmerket lærer. 
Men hun kunne aldri holde seg til en jobb i lang tid. 

Hun fant Crimson Circle for 15 pluss år siden. Hm (følesladet). Jeg blir ikke 
emosjonell, det er hun. Hun fant Crimson Circle og visste at hun var 
hjemme. Heh!  Dette var hennes folk, de som betydde mer for henne i livet enn 
noen andre, noen andre hun noen gang hadde møtt. Hun var hjemme. 

Hun reiste til de ulike møtene og workshopene. Hun ble lærer i Crimson Circle 
og deretter mentorlærer. Det var vanskelig for henne, spesielt når COVID 
rammet og hun måtte redusere reisene sine, og redusere det å være her med 
Shaumbra. 

Og så det siste året eller så – vel, la meg gå litt tilbake til, 2020. Hun ble 
realisert. Hun innså at hun ble realisert. Hun gjorde ikke motstand lenger. Hun 
taklet det ikke teoretisk. Hun sa til seg selv en dag i bilen selvfølgelig: "Jeg er 
realisert," og så ble det slik. 

Og det var som om så mye ble frigitt fra henne på det tidspunktet. Så mye av 
bekymringen og tvilen og utryggheten og "hva om" og plutselig er det: "Jeg er 
realisert." Et stort lyn kom ikke ned fra himmelen, og engler danset ikke rundt 
bilen hennes. Hun tilbrakte den natten på en campingplass rundt et leirbål, 
ingen andre rundt. Bare stirrer inn i flammene og innså hva det egentlig betyr å 
bli realisert. Det er så subtilt og så vakkert. 

Så for et år siden sa hun: "Jeg drar. Jeg drar, men jeg skal gjøre det på min 
måte." 

Og det var vanskelig fordi hun slet. Hun sa: "Kanskje jeg burde bli på planeten. 
Kanskje Adamus vil at jeg skal skinne mitt lys og alt det andre." Men til slutt sa 
hun: "Nei, jeg velger det jeg vil ha. Jeg velger selv hvordan jeg vil dø." Hun 
tilbrakte den bedre delen av det siste året med å kjøre rundt og besøke venner, 
besøke steder som hun elsket høyt, lukke ting, pakke ting sammen. Ikke noe 
dramatikk. Ikke i det hele tatt. Ikke noe sinne. Nei, hun hadde latt det gå for 
lenge siden. Ingen tristhet. 

Og så en dag gikk hun ut på campingplassen alene - en dag nylig gikk hun til 
campingplassen alene - satt og bare så på vannet, strøk og klappet på bilen sin, 
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snakket med bilen sin, tenkte gjennom livet og om sin realisering, og så bare 
begynte hun å gå mot vannet, mot innsjøen eller vannet. Begynte å gå mot det. 

Først kunne hun føle kulden på føttene fra vannet, den stimuleringen du får når 
vannet omslutter føttene dine. Bevisstheten, "Ooh, det er vann og det er 
kjølig." 

Hun hadde vann til knærne og innså: "Eh, det er ganske kaldt. Kanskje jeg skulle 
valgt en annen måte. Men nei, nei. Det var slik jeg planla det." Og da hun hadde 
vann opp til livet, var hun allerede borte. 

Hun krysset over. Hennes fysiske kropp fortsatte å gå i vannet. Hun hadde 
egentlig ikke tenkt på å ta kroppen med seg på den ene eller den andre måten, 
men den fortsatte bare å gå ut i vannet. Hun dro. 

Hun tilbrakte flere uker bare hengende rundt på planeten, i ikke-fysisk form, 
selvfølgelig, besøkte noen av dere og bare følte fra den andre siden hva dette 
handler om. Ingen anger, selvfølgelig. Ingen anger. Og så for ikke så lenge 
siden, omtrent en uke antar jeg eller så i jordisk tid, sa hun: "Ok, på tide å gå 
videre." Og da hun gjorde det, befant hun seg umiddelbart i Klubben for 
Oppstegne Mestere. 

Vi snakker om en som mange av dere kjenner, Patti Severance. Patti Severance. 

Patti er med oss i dag. Hun gråter. Hun er så full av tårer - tårer av kjærlighet og 
glede for deg, for familien hennes, for de hun kjente personlig og til og med de 
hun ikke kjente, som hun aldri hadde møtt, men bare familiens energi. Hun er 
en Oppsteget Mester. 

Selvfølgelig var det med en gang litt av en feiring med Sart og Kuderka og noen 
av de andre som har krysset over og gleden av å se dem. 

Nå bringer det opp et stort spørsmål, et stort spørsmål. 

Hun dro. Det var ikke smertefullt. Det var ikke vanskelig. Hun dro, og hun vil 
være enig med meg når jeg sier at det er det enkleste du noen gang kan gjøre. 
Og jeg kaller henne en sann Mester, fordi hun visste at det var over for henne. 
Og igjen, det var ingen stoffer involvert. Hun gikk ut av kroppen sin. Og det var 
ikke på grunn av noen medisinske problemer eller noe. Det var bare tid, og det 
bringer opp en veldig viktig ting. 
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Hun er en sann Mester fordi hun fulgte sitt hjerte i det hun ønsket å gjøre. Men 
her er du, fortsatt på planeten. Det bringer opp et stort spørsmål. Hvorfor? Du 
trenger ikke å være her. 

Forresten, jeg vil være veldig, veldig tydelig. Dette var ikke selvmord. Selvmord 
er når man tar sin fysiske kropp, livet til deres fysiske kropp og derfor deres 
hjerne. 

Når du bare går ut, er det ikke selvmord. Du ødelegger ikke kroppen eller 
hjernen din. Du velger bevisst å dra. Så det bringer opp problemet om å bli, 
eller om å gå ut. 

Hun hadde bare ikke energi. Hun sa: "Jeg har vært her i 70 pluss år på planeten. 
Jeg er trøtt, ferdig, og jeg er lykkelig. Og det er greit om resten av dere blir, 
men nå er det min tur til å dra." 

Så hun er her i dag med oss, først og fremst for å sende sin kjærlighet og sine 
hilsener, men også for å stille deg et veldig spisset spørsmål: "Se inn i hjertet 
ditt, vil du bli?" 

Det gjorde hun ikke. Når hun ser inn i hjertet ditt, og hun sier: "Det er ingenting 
som holder deg tilbake. Ingenting: "Vel, kanskje; kanskje ikke." Vil du bli? 

Og hvis du blir, er det på tide å kreve dine rettigheter som Mester. Du kan ikke 
gjøre det uten det. Det kommer til å gjøre så vondt. Du kan ikke "kanskje" din 
vei inn i dette. 

Hvis du blir, må du kreve rettighetene dine. Hvis du ikke vil bli, kan du gå din 
vei. 

Din sjel forlater din fysiske kropp før den er fysisk død. Du er borte. Den er bare 
på robo-modus på det tidspunktet. Det kan ta dager, men den er død. Og hun 
stiller det dyptgripende spørsmålet i dag: "Hva vil du gjøre?" 

(pause) 

Hun har ingen anger eller skyld eller noe av det - du kan ikke ha det når du er 
en Oppsteget Mester – ikke sitte fast i noe på planeten. Ikke i det hele tatt. 
Men hun ønsker å gjøre det veldig, veldig klart, du må gjøre det klart for deg 
selv: Velger du å bli, velger du at energien din skal tjene deg? Eller vil du dra? 
Det er ingen mellomting. Hennes ord, ikke mine. 

La oss ta et godt dypt åndedrag. 
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Kjære Patti, kjære Patti. Mange av dere kjente henne personlig. Hun var her 
mange ganger, kom til samlingene mange ganger. Hun er nå en Oppsteget 
Mester. Er ikke det bra? Eller utmerket? (publikum applauderer) ja, det 
fortjener en applaus. 

Og hun sier akkurat nå, og svarer på Cauldres spørsmål: "Ja, det er virkelig en 
Klubb for Oppstegne Mestere." (noen humrer) "Det er det virkelig, og det er 
fascinerende, det er fabelaktig." 

La oss ta et godt dypt åndedrag akkurat nå inn i hele dette spørsmålet, dette 
problemet. Bli, eller ikke bli. Vi har snakket om det før, men hvis du velger å bli, 
er det på tide å kreve rettighetene dine. Du kommer til å trenge dem, og de er 
dine rettigheter uansett. Så godta dem. 

Hvis du velger å dra, ikke – ordene hennes kommer gjennom – Hvis du velger å 
dra, ikke noen dill-dall rundt det. Ikke la det bli et spill som varer i fem år, "Skal 
jeg dra eller ikke dra?" fordi du kommer til å bli involvert i din egen såpeopera. 
Du tar bare en beslutning og så gjøre du det bare. Hennes ord. 

La oss ta et godt dypt åndedrag her. 

Hun vil vite om vi kommer til å kanalisere henne på et tidspunkt, kanskje på 
neste Merlin-samling eller den etter det. Du må bare være en Oppsteget 
Mester nå. Bare slapp litt av (noen myke humrer). 

Så det er en fantastisk tid, en skiftende tid akkurat nå. Hvis du skal bli, gjør krav 
på rettighetene dine. 

La oss ta et godt dypt åndedrag med det, da vi bringer Kunsten å benke Serien 
til en slutt, og gjør oss klare for Alt. 

Godt dypt åndedrag, og husk hele tiden på at alt er bra i hele skapelsen. 

Med det, takk. 

Jeg er Adamus av Suverent Domene. Takk (publikums applaus). 
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VIKTIG MEDDELELSE: Denne informasjonen er sannsynligvis ikke noe for deg med 
mindre du tar fullt og helt ansvar for ditt eget liv og dine egne skapelser. 

*** 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oversettelse: 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. 
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