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14. februāra vēstījums priekš Shaumbra

Lai pieredzētu šī pasākuma enerģiju pilnībā, ieteicams klausīties audio
un video ierakstu vienlaicīgi lasot transkripciju vai tulkojumu.
LINDA: Sveicināti šajā īpašajā Adamus Saint-Germain prezentācijā.
Mēs visi atceramies, ka Adamus skaidri pateica – tas sākās 2015. gada februārī; viņš to atkārtoti uzsvēra īpaši
2015. gada maijā – ka viņš novērtēs un, ka 2016. gada februārī viņš izlems kā viņš turpinās vai neturpinās ar
Shaumbra, ar mums visiem, balstoties uz to, kā mēs būsim sapratuši savu ceļojumu apgaismībā. Un tā šis ir
apsolītais vēstījums. Geoff gatavojas savienībai ar Adamus un šī vēstījuma izpausmei.
Mēs esam Crimson Circle studijā Luisvilā, Kolorādo, gaidot, nemierīgi gaidot Adamus Saint-Germain, lai
uzzinātu cik tālu mēs esam un kur esam nonākuši.
Līdz ar to, ievelkam labi dziļu elpu. Patiesi iejūtieties Adamus prezentācijas enerģijās. Patiesi iejūtieties
sevī. Kur mēs katrs esam savā apgaismības apjausmā? Vai jūs ļāvāties tai? Vai jūs varat ieelpot to? Patiesi
ļaujiet savai enerģijai izstarot priekš Adamus.
Tāpēc ievelkam labi dziļu elpu. Sajūtiet visu, kas jūs esat. Atveraties savā apziņā un sapratnē, ļaujoties šai
nozīmīgajai prezentācijai.

ADAMUS: Es esmu, kas es esmu, Adamus no St. Germain.
Ievelkam labi dziļu elpu, mani dārgie draugi.
Kāds garš ceļojums šis ir bijis, ceļojums, kas sniedzas mūžību atpakaļ. Tas ved mūs cauri Atlantīdas
laikam – Tiānas tempļiem, sapnim par iemiesotu apgaismību uz Zemes, Atlantīdas traģēdijai,
izjustām sāpēm, kuras daudzi no jums ir izjutuši; atkal apvienošanās 2000 gadus atpakaļ Yeshua
(Ješua) laikā, ieviešot Kristus sēklas apziņu uz planētas; piekrišanai atgriezties šajā laikā, šajā dzīvē
vispārsteidzošākajā laikā uz planētas, zinot, ka šis laiks būs par apziņu – izmaiņām planētas Zeme
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realitātē. Jūs izvēlējāties atgriezties savā pēdējā dzīvē uz Zemes, savā apgaismībā cilvēka veidolā; jūs
izvēlaties ieviest apziņu uz šīs planētas.
Šis ir bijis tik garš ceļojums un tagad jūs dzīvojat vienā no visātrāk norisošajiem, visizaicinošākajiem,
grūtākajiem laikiem uz šīs planētas, taču vienlaicīgi arī lielāko potenciālu laikā, lielāko iespēju laikā,
lielākās pārticības laikā, ko šī planēta jelkad ir pieredzējusi. Mēs nepiedzīvosim kaut ko tādu, kas notika
uz šīs planētas ar Atlantīdu. Mēs nepiedzīvosim varenu civilizāciju izzušanu, bet mēs piedzīvosim
fenomenālas izmaiņas nākamo desmit līdz divdesmit gadu laikā.
Mēs piedzīvosim izmaiņas, kas tiks ieviestas ar apziņu, ar sapņiem, ar vēlmēm no tādiem cilvēkiem kā jūs,
kuri ir cieši apņēmušies sasniegt savu apgaismību, savu pašizpratni šajā dzīvē.
Te nu mēs esam, jaunajā Crimson Circle. Paveraties apkārt. Sajūtiet visu sev apkārt. Šīs ir jaunās
Shaumbra sejas.
Mēs piedzīvojām pēdējās varenās izmaiņas Kvantu Lēcienā (Quantum Leap) 2007. gadā, kur būtnes no
visas pasaules un būtnes no citām pasaulēm sanāca kopā, lai atzīmētu un svinētu apziņas kvantu lēciena
laiku, laiku, kad apziņa burtiski izcēla šo planētu no vecā, lineārā ritējuma un pārvietoja to uz eksponenciālā
ritējuma; laiku, kad virzība reāli, patiesi sākās, virzība, kas tagad veido šo planētu un to, kas nāks.
Es teicu, ka tā nebūs Atlantīdas atkārtošanās. Nē, nekas tamlīdzīgs, mēs drīzāk redzēsim šīs divas Zemes,
kas pašlaik eksistē, šie divi dažādās apziņas veidi un realitātes saplūstot kopā vai atdaloties uz diezgan
pastāvīgu laiku. Tas viss atkarīgs no apziņas, cilvēkiem, virziena, kur cilvēki izvēlēsies doties.
Un es zinu, jo daudzi no jums ir ieguldījuši un investējuši šajā planētā un jūs noteikti gribat redzēt šos
dažādos apziņas līmeņus saplūstam kopā planētas un cilvēku dēļ, jo jūs šo palīdzējāt radīt un to visu jūs
tik ļoti mīlat. Un tā var notikt. Mēs to uzzināsim dažos nākamajos gados. Vai divas pasaules var sadalīties
atsevišķi, līdzjūtības dēļ un patiesībā aiz zināmas cieņas, lai tie, kuri izvēlas palikt vecajā apziņā un vecajā
pasaulē, kuri joprojām izvēlas doties cauri ierobežotai cilvēku pieredzei, varētu tieši to darīt. Un tiem, kuri
izvēlas augstāku apziņas līmeni, jaunu Zemes veidu, tie, kuri nav ierobežoti tikai fiziskajā realitātē, tie,
kuri nav ierobežoti tikai prātā, tie, kuri ir patiesi brīvi un suverēni, tiem tā ir vieta, kur doties.
Kā esmu jau teicis dažās citās prezentācijās, ko mēs nesen pieredzējām, ja virzība notiks, tā notiks dabīgi,
nemanāmi, bez sabrukuma, bez katastrofas, bez šīs vecās planētas sadalīšanas atsevišķi. Tā vienkārši
pēkšņi nonāks Jaunajā Zemē. Tas vēlākām diskusijām nākamajos gados, bet tas, ko mēs šodien šeit
darīsim, ir padiskutēsim par jauno Crimson Circle.
Tāpēc ievelkam dziļu elpu, kamēr es gatavoju savu podiju.

Jaunais Crimson Circle
Šodien es, iespējams, esmu vairāk St. Germain nekā faktiski Adamus. Jūs esat pieraduši pie Adamus. Jūs
esat pieraduši pie šī mana aspekta, no St. Germain, kurš nāk, lai provocētu jūs, lai dažreiz izteiktu dzēlīgu
piezīmi, lai smietos ar jums, lai paraudātu ar jums un lai dalītos šajā ceļojumā. Bet šodien esmu vairāk no
St. Germain.
Priekš tiem no jums, kuri klausās šajā un jūtas kaut kādā veidā aizkustināti, iespējams, tas ir tāpēc, ka
jūs un es esam bijuši kopā agrāk kā cilvēki uz šīs planētas, iepriekšējās dzīvēs, mūsu Mistēriju skolās
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(Mystery Schools), mūsu kopējos darbos priekš cilvēces garīgās kvalitātes. Mēs, iespējams, esam
darbojušies kopā un tas ir, iespējams, kāpēc jūs esat tagad šeit.
Es runāju iepriekšējā gadā dažos pasākumos par palikšanu vai došanos prom un es esmu pārliecināts,
ka līdz šim jūs jau varējāt sajust atbildi. Es izvēlējos – es vienmēr esmu izvēlējies – palikt, bet patiesais
jautājums ir, kurp mēs dosimies tālāk? Ko mēs darīsim? Mēs – es, katrs no jums, pārējās būtnes, kuras
asistē, tādas kā Kuthumi – kurp mēs dosimies tālāk? Kas notiks tālāk?
Es teicu, ka šis ir jaunais Crimson Circle. Ko tas nozīmē? Ieskatīsimies dažos faktos un datos, informācijā,
ko mēs saņēmām no mūsu enerģētiskajiem mērījumiem.

Shaumbra
Eksistē šī lieta, vārdā Shaumbra. Shaumbra, tas ir vārds, ko pirmoreiz lietoja apmēram 2000 gadus atpakaļ.
Tobias to paskaidroja. Tā bija cilvēku grupa, kas vēlāk pārtapa par Asasīniem (Essenes) un citiem pēctečiem;
tā bija Yeshua laikā grupa, kura sauca sevi par Shaumbra- “ģimene, stipra ģimene, akmens ģimene, ģimene”,
kas bija šeit, lai sētu Kristus sēklas apziņu uz Zemes. Tā ir vieta, no kurienes šis termins nāk.
Vairākus gadsimtus pēc tam, daudzi no jums devās dažādos virzienos – daži uz Mistēriju skolām, daži paši
savos ceļos vai ceļojumā – bet jūs sanācāt atpakaļ kopā šajā dzīvē, vairāk kā 100000 uz planētas Zemes,
kas sajuta pievilcību vai saistību ar šo lietu vārdā Shaumbra.
Shaumbra ir kļuvusi pati par savu esamību. Ir Shaumbra esamība un tā ir jūsos iekšā. Tā ir ar visiem
jums katru dienu. Tā ir šajā mājas lapā. Tā ir Crimson Circle komandā. Tā ir jūsos visos. Jūs esat
radījuši Shaumbra.
Visapkārt planētai ir daudzi, kas ieklausās šajā informācijā, jo tā nav tikai es - St. Germain. Šī informācija
arī nekad nebija tikai Tobias. Tā ir mēs visi un mēs to saucam par Shoud. Shaumbra piedalās Shoud – tur
mēs visi pievienojam mūsu sapņus un mūsu vēlmes, mūsu apziņu un mūsu cerības, saliekot visu kopā – un
tas ir tas, ko mēs esam radījuši šo gadu laikā.
Shoud vairs nav tikai tā ikmēneša tikšanās, tā ikmēneša vēsts, kas mums ir. Shoud tagad ir daudz vairāk
aptverošs. Shoud pievienojas visām studijām, visām tikšanās reizēm, ko jūs saucat par semināriem, visām
jūsu Cloud Classes. Shoud ir viss jūsu sociālais medijs. Shoud ir esence, Shaumbra apziņa uz planētas.
Tā ir pieaugusi, bet kā Tobias reiz teica Cauldre, tā nekad nebūs liela. Cauldre domāja, ka tas nozīmēja
20, 30, 40 cilvēkus, ne vairāk. Tas ko mēs domājām bija 100000, varbūt mazliet vairāk. Bet tas nekad
nebija radīts kā kaut kas priekš ikviena, jo, lai Shaumbra varētu būt, jums bija jābūt saistībai ar Atlantīdu,
saistībai ar Yeshua laiku, ienākot ar to šajā dzīvē. Dalība šeit nav ekskluzīva. Ikviens ir gaidīts, bet šī
pamata saistība joprojām ir ļoti būtiska daļa no jums visiem, no visa, ko jūs darāt.

Dodoties uz priekšu
Tagad mēs esam nonākuši pie diskusijas, kas tālāk? Kurp mēs dosimies no šejienes? Kas ir jaunais
Crimson Circle? Turpmāk vēstījumi būs skaidrāki un koncentrētāki, proti, mēs būsim daudz konkrētāki
un tiešāki. Un, kad es saku - “mēs”, tie esat jūs, es, tā ir Crimson Circle komanda. Tas nozīmē, ka mums
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tagad ir tāda skaidrība par to, ka šī ir tā dzīve, tāda skaidrība par to, kas mums ir par apziņu uz planētas un
tieši tāda skaidrība un nodošanās apgaismotai sapratnei šajā dzīvē. Ne gaidīt, ne atgrūst to prom, ne vien
tikai domāt vai sapņot par to, bet ieviest šo sapni realitātē.
Būs daudz skaidrības, daudz vairāk fokuss uz visu notiekošo un, kā es iepriekš teicu, kā Adamus, šeit
nav vieta priekš tiem, kuri vienkārši barojas no enerģijām. Šeit nav vieta priekš tiem, kuri spēlējas ar
garīgumu. Šis vairs nav garīgi. Šī vairs nav Jaunā Paaudze (New Age). Šī noteikti nav reliģija. Šis ir par
apzinātu iemiesotu apgaismību uz šīs planētas.
Tas pārsniedz garīgumu, jo tie nav tikai priekšstati. Tas nav tikai kaut kas, atrodams citās pasaulēs. Tā nav
tikai filozofija. Tas ir reāli. Tā ir dzīvošana. Tas esi Tu.
Tā noteikti nav Jaunā Paaudze. Jaunā Paaudze, tik tiešām, ieviesa jauno apziņu sākot ar 1800-to gadu vidu
un tā ieviesa jaunu domāšanas veidu, jaunu brīvības veidu uz planētas. Bet mēs esam pārsnieguši to. Mēs
esam pāri dažiem veidoliem un salīdzināšanai, ko sauca par Jauno Paaudzi un es esmu pārliecināts, ka jūs
varat sajust starpību starp to, ko jūs un ko mēs darām šeit Crimson Circle kā Shaumbra, tas pārsniedz, tas
dodas pāri Jaunajai Paaudzei.
Tas, ko mēs šeit darām, ir pilnīga ļaušanās apgaismībai. Apgaismība ir dabīga. Apgaismība ienāk caur
ļaušanos. Apgaismība nav kaut kas, ko kāds cits var iedot jums, noteikti arī pat ne iemācīt jums. Tā ir
jūsu ļaušanās. Bet, kā jūs zināt, tā var būt tik grūta, tik izaicinoša, jo visi fiziskās realitātes elementi
ap jums var būt tik vilinoši, var izstumt jūs no šīs apgaismības, var ievilkt jūs tieši atpakaļ cilvēka
stāvokļa ierobežojumos.
Apgaismība var būt tik izaicinoša un tik grūta, jo cilvēks ir pieradis uztvert visu caur savu prātu un caur
savām cilvēka maņām un patiesajā apgaismībā tas notiek pāri šīm maņām. Šīs maņas joprojām ir veselas
un ir svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa. Bet tās dodas pāri tām sajūtām, kas patlaban tiešām ir ārpus
izskaidrojamā. Tāpēc es vienkārši saucu tās par Meistara Sajūtu.
Apgaismība var būt grūta, jo tā maina jūsu dzīvi un īpaši šajos pārmaiņu laikos, ko daudzi no jums ļoti
labi zina, šajos pārmaiņu laikos, viss var izskatīties haosā. Viss sāk izskatīties it kā bruktu kopā, pat ja tas
tā patiesībā nav.
Ikdienas veids kā jūs uztverat dzīvi mainās un tas var būt neierasti prātam un fiziskajām maņām, un
jūsu pagātnei, un jūsu ticībām. Lai varētu ļauties – ticēt šīm izmaiņām, ticēt, ka tā vienkārši ir izvēle
pēc apgaismības – tas ir tik viegli, bet tomēr tik bailīgi, mokoši, izaicinoši. Jūs jutīsiet patstāvīgu vilkmi
atpakaļ vecajā dzīvesveidā, ierobežojumiem jūsu sajūtās. Jūs tiksiet vilkts atpakaļ pie ģimenes locekļiem,
masu apziņā. Jūs tiksiet vilkts atpakaļ vecajos priekšstatos par to, kā izdzīvot uz šīs planētas, kā sasniegt
pat nelielu daudzumu labklājības.
Tāpēc, savā ziņā, lai cik viegli tas ir, tas var būt ļoti izaicinoši. Jūs nevar cīnīties ar to. Jūs nevarat piešķirt
tam jēgu veidā, kā jūs parasti meklējat jēgu savā prātā. Tāpēc, tas vienkārši ir par ļaušanos.
Tas ir grūts un bieži ļoti, ļoti vientuļš ceļojums iemiesotā apgaismībā. Tāpēc šī lieta, ko jūs palīdzējāt
radīt – šī lieta vārdā Shaumbra, vārdā Crimson Circle – ir tik svarīga. Tas nav, kā jau tika minēts vairākas
reizes, klubs. Šeit nav biedri. Šeit nav biedru naudas. Šeit patiesi nav noteikumi, regulas vai nosacījumi.
Šī ir tikšanās vieta radniecīgām dvēselēm. Šī ir labi pazīstama vieta, jo jūs lielākoties visi esat vienā
ceļojumā. Šī ir vieta, kas ir zināma, jo jūs esat bijuši kopā un dalījušies kopā agrāk.

6

14. februāra vēstījums priekš Shaumbra

Šī ir vieta, kur jūs varat sanākt un sajust, un būt drošā vidē. Nav tik droši tur ārā, jūsu pierastajā cilvēku
realitātē. Bet šeit jūs varat sanākt dēļ šīs sajūtas, būt drošā vidē, dēļ šīs līdzjūtības sajūtas, dēļ šīs sajūtas
būt cilvēku saprastam un mīlētam. Ne tikai no Shaumbra, kuri ir fiziskajā ķermenī, bet no Shaumbra, kuri
ir devušies otrā pusē, no būtnēm, kuras darbojās ar ikvienu no jums un no visiem Crimson Council.
Jūs nākat šeit. Šī ir enerģētiski droša vide. Šī nav struktūra. Šis nav klubs vai brālība, vai kaut kas
tamlīdzīgs. Šī vienkārši ir radniecīga vide, droša vide priekš ikviena no jums.

Shaumbra statistika
Palūkosimies uz dažām statistiskām, dažiem skaitļiem, ar ko mēs operējam tieši tagad.
Pagājušajā gadā aptuveni 130000 cilvēku tika aizskarti vienā vai otrā veidā ar šo Crimson Circle enerģiju,
vai nu tas bija caur Shoud, grāmatām, semināriem vai studijām. Un kad es saku aizskarti, tas nozīmē ne
tikai tos, kuri dzirdēja vai lasīja, vai skatījās materiālus, jo būs daudzi, kuri ienāks šajā vidē; tie palūkosies,
tie iejutīsies enerģijā un dosies prom. Kad es saku aizskarti, tie ir tie cilvēki, kuri sajuta kaut ko; kuri šeit
tika aizskarti ar kaut kādiem vārdiem, enerģijām; un tas radīja izmaiņas apziņā. Tas uzreiz nenozīmē, ka
viņi sajuta sevi kā Shaumbra; tas vienkārši nozīmē, ka tie tikai izkustināti.
Ir Shaumbra pamatgrupa, par kuru es runāšu pēc brīža, kura patiesi palīdz ieviest šīs enerģijas kopā
ikdienā, ik nedēļu, ik mēnesi, kuri sanāk pastāvīgi uz mūsu ikmēneša tikšanās reizēm, vienalga vai tajā
brīdī, vai vēlāk. Šī pamatgrupa no aptuveni 30000 cilvēkiem visapkārt pasaulei ir šeit pastāvīgi; viņi
patiesi iejūtas un saprot, un ir daļa no Shaumbra. Un patiesi, ir daudzi, daudzi citi, kuri paņem kaut ko,
kuri iegūst kaut ko no informācijas, bet šī pamatgrupa no patiesi uzticamiem cilvēkiem ir aptuveni 30000.
Atgriežoties pie maniem vēstījumiem pagājušajā gadā, es teicu, kā Adamus, ka es meklēju tikai piecus.
Piecus cilvēkus, kuri sapratīs savu apgaismību šajā dzīvē. Tiem nav jābūt simtiem vai tūkstošiem, tikai
nelielam skaitam.
Kā Adamus, es jokoju ar jums par to, vai man palikt, vai doties prom. Es teicu, ka mēs paskatīsimies uz
to tieši tagad, ko mēs arī darām. Kur mēs atrodamies? Kāds ir enerģijas un apziņas mērījums? Un ko mēs
darīsim turpmāk?
Kopš tā laika ir bijuši 102 no 30000, kuri sauc sevi par Shaumbra, kuri ir devušies uz otru pusi
apgaismības formā vai stāvoklī. Kad viņi saprata, kad viņi ļāvās savam “Es Esmu”, savai brīvībai, viņi
vienkārši devās prom. Viņi atgriezās atpakaļ. Priekš vairums no viņiem, tas notika vienlaicīgi, varētu teikt;
sapratnes stāvoklī viņi vienkārši devās prom. Daži no viņiem palika uz dažām dienām vai nedēļām un tad
izvēlējās doties prom.
Dažiem no viņiem šķita, ka tie varētu labāk pakalpot Shaumbra no otras puses. Daži vienkārši sajuta,
sapratnes brīdī, ka viņi uz Zemes ir izdarījuši visu, ko viņi varēja. Nebija vairs nekādu iemeslu palikt.
Viņi saprata, ka būtu noderīgi viņiem palikt uz planētas kā apgaismotām būtnēm, bet no viņiem tas netiek
prasīts. Viņi netika piespiesti un viņi vienkārši sajuta, ka būtu vieglāk doties uz otru pusi.
Ir vēl daži, kuri dosies prom nākamo dažu nedēļu laikā. Mēs varam sajust enerģijas. Mēs varam sajust
attālināšanos no viņu fiziskajiem ķermeņiem un no šīs realitātes. Viņi ir gaidīti šeit, otrā pusē ar atplestām
rokām, ar mīlošām sirdīm un ar svinībām. Šeit nav pilnīgi nekāda necieņa. Mēs tik ļoti sagaidām viņus,
kad viņi pārnāk mūsu pusē.
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Viņus vispirms nesagaida viņu ģimenes vai viņu draugi no pagājušās dzīves. Viņus sagaida
Augšāmcēlušies Meistari, kuri godina viņus, kuri patiesi izjūt līdzjūtību; un došanās prom priekš viņiem,
patiesi, ir ļoti eleganta un ļoti viegla. Un īsi pēc tikšanās ar Augšāmcēlušajiem Meistariem, protams, viņu
mājdzīvnieki nāk sagaidīt tos un dažreiz daudz vēlāk, iespējams, ģimenes locekļi.
Laikā, kopš mūsu pēdējās diskusijas, ir divi cilvēki, divi, kuri sauc sevi par Shaumbra, kuri ir
apgaismojušies, kuri ir sapratuši, kuri beidzot ļāvās un apliecināja apgaismību sev ļoti reālā un skaidrā
veidā. Nav šaubu par to. Tas nav tāpēc, ka mēs to apliecinām vai mēs viņos to mēram; tas vienkārši ir, jo
viņi ļaujas un pieprasa to. Būs vēl viens īsi pēc šī vēstījuma beigām. Tāpēc būs trīs apgaismoti Meistari –
Shaumbra apgaismoti Meistari – uz planētas.
Tā nav nekāda vilšanās, ka nav pieci vai 50, vai 1000; un tam nav nozīmes, starp citu, kur šie trīs dzīvo
vai cik veci viņi ir, vai kuri viņi ir. Piemērotākajā laikā, viņi iznāks priekšplānā. Taču patiesajā pazemībā
un patiesajā vienkāršībā, viņi nebūs uzpūtīgi. Viņi to nepublicēs sociālajos mēdijos vai kaut ko tamlīdzīgu.
Viņi vienkārši uzradīsies un tad būs tāda sapratne - zināšana, ka viņiem nevajadzēs pat runāt.
Tātad fakts ir tāds, ka nav piecu. Tā nav vilšanās un tas noteikti nav pietiekami, lai teiktu, ka mēs- es,
mani cienījamie biedri, Augšāmcēlušies Meistari – nepaliksim, jo ir tie, ko mēs saucam par masu, ko mēs
sauktu par lielu enerģētisko Shaumbra daļu, kuri ir, es teiktu, savā 11. stundā un 59. minūtē. Viņi ir tik
tuvu savai sapratnei.
Šīs grupas skaits ir aptuveni 6500. Tas nav precīzs numurs, bet tas ir pietiekami tuvs. Aptuveni 6500 no
tiem, kuri sauc sevi par Shaumbra, ir savas apgaismības priekšvakarā, gandrīz tur. Vēl tikai dažas elpas,
dažas ļaušanās, vēl dažas atbrīvošanās un tad viņi ir klāt.
No tiem, un skatoties uz visām enerģijām, darbojoties ar visiem pārējiem Augšāmcēlušajiem Meistariem,
lai paskatītos cik daudzi paliks uz Zemes kā iemiesotie Meistari, mēs rupji aprēķinājām vismaz 5000 līdz
5500. Tas nozīmē, ka aptuveni 1000 līdz 1500 izvēlēsies doties prom, mūsu pusē, citās pasaulēs, atstāt
fizisko ķermeni. Un vēlreiz, tas nav nekāds kauns. Nav nekāda necieņa. Nav nekāds nosodījums. Ir tikpat
liels gods pamest fizisko pasauli apgaismībā un doties prom mūsu pusē un palikt.
Bet tas atstāj ievērojamu skaitu cilvēku – 5000, pieci tūkstoši pieci simti – kuri ir tik tuvu, tieši pie
ļaušanās savai apgaismībai un tas ir tas, kas dod mums prieku un motivāciju, un vēlmi turpināt darboties
ar jums. Ir tik daudzi, kuriem vajag tikai elpu no viņu “Es Esmu”, lai ieviestu viņus iemiesotā apgaismībā.
Tas var aizņemt mēnešus, tas var aizņemt gadus, tam patiesi nav nozīmes. Bet fakts ir tāds, ka viņi, ka jūs
esat tikuši tik tālu, esat izturējuši tik daudz izaicinājumus, tik daudz šķēršļus visa ceļa garumā un te nu jūs
esat, savas apgaismības priekšvakarā.
Jūs zināt, kas jūs esat. Nav nekāda īpaša veida, kā jums būtu sevi jāapzīmē. Nav nekas, kas jums būtu
jāvēsta jūs sociālajos mēdijos. Jūs zināt, kas jūs esat un mēs zinām, kurš, katrs no jums ir. Tas ir iespaidīgi.
Skaits, potenciāls, apgaismības tuvums. Tas ir patiesi, patiesi iespaidīgi.
Mēs šeit darbojamies ar jums, kā es teicu, jau tik sen, uz katra soļa. Mēs to nevar izdarīt priekš jums,
mēs vēlamies to darīt. Bet mēs esam šeit, lai apliecinātu jums, lai palīdzētu jums tikt cauri dažām no šīm
izaicinošajām vētrām, kas norisinās tieši pie apgaismības sliekšņa.
Ir liels skaits to, kuri sauc sevi par Shaumbra, vēl aptuveni 30000, kuri ir nodevušies savai apgaismībai,
bet tie svārstās. Tie brīnās. Tie bieži ļoti apjūk. Tie nokļūst slazdā paši savā makyo. Tie nokļūst slazdā
ar lietām, kas attur tos, ko jūs sauktu par - ar zemi saistītu vai apziņas trūkumu tik daudzos veidos. Tie,
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iespējams, nav attaisnojumi, tie, iespējams, ir pamatoti iemesli, taču viņi nevēlas veikt šo beidzamo
ļaušanās stadiju, jo, iespējams, viņi satraucas ģimenes locekļu dēļ, rūpēs par to, kas notiks ar ģimeni, ja tie
ļausies un, patiesi, doties prom uz otru pusi.
Ir tie, kuri vienkārši nav gatavi spert beidzamo ļaušanās soli, jo ir lietas, kuras tie grib pabeigt un
piepildīt, kā cilvēki savā cilvēka esībā. Un ir tādi, kuri vienkārši gaida citus, kuri dotos pirms viņiem, lai
pārliecinātos, ka tā apgaismība ir tāda, kā viņi iedomājās.
Ir liels skaits no šiem Shaumbra un vēlreiz, jūs zināt, kas jūs esat un nav nekāda nosodījuma. Ja jūs
izvēlaties pagaidīt brīdi, vēl turpināt pieredzēt kā cilvēks cilvēka esībā, nav pilnīgi nekāds nosodījums, jo
agrāk vai vēlāk mēs zinām, ka katrs no jums ļausieties savai paša suverenitātei.
Tas ir ļoti liels skaits un dažreiz jūs teiktu, ka tas ir mazliet izaicinoši, jo vienu brīdi šī 30000 cilvēku
grupa ir ļoti, ļoti nodevusies savai apgaismībai, ļoti fokusējusies savai apgaismībai, kā jūs redzat, kad tie
ierodas uz tikšanās reizēm, kad tie komunicē internetā. Bet nākamajā brīdī tie šķiet apjukuši, dodoties kaut
kur citur, aizmirstot par savu iemiesoto apgaismību, aizmirstot par savu nodošanos paveikt to šajā dzīvē
un dažreiz pat aizmirstot par šo sapni, Atlantīdas sapni, sapni no Yeshua laikiem savākt jūs visus kopā. Un
vēlreiz, nekāds nosodījums, jo mēs esam šeit, jūs esat šeit priekš viņiem un vienalga, kad citi būs gatavi,
vienalga, kad tie izvēlēsies.
Šīs nav sacensība. Tas nenotiek tādēļ, lai redzētu, kurš nonāks pirmais, kurš paveiks to vairāk un ātrāk, un
labāk. Tā vienkārši ir pieredze. Bet priekš tiem, šai 30000 cilvēku grupai dažreiz ir tik izaicinoši, jo tiem
ir zināšana par savu apgaismību; tie sajuta to dziļo iekšējo savas sapratnes vēlmi, bet tomēr tie zina, ka ir
viegli apmulsināmi. Tie fokusējas uz lietām, kas nav īpaši saistītas ar apgaismību pašreiz un tad tie kļūst
ļoti, ļoti neapmierināti ar sevi.
Tas izraisa tādu kā enerģētisko nelīdzsvarotību tā saucamajā Shaumbra. Tas ir tas, kam ir veltīti tik
daudz mūsu resursi no Crimson Council, lai palīdzētu viņus atgriezt atpakaļ zināšanā, lai palīdzētu
izgaismot potenciālus, kas patiesi viņus ieskauj, lai palīdzētu tiem pārvarēt savas bailes, savas rūpes,
savas šaubas par sevi.
Tāpēc ir milzīgs mūsu enerģijas daudzums, Shaumbra enerģija uz Zemes, lai rīkotos ar šo nelīdzsvarotību.
Bet, kā ikviens no jums zina, nelīdzsvarotība nav vienmēr nepareiza vai slikta. Tā patiesībā ir iespēja
virzīt enerģijas. Katrā nelīdzsvarotībā, katrā lietā, visā esībā ir potenciāli. Nelīdzsvarotība tik daudz reizēs,
vienkārši rada kustību, vienkārši rada jaunas virzības.
Tad ir ļoti liels skaits tādu, kuri nesauc sevi obligāti par Shaumbra. Tie neidentificējas cieši ar šo vārdu.
Tie jūt to, tie nenoniecina to, bet tie neidentificējas ar to cieši. Tie nav pārliecināti, ka vēlas būt daļa
no grupas, kura, protams, tāda patiesībā nav. Tie nav pārliecināti, ka patiesi vēlas šo lietu vārdā – tie
sauc to par augšāmcelšanos; mēs to saucam par iemiesoto apgaismību. Tie nav pārliecināti, bet tie jūtas
ieinteresēti, līdzīgi kā jūs teiktu, ka muša ir ieinteresēta medū. Tur kaut kas ir.
Tie jūtas ieinteresēti tajā dēļ enerģētiskās kvalitātes, kas ir tik daudziem no jums, dēļ patiesības, kas tajās
ir. Bet dažreiz patiesība, skaidrība par to, ko mēs visi kopā darām, ir mazliet par stipru priekš viņiem.
Tie atgriežas periodiski, dažreiz pat regulāri. Viņi ļauj sev ieslīgt zināmā apziņas līmenī, ko visi jūs tikāt
radījuši, bet tomēr tas viņiem ir par skarbu. Viņi joprojām jūtas ļoti ieinteresēti savā citā dzīvē, savā
cilvēka stāvoklī, bet tomēr atgriežas laiku pa laikam, jo zina, ka šeit ir kas vairāk.
Tas, kas mums ir iekš Shaumbra, ir ļoti apņēmīga grupa. Neliela grupa, bet ļoti, ļoti apņēmīga grupa –
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seši tūkstoši pieci simti – kuri ir savā 11. stundā, 59. minūtē līdz apgaismībai, līdz sapratnei. Līdz, kā
mēs teicām pirms tam - popkorna grauzdiņš, kā kukurūzas sēkliņa tūlīt pat gatava sprāgt. Karstums ir tik
intensīvs, transformācija, virzība ir tik neizbēgama. Viņi ir tajā robežlīnijas tipa zonā starp vienu apziņas
esības stāvokli un citu. Viņi ir kaut kur tieši pa vidu un šajā punktā viņi vairs nevar atgriezties atpakaļ. Jūs
nevar atgriezties atpakaļ. Tieši tajā brīdī, tajā patiesi iemiesotās sapratnes brīdī uz šīs planētas.

Pamatbūtība
Pēc visa šī teiktā, es vēlos arī piebilst, ka nākamo gadu laikā vēl daudz, daudz vairāk piesaistīties pie
Crimson Circle, pasaulei, ko visi jūs esat radījuši. Jūs esat radījuši pamatbūtības materiālu. Viss kopš
Tobias laikiem līdz šim brīdim - tieši tagad, ir patiešām bijis pamata satura veidošana. Tas ir Shaumbra
stāsts. Tas ir jūsu ceļojums. Tie ir pakāpieni, ko jūs izveidojāt šajā ceļā, kas patiešām nekad pirms tam nav
bijuši un šajos nākamajos gados daudzi, daudzi nāks pa šo ceļu. Daži noies visu šo ceļu. Daži apstāsies pa
ceļam, jo tas ir tik izaicinoši vai arī būs pārāk daudz apjukuma. Bet tas, ko jūs esat izdarījuši līdz šim, jūs
esat radījuši pamatus, pamatbūtības materiālu.
Runājot par pamatmateriālu, kad mēs tiekamies reizi mēnesī, mēs, kopā radām materiālu, informāciju, ko
jūs varat redzēt internetā vai klausīties, vai lasīt. Reizi mēnesī mēs radām to kopā un tas ir pamats tam, ko
mēs darām.
Ir semināri un studijas tiem, kuri tiešām vēlas vienkārši sanākt kopā fiziskā veidā ar radniecīgām
dvēselēm. Ir studijas, ko mēs piedāvājam, ko jūs esat palīdzējuši radīt, zināmā daudzumā, jūsu Cloud
Class. Tas ir atkal savienošanās veids. Tas ir veids, kā nokļūt atpakaļ tajā esencē, ko mēs darām. Jūs
mācaties, jūs izaugat, bet jūs arī sekmējat un veidojat šo materiālu pieejamu.
Bet uzsveru, ka nav nekādas prasības, kas liktu jums darīt šīs lietas. Nav nekas, kas teiktu, ka jūs kaut ko
neiegūsiet, ja nedarīsiet, jo viss, visas enerģijas ir jau klāt esošas šajās ikmēneša tikšanās reizēs, kas mums
ir, kuras bezmaksas tiek piedāvātas interneta vidē.
Turpmāk būs vēl intensīvāks fokuss. Būs kāds, patiesībā daži, kuri aizies, bet tie aizvietosies ar citiem,
kuri pēkšņi savienosies ar Shaumbra un Crimson Circle. Daži aizies, jo tas pārāk intensīvi un savā ziņā tas
ir pārāk prasīgi, un katru mēnesi, kad es - kā Adamus, uzstāšos šeit, es lūkošos jums tieši acīs sakot, “Vai
Tu esi gatavs? Vai esi patiess pret sevi? Vai esi ticis pāri savam makyo?” Es jums teikšu, “Jūs esat tieši pie
apgaismības sliekšņa. Kas jūs attur?” un dažiem tas būs ļoti nekomfortabli. Dažiem tas būs tik intensīvi,
ka tie atradīs attaisnojumus, attaisnosies, lai aizietu. Un tad vairums no tiem atgriezīsies, agrāk vai vēlāk,
jo tie aptvers, ka tie ir bijuši tik būtiska sastāvdaļa, palīdzot radīt šo visu.

Dodoties uz priekšu
Turpmāk, mani dārgie draugi, mēs sāksim piesaistīt citus pie Crimson Council. Crimson Council ir
eņģeļu grupa, kas izveidota no eņģeļu ģimenēm, no visas esības. Mēs sāksim piesaistīt citus šajā Crimson
Council, lai nodrošinātu vēl vairāk dinamisku enerģijas līdzsvaru tam, kur jūs tagad esat, jo šie brīži, tieši
pirms apgaismības, ir patiesi tik daudzējādā ziņā izaicinoši. Tie var patiešām izsist personu no līdzsvara.
Tāpēc Crimson Council tiks papildināta ar tām apgaismotajām būtnēm, kuras sauc sevi par Shaumbra,
kuras devās prom uz mūsu pusi, jo tās sajūt milzīgu līdzjūtību un tikai īsu brīdi atpakaļ viņas bija uz
Zemes fiziskajā formā. Tāpēc viņas piebiedrosies Crimson Council otrā pusē.
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Mēs pienāksim jums tuvāk, īpaši šai 6500 cilvēku pamatgrupai un pat papildu 30000 grupai, kuri ir tik
tuvu savai apgaismībai. Mēs pienāksim tuvāk kā jebkad agrāk. Tuvāk, lai jūs sajustu mūsu klātbūtni. Jūs
zināsiet, ka jūs neesat vieni. Tuvāk arī, savā ziņā, dēļ jūsu aicinājuma, jūsu pieprasījuma, lai atturētu jūs no
nonākšanas apmulsumā, atgādināt jums, dažreiz kaitinošā vai provokatīvā viedā, atgādināt jums par jūsu
apņemšanos, ko jūs izvēlējāties - par iemiesoto apgaismību.
Reizēm jums būs sajūta, ka vēlaties mūs atgrūst prom, it kā jūs gribētu, lai mēs turamies tālāk, bet ticiet
man, kā manam Adamus aspektam, es būšu tieši blakus jums, skatoties jums tieši acīs un sakot, “Vai tagad
esi gatavs?”, jo jūs lūdzāt mums to un tāpēc mēs esam šeit.
Kā Shaumbra grupa, tik tuvu vai pat tikpat kā jau apgaismībā, es aicināšu katru no jums cienīt ikvienu no
jums. Es zinu, ka jūs jūtat to savās sirdīs, bet dažreiz šī cieņa neienāk caur dažiem darbiem, ko jūs darāt
viens ar otru. Dažas no jūsu saskarsmēm, komunikācijām, kas jums ir jūsu sociālajos mēdijos, daži veidi
kā jūs uztverat šo lietu vārdā Shaumbra un Crimson Circle, saprotot, ka tas viss ir šeit, lai kalpotu jums.
Ne pret jums, necenšoties piespiest jūs darīt kaut ko, ko jūs nevēlaties, necenšoties būt pārākiem par jums
kaut kādā veidā.
Pārējie Shaumbra un Crimson Circle ir šeit, lai pilnībā kalpotu jums. Es aicināšu jūs būt līdzjūtīgiem,
cienīt un respektēt to. Un tas, ko jūs saņemsiet pretī no viņiem, no pārējiem Shaumbra, no Crimson Circle
ir līdzjūtība, cieņa un respekts.
Šie ir vieni no visgrūtākajiem laikiem uz planētas Zeme no pārmaiņu skatupunkta, kas notiek tik ātri; tik
ātri, ka ir grūti ķermenim un prātam turēt pārmaiņām līdz. Un jūs apgaismojaties tieši šajā - visgrūtākajā,
visizaicinošākajā un visātrāk mainīgajā laikā. Šis ir arī ievērojamāko enerģiju laiks, kāds jelkad redzēts uz
planētas, lieliskākie potenciāli un iespējas.
Varētu teikt, ka vieglāk iemiesot apgaismību ir laikā, kad lietas nevirzās vai nemainās tik ātri uz planētas,
kad lietas ir mazliet rāmākas. Bet es atgādinu jums, ka tad nav ne tuvu tik daudz enerģijas potenciāli
pieejami tiem, kuri meklē savu sapratni, tiem, kuri patiesi ļaujas savai sapratnei.
Es lūgšu jūs saprast, ka Crimson Council un Crimson Circle ir šeit, lai kalpotu jums. Vienīgais iemesls,
kāpēc tie ir šeit ir, lai kalpotu jums. Es aicinu jūs paskatīties uz to un iejusties tajā, kā būtnes plīvura manā
pusē un kā cilvēki plīvura jūsu pusē nododas un velta sevi jūsu iemiesotai apgaismībai.
Daži no jums varētu domāt par Crimson Circle kā kompāniju un, patiesi, daudzējādā ziņā tā ir. Bet
patiesais iemesls, kāpēc tā ir šeit ir, lai kalpotu jums. Un ikviens no viņiem arī ļaujas savai iemiesotajai
apgaismībai. Tāpēc, ja varat iztēloties uz brīdi pakalpojumu, ko viņi sniedz, darot šo darbu, nodrošinot
tādas lietas kā internets, ikmēneša Shoud, seminārus, studijas, materiālus, atbalstu, kamēr paši iet cauri
savai iemiesotajai apgaismībai. Tas ir patiess serviss.
Dažreiz tas prasa savu nodevu no ikviena no viņiem. Dažreiz viņi nav pārliecināti vai nodoties sevis paša
apgaismībai, vai nodoties kalpot jums. Viņi dara abus. Viņi dara fenomenālu darbu, līdzsvarojot abus. Bet
dažreiz mēs redzam, cik grūti tas ir priekš ikviena no viņiem.
Es aicinu, ja jūs būsit daļa no šī, pirmkārt un vispirms, nonāciet ļoti apzinātā sapratnē par savas sapratnes
vēlmi. Dažreiz jūs svārstāties par to. Dažreiz tā nav īpaši līdzsvarota. Dažreiz tā pārtop par enerģijas spēli
pretēji patiesai sapratnei. Tāpēc pirmkārt un vispirms, paskatieties uz sevi. Iejūtieties sevī. Kāpēc Tu to esi
izvēlējies? Kāpēc Tu izvēlējies šo ceļu, kas Tev ir šajā dzīvē, kas noveda Tevi šeit? Kad Tu patiesi ļausies
savai apgaismībai?
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Te nav nekas specifisks. Jums nav jābūt datumam. Tam nav nozīmes vai jūs to paveiksiet tagad, vai vēlāk,
bet ko tas patiesībā nozīmē Tev? Kas tas ir par sapni, kas Tev bija? Kāpēc Tu esi šeit?
Izej cauri visām šīm lietām. Vienalga vai tas ir Tavs darbs, vai veselība, vai kaut kas cits, pavirzies nost no
tā uz brīdi. Pavirzies nost no visām šīm mazajām lietām, kuras šķiet, ka kavē un mulsina, visām lietām,
kuras aptur Tevi. Atgriezies pie sava sapņa, savas vēlmes pēc apgaismības. Tas virzīs šo Shaumbra masu,
sešus tūkstošus piecus simtus, 30000, vienkārši atgriežaties pie savas apjausmas, kāpēc jūs izvēlējāties būt
šeit šajā dzīvē.

Atbalsts
Tālāk. Kā daļa no Shaumbra un Crimson Circle, atbalstiet to enerģētiski. Enerģētiski, ja nekā savādāk. Ko
tas nozīmē? Tas nozīmē sūtīt jūsu mīlestību, jo šī lieta vārdā Crimson Circle esat visi jūs. Šī lieta vārdā
Shaumbra esat visi jūs. Sūtiet savu mīlestību un atbalstu visiem Shaumbra. Sūtiet savu svētību Crimson
Circle, bet saprotiet, ka jūs visi piedalāties šajā sapnī. Visi jūs dalāties šajā vēlmē. Jūs atgriezāties šeit
kopā, iespējams, atrodoties katrs citviet uz planētas, bet jūs atgriezāties šeit kopā šajā laikā dēļ kaut kā, kas
ir visdārgākā lieta priekš jums, kas ir visdārgākā lieta priekš citiem.
Atbalstiet Crimson Circle un Shaumbra, ne ar kritiku, ne ar skarbiem vārdiem. Atbalstiet tos ar mīlestību
un apbrīnu, jo Shaumbra un Crimson Circle ceļojums ir arī jūsu ceļojums. Būt kritiskam, nesaskatot labo,
tikai to, ko jūs uzskatāt par sliktu, kritizēt citus, būt cietsirdīgam pret citiem patiesībā nozīmē būt tikai
cietsirdīgam pret sevi.
Šī grupa ir izgājusi cauri tik daudz kam un individuāli jūs sapratīsiet jūsu suverenitāti. Individuāli. Tas
nav tā, ka visa grupa to izdarīs vienlaicīgi, bet tomēr ir arī šī būtība vārdā Shaumbra, šī apziņa no ikviena
no jums. Ir bijusi dalīšanās vairāku dzīvju laikā. Ir bijuši laiki Mistēriju skolās. Ir bijuši laiki ar mani kā
St. Germain. Mēs viens ar otru dalījāmies ar tik daudz ko. Mēs kopā esam izgājuši cauri daudz kam un
tagad mēs esam nonākuši šajā brīdī; šajā brīdī uz planētas, kur lietas mainās tik strauji; šajā brīdī ar jauno
Crimson Circle ar tādu fokusu, ar tādu skaidrību un tik elegantu ļaušanās veidu.
Tāpēc, jā, pēc visiem šiem vārdiem, pēc visām šīm gaidām, jā, es, cienītais St. Germain, turpināšu ar
ikvienu no jums, tuvāk kā nekad, bet ar ikvienu no jums, kuri izvēlās savu iemiesoto apgaismību šīs
dzīves laikā. Man piebiedrosies citi, daži, kuru vārdi ik pa laikam parādīsies un daži, kuri vienkārši paliks
anonīmi fonā, darbojoties ar ikvienu no jums.
Ievelkam dziļu elpu kopā, kamēr mēs pārejam atkal jaunā šīs planētas, Crimson Circle un Shaumbra
kvantu pārbīdē. Es ar nepacietību gaidu mūsu nākamās tikšanās.
Es atgriezīšos kā mana šķautne vārdā Adamus, vairumā gadījumu. Es atgriezīšos ar savu satriecošo
humora izjūtu, savu grezno šarmu, savu apbrīnojami glīto izskatu, savu izcilo inteliģenci. Es atgriezīšos kā
Adamus, jo, patiesībā jūs radījāt viņu. Jūs teicāt, “Mēs vēlamies kaut ko mazliet savādāku. Mēs vēlamies
kaut ko mazliet enerģētiskāku. Mēs vēlamies kaut ko tādu, kas mūs izklaidēs, iedvesmos un motivēs, un
visu laiku smiešanās apgaismībā.”
Līdz ar to, mani dārgie Shaumbra visā pasaulē, mani dārgie draugi Crimson Council, tie, kuri nesen ir
pametuši savu fizisko ķermeni savā apgaismībā, līdz ar to Es Esmu cienītais St. Germain. Paldies.
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