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14. februar budskap til Shaumbra

LINDA: Velkommen til denne spesielle presentasjonen fra Adamus Saint-Germain.

Som vi alle husker, gjorde Adamus det veldig klart – det begynte i februar 2015, han har gjentatt det, 
særlig i mai 2015 – at han var her for å foreta en måling, og at han i februar 2016 ville bestemme seg for 
om han ville fortsette sammen med Shaumbra eller ei, sammen med oss alle, basert på hvordan vi taklet 
realisering på veien vår til opplysthet. Så her er budskapet som ble lovet. Geoff gjør seg akkurat nå klar til 
å bringe inn Adamus og dele dette budskapet.

Vi er her i Crimson Circle sitt studio i Louisville, Colorado og venter, venter ivrig på Adamus Saint-
Germain for å finne ut hvordan det går med oss, hvor vi befinner oss.

Så trekk pusten godt og dypt på det. Føl inn i energiene for denne presentasjonen til Adamus. Virkelig føl 
inn i deg. Hvor er hver og en av oss når det gjelder realiseringen vår inn i opplysthet? Har du tillatt det? 
Kan du puste det? La virkelig energien din utstråle for Adamus.

Så trekk den gode, dype pusten. Føl med alt det du er. Åpne opp bevisstheten din, tillat denne veldig 
spesielle presentasjonen.

ADAMUS: Jeg Er den Jeg Er, Adamus av St. Germain.

La oss trekke pusten godt og dypt mine kjære venner. 

For en lang reise det har vært, en reise som strekker seg æoner av tid tilbake. Den tar oss gjennom 
atlantistiden – Templene i Tien, drømmen om legemliggjort opplysthet på Jorden, tragedien i Atlantis, 
den hjertefølte smerten som veldig mange av dere har hatt siden den gangen, gjenforeningen for 2000 år 
siden, på Yeshua sin tid, plantingen av Kristusfrø-bevisstheten på planeten, avtalen om å komme tilbake i 

For å oppleve den fullstendige energien i denne sesjonen, anbefales det at du 
lytter til lyd eller video mens du leser manusskrift eller oversettelse.
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denne tiden, i dette livet, i denne veldig fantastiske tiden på planeten. Vi visste at dette ville være en tid for 
bevissthet – for forandring av virkeligheten på planeten Jorden. Dere valgte å komme tilbake for det siste 
livet på Jorden, for opplysthet i menneskelig form, dere valgte å bringe bevissthet til denne planeten.

For en lang reise det har vært, og nå lever dere i en av de aller mest hurtig-bevegende, aller mest 
utfordrende, vanskelige tiden på planeten. Likevel tiden med de største potensialene, de største 
mulighetene, den største overfloden denne planeten noensinne har sett. Vi kommer ikke til å oppleve det 
som skjedde i Atlantis på denne planeten. Vi kommer ikke til å oppleve fallet av strålende samfunn, men 
vi kommer til å oppleve fenomenale forandringer i disse neste ti til tjue årene.

Vi kommer til å se forandringer som blir frembrakt av bevissthet, av drømmer, av ønsker, av folk som dere 
som har forpliktet dere intenst overfor dere selv når det gjelder å få opplysthet, realisering i dette livet.

Så her er vi i det nye Crimson Circle. Se deg rundt. Føl rundt deg. Dette er Shaumbra’s nye ansikt.

Vi hadde den siste store forandringen ved Kvantespranget i år 2007, da entiteter fra hele verden og 
entiteter fra de andre rikene samlet seg for å markere og feire en tid for et kvantesprang i bevissthet, en 
tid da bevissthet bokstavelig talt tok denne planeten ut av den gamle, lineære kurven, og plasserte den i en 
eksponentiell kurve, en tid da skiftene virkelig begynte, de skiftene som akkurat nå former denne planeten 
og det neste som kommer.

Jeg sier at det ikke kommer til å bli en gjentakelse av Atlantis. Nei, om noe, vil vi enten komme til å se 
at disse to Jordene som nå eksisterer, disse to ulike settene av bevissthet og virkelighet smelte sammen 
eller dele seg på en ganske permanent basis. Alt avhenger av bevissthet, av mennesker, av hvilken retning 
menneskene velger å ta.

Og jeg vet at fordi veldig mange av dere er veldig investert i denne planeten, vil dere så visst ønske å se at 
disse to forskjellige nivåene av bevissthet smelter sammen til fordel for planeten og menneskeheten, for 
dette som dere hjalp til med å skape og som dere elsker så inderlig. Og det kan skje. Det får vi vite i de 
neste årene. Eller, de to verdenene kan atskilles på grunn av medfølelse og faktisk på grunn av en form for 
respekt, slik at de som velger å bli værende i en eldre bevissthet og en eldre verden, som fremdeles velger 
å gå gjennom begrensede, menneskelige opplevelser, kan gjøre akkurat det. Og de som velger en høyere 
form for bevissthet, en ny form for Jord, en som ikke bare er begrenset til fysisk virkelighet, en som ikke 
bare er begrenset til sinnet, en med ekte frihet og suverenitet, kan dra dit.

Som jeg har sagt i noen av de andre presentasjonene vi nylig har hatt, hvis det skjer, vil det skiftet skje 
naturlig, sømløst, yndefullt, uten kollaps, uten katastrofer, uten at denne gamle planeten deles opp. Det vil 
bare plutselig skifte inn i den Nye Jorden. Det er en annen samtale i årene som kommer, men i dag er vi 
her for å snakke om nye Crimson Circle.

Så la oss trekke pusten dypt på det mens jeg gjør meg klar ved talerstolen min.

Det Nye Crimson Circle

I dag er jeg sannsynligvis mer St. Germain enn jeg egentlig er Adamus. Dere er vant til Adamus. Dere er 
vant til dette aspektet av meg, av St. Germain, som kommer fram for å provosere dere, til tider håne dere, le 
sammen med dere, gråte sammen med dere, og dele denne reisen. Men i dag er det litt mer av St. Germain.
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For de av dere som lytter til dette, som på en eller annen måte er berørt av det, er det sannsynligvis fordi 
dere og jeg tidligere har vært sammen i menneskelig form på denne planeten, i tidligere liv, på Mysterie 
skolene våre, i arbeidet vårt for menneskehetens spirituelle kvalitet. Vi har sannsynligvis jobbet sammen, 
og det er sannsynligvis derfor dere er her nå.

Det siste året har jeg ved flere anledninger snakket om å bli værende eller dra, og jeg er sikker på at 
dere nå allerede kan føle svaret. Jeg har valgt – jeg har alltid valgt – å bli værende, men det virkelige 
spørsmålet er; hvor går vi herfra? Hva gjør vi? Vi – jeg, hver og en av dere, de andre entitetene som bistår, 
slik som Kuthumi – hvor går vi herfra? Hva er det neste?

Jeg sa at dette var det nye Crimson Circle. Hva betyr det? La oss gå gjennom noen fakta og tall, litt 
informasjon som vi har gjort i vår egen form for energetisk måling.

Shaumbra

Det er dette som kalles Shaumbra. Shaumbra, er et ord som først gang ble brukt for ca. 2000 år 
siden. Tobias forklarte det. Det var en gruppe som senere ble til Eseerne og til andre forgreininger av 
det, det var en gruppe på Yeshua sin tid som kalte seg for Shaumbra, familien, den sterke familien, 
familien av steinen, familien som var her for å planete Kristusfrø-bevissthet på Jorden. Det er der 
uttrykket kommer fra.

Opp gjennom hundreårene etter det, gikk mange av dere i forskjellige retninger – noen til Mysterie 
skolene, noen på deres egen vei eller reise – men dere kom tilbake i dette livet, godt over 100.000 på 
planeten som føler en tiltrekning til, eller en forbindelse med dette som kalles Shaumbra.

Shaumbra har blitt sin egen entitet. Det er en Shaumbra entitet, og den er sammen med dere. Den er 
sammen med dere alle hver eneste dag. Den er på denne websiden. Den er i staben i Crimson Circle. Den 
er i dere alle. Dere har skapt Shaumbra.

Over hele planeten er det de som kobler seg inn på denne informasjonen, for informasjonen er ikke bare 
meg, St. Germain. Informasjonen var heller aldri bare Tobias. Det er alle oss, og vi kaller det en Shoud. 
Shaumbra gjør en Shoud – det er alle vi som legger drømmene og ønskene våre, bevisstheten og håpene 
våre, legger alt sammen – og det er dette vi har skapt gjennom disse årene.

En Shoud er ikke lenger bare denne månedlige samlingen, dette månedlige budskapet som vi har. Nå 
er en Shoud veldig mye mer omfattende. En Shoud går inn i alle klassene, alle samlingene som dere 
kaller workshops, alle Cloud klasser. En Shoud er alle de sosiale mediene deres. En Shoud er essensen, 
bevisstheten til Shaumbra på planeten.

Det har vokst, men som Tobias en gang sa til Cauldre, ville det aldri bli stort. Cauldre trodde han mente 
20, 30, 40 folk på det meste. Det vi mente var 100.000, kanskje litt mer. Men det ble aldri designet som 
noe for alle og enhver, for det å være det en kaller Shaumbra, betyr at dere har en forbindelse som går 
tilbake til Atlantis, går tilbake til Yeshua sin tid, og så komme inn til dette livet. Det er ikke eksklusivt. 
Alle er velkommen, men denne kjerneforbindelsen er fremdeles en veldig integrert del av dere alle, av alt 
det dere gjør.
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Videre framover

Så nå kommer vi hit for å snakke om hva som er det neste. Hvor går vi herfra? Hva er det nye Crimson 
Circle? Når vi nå går framover, kommer budskapene til å være klarere og mer fokusert, noe som betyr 
at vi kommer til å være mer spesifikke og direkte. Og når jeg sier «vi», er det dere, det er meg, det er 
Crimson Circle sin stab. Det betyr at vi nå har en slik klarhet om at dette er det livet, slik en klarhet når det 
gjelder bevisstheten på planeten, og slik en klarhet og forpliktelse når det gjelder opplyst realisering i dette 
livet. Venter ikke, skyver det ikke til side, ikke bare tenker på det eller drømmer om det, men gjør den 
drømmen til virkelighet.

Det vil være mye klarhet, mye mer fokus hele tiden, og som jeg tidligere har sagt som Adamus, er det ikke 
lenger rom for de som simpelthen nærer seg på energi. Det er ikke rom for de som leker spirituelle. Dette 
er ikke lenger spirituelt. Dette er ikke lenger new age. Dette er såvisst ikke en religion. Dette handler om 
bevisst, legemliggjort opplysthet på denne planeten.

Det overgår det spirituelle, for det er ikke bare konsepter. Det er ikke bare noe i de andre rikene. Det er 
ikke bare filosofi. Det er virkelig. Det er levende. Det er deg.

Det er så visst ikke new age. New age brakte så visst en ny bevissthet til planeten fra midten av 1800 
tallet, og det brakte en ny tenkemåte, en ny måte for frihet til planeten. Vi har overskredet dette. Vi har 
overskredet noen av utrustningen og kledningen for det som har vært kalt new age, og jeg er sikker på at 
dere kan føle forskjellen mellom det dere og vi gjør her i Crimson Circle som Shaumbra, og som overgår, 
som går utover new age.

Det vi gjør her, er å absolutt tillate opplysthet. Opplysthet er naturlig. Opplysthet kommer med tillatelse. 
Opplysthet er ikke noe andre kan gi dere, ikke nødvendigvis en gang lære dere. Det er deres tillatelse. 
Men, som dere vet, kan det være veldig vanskelig, veldig utfordrende, for alle elementene i den fysiske 
virkeligheten rundt dere kan være veldig forførende, kan trekke dere ut av denne opplystheten, kan trekke 
dere rett tilbake til begrensningene ved de menneskelige vilkårene.

Opplysthet kan være veldig utfordrende og veldig vanskelig, for mennesket er vant til å oppfatte alt 
gjennom sinnet og gjennom de menneskelige sansene, og i sann opplysthet går en utover disse sansene. 
Disse sansene er fremdeles intakte, og er en viktig del av hverdagslivet. Men det går utover dette, og inn i 
sanser som akkurat nå så visst er utover beskrivelse. Så jeg kaller det simpelthen for Mester-sansen.

Opplysthet kan være vanskelig, for det forandrer livet ditt, og særlig i disse tidene med forandring – som 
veldig mange av dere veldig godt vet – i disse tidene med forandring kan det virke som om alt er kaos. Det 
virker som om alt begynner å falle fra hverandre, selv om det egentlig ikke er slik.

Den måten dere oppfatter livsforandringer på i dagliglivet, kan være forvirrende for sinnet og for de 
fysiske sansene, og for fortiden og for det dere tror. Å tillate – å stole på disse forandringene, stole på at 
det simpelthen handler om valget om opplysthet – er veldig enkelt, men likevel veldig fylt av frykt, pine, 
utfordringer. Dere vil føle det kontinuerlige draget tilbake til de gamle måtene, til begrensninger i sansene 
deres. Dere vil bli dratt tilbake til familiemedlemmer, til massebevissthet. Dere vil bli dratt tilbake til gamle 
konsepter for hvordan en skal overleve på denne planeten, hvordan en skal oppnå en liten grad av overflod.

Så enda så enkelt som det er, kan det på en måte være veldig utfordrende. Dere kan ikke slåss med det. 
Dere kan ikke finne mening i det slik dere vanligvis finner mening i sinnet. Så det handler simpelthen 
om å tillate.
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Det er en vanskelig, og ofte veldig, veldig ensom reise inn i legemliggjort opplysthet. Det er derfor dette 
som dere har hjulpet til med å skape – dette som kalles Shaumbra, som kalles Crimson Circle – er så 
viktig. Som det har blitt sagt mange ganger, er det ikke en klubb. Det er ikke noe medlemskap. Det er 
ingen gebyr. Det er såvisst ingen regler eller reguleringer eller krav. Det er et samlingssted for likesinnede. 
Det er et sted som føles kjent, for dere er vanligvis alle på den samme reisen. Det er et sted som er kjent, 
for dere har vært sammen og delt sammen før.

Det er et sted der dere kan komme og føle og være i det trygge rommet. Det er ikke så trygt der ute i den 
vanlige, menneskelige virkeligheten. Men hit kan dere komme for å få denne følelsen av å være i det 
trygge rommet, følelsen av medfølelse, følelsen av å bli forstått og elsket av andre. Ikke bare av Shaumbra 
som er i fysisk kropp, men Shaumbra som har gått over til den andre siden, av entiteter som jobber med 
hver og en av dere, og av alle i Crimson Council.

Så dere kommer hit. Det er et energetisk trygt rom. Det er ingen struktur. Det er ingen klubb eller orden 
eller noe slikt. Det er simpelthen et slektskaps-rom, et trygt rom for hver og en av dere.

Shaumbra Statistikk

La oss se på litt av statistikken, noen av tallene som vi forholder oss til akkurat nå.

Det siste året var det rundt 130.000 mennesker som på en eller annen måte ble berørt av energien til 
Crimson Circle, enten det var gjennom Shouder, bøker, workshops eller klasser. Og når jeg sier berørt 
av, betyr ikke det bare de som hørte det eller leste om det eller så på, for det er mange som vil komme til 
dette rommet, tar en titt, føler inn i energien, og så går de videre. Når jeg sier berørt, mener jeg de folkene 
som følte noe, som ble berørt av noen av ordene, noen av energiene her inne, og det utgjorde en forskjell 
i bevisstheten deres. Det betyr ikke nødvendigvis at de følte inn i seg selv som Shaumbra, det betyr 
simpelthen at de ble berørt av det.

Det er en kjernegruppe i Shaumbra, noe jeg snart skal komme inn på, som virkelig bidrar til å bringe disse 
energiene sammen på daglig, ukentlig, månedlig basis, som kommer fast til de månedlige samlingene 
våre, enten akkurat i det øyeblikket eller senere. Denne kjernegruppen på rundt 30.000 mennesker fra 
hele verden er her fast, føler virkelig inn i og forstår og er en del av Shaumbra. Vel, det er så visst mange, 
mange flere som snapper opp, som får utbytte av informasjonen, men denne kjernegruppen av virkelig 
dedikerte mennesker, er på rundt 30.000.

I budskapet mitt i fjor sa jeg som Adamus at jeg var ute etter bare fem. Fem mennesker som realiserte 
opplystheten sin i dette livet. Det krevdes ikke hundrevis eller tusenvis, bare et lite antall.

Som Adamus spøkte jeg med dere om jeg skulle dra eller bli værende. Jeg sa at vi skulle se på dette nå, 
slik vi gjør. Hvor er vi? Hva er målingen av energi og bevissthet? Og hva gjør vi videre?

Siden da er det 102 av de 30.000 som kaller seg for Shaumbra som har gått over til den andre siden i en 
form eller tilstand av opplysthet. Da de realiserte, da de tillot Jeg Er, friheten sin, dro de simpelthen. De 
kom tilbake igjen. For de fleste av dem skjedde det samtidig, en kan si at de i realiseringen simpelthen dro. 
Noen av dem ble værende noen dager eller uker, og så valgte de å komme over.

Noen av dem følte at de var i bedre tjeneste for Shaumbra på den andre siden. I dette øyeblikket av 
realisering, følte noen simpelthen at de hadde gjort det de kunne på Jorden. Det var ingen grunn til å bli 
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værende. De forsto at det kunne være til nytte at de ble værende på planeten som opplyste vesener, men 
de måtte ikke. De ble ikke presset til det, og de følte simpelthen at det ville være lettere å fortsette på 
den andre siden.

Det er noen få til som kommer til å dra i løpet av de neste få ukene. Vi kan føle energiene. Vi kan føle 
tilbaketrekningen fra den fysiske kroppen og fra denne virkeligheten. Her på denne siden blir de ønsket 
velkommen med åpne armer, men et kjærlig hjerte og med feiring. Det er så absolutt ingen vanære. Vi 
ønsker dem veldig velkommen når de går over.

De blir ikke først møtt av familie eller venner fra dette tidligere livet. De blir møtt av Oppstegne Mestere 
som ærer dem, som virkelig har medfølelse, og overgangen for dem er så visst veldig yndefull og veldig 
enkel. Og kort tid etter at de har møtt de Oppstegne Mestrene, kommer selvfølgelig kjæledeggene deres 
inn for å møte dem, og noen ganger, mye senere, kanskje familiemedlemmer.

Siden vår siste samtale er det to mennesker, to som har kalt seg for Shaumbra, som er opplyste, som er 
realiserte, som endelig har tillat det og anerkjent det inne i seg selv på en veldig reell og klar måte. Det 
er ingen tvil om det. Det er ikke fordi vi anerkjenner dette eller måler det i dem, det er simpelthen fordi 
de tillater det og gjør krav på det. Det vil komme en til kort tid etter dette budskapet. Så det vil være tre 
opplyste Mestere – Shaumbra opplyste Mestere – på planeten.

Det er på ingen måte skuffende at det ikke er 5 eller 50 eller 1000, og det spiller for øvrig ingen rolle 
hvor disse tre bor eller hvor gamle de er eller hvem de er. De vil komme fram til passende tid. Men i sann 
ydmykhet og sann beskjedenhet, slår de seg ikke for brystet. De legger det ikke ut på sosiale medier eller 
noe slikt. De dukker bare opp, og det vil være en slik viten at de ikke en gang trenger å si et ord.

Så faktum er at det ikke er fem. Det er ikke skuffende, og det er så visst ikke nok til å si at vi – jeg selv, 
mine ærede med-Oppstegne Mestre – ikke blir værende, for det er noe som vi kaller en masse, som vi 
vil kalle den store, energetiske delen av Shaumbra, som er i det jeg vil kalle den 11. timen og det 59ende 
minuttet. De er veldig nær realiseringen sin.

Denne gruppen er på rundt 6.500. Det er ikke et eksakt tall, men det er ganske nær. Rundt 6500 av disse 
som kaller seg for Shaumbra er på kanten av opplystheten sin, nesten der. Bare noen få pust til, bare noen 
få tillatelser til, bare litt mer forløsning, så er de der.

Ut fra disse, og ut fra å lese alle energiene, ut fra å jobbe med alle de andre Oppstegne Mestrene for å se 
hvor mange som ville bli værende på Jorden som legemliggjorte Mestere, kalkulerer vi røft minst 5000, 
opp mot 5500. Det betyr at rundt 1000 til 1500 vil velge å komme over til vår side, til de andre rikene, 
forlate den fysiske kroppen. Og igjen, det er ingen skam i det. Det er på ingen måte noen vanære. Det er 
overhodet ingen bedømmelse. Det er like mye ære i det å forlate de fysiske rikene i opplysthet og komme 
til vår side som det er i å bli værende.

Men det gir et betydelig antall mennesker – 5000, 5500 – som befinner seg på denne terskelen, på kanten 
av å tillate opplystheten sin, og det er det som gir oss glede og motivasjon og ønske om å fortsette å jobbe 
med dere. Det er så mange som simpelthen trenger en pust fra Jeg Er for å bringe dem inn i legemliggjort 
opplysthet. Det kan ta måneder, det kan ta år, det spiller egentlig ingen rolle. Men faktum er at de, at dere 
har kommet så langt, har holdt ut så mange utfordringer, så mange hindringer underveis, og her er dere, på 
terskelen til opplystheten deres.

Dere vet hvem dere er. Det er ikke noe dere trenger å slå dere på brystet for. Det er ikke noe dere behøver 
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å bekjentgjøre i sosiale medier. Dere vet hvem dere er, og vi vet hvem hver og en av dere er. Det er 
imponerende. Antallet, potensialet, nærheten til opplysthet. Det er virkelig, virkelig imponerende.

Vi er her og jobber med dere, som jeg sa for lenge siden, vært et steg på veien. Vi kan ikke gjøre det for 
dere, det ønsker vi heller ikke. Men vi er her for å være betryggende for dere, for å hjelpe dere gjennom 
noen av disse utfordrende stormene som oppstår akkurat på terskelen til opplysthet.

Så er det et stort antall av de som kaller seg for Shaumbra, enda 30.000 eller så, som er dedikerte i forhold 
til opplystheten sin, men de vakler. De undrer seg. De blir ofte veldig distrahert. De blir fanget i sin egen 
makyo. De blir fanget i ting som holder dem … det en kan kalle jordbundet, eller mangel på bevissthet på 
så mange måter. Det er ikke nødvendigvis unnskyldninger, det er kanskje gode grunner, men de vil ikke 
gjøre dette siste nivået av å tillate, kanskje på grunn av familiemedlemmer, bekymring for hva som vil skje 
med familiene deres hvis de tillot, og hvis de da går over til den andre siden.

Det er de som simpelthen ikke er klare for å ta dette siste steget av å tillate, for det er ting de vil gjøre 
ferdig og fullstendiggjøre som mennesker, i de menneskelige omgivelsene sine. Og det er de som 
simpelthen venter på at noen få til skal gå foran dem, for å forsikre dem om at opplysthet er alt det de 
trodde det var.

Det er et veldig stort antall av slike Shaumbra, og igjen, dere vet hvem dere er, og det er på ingen måte 
noen bedømmelse. Hvis dere velger å vente en stund, mer for å oppleve som et menneske i menneskelige 
omgivelser, så er det så absolutt ingen bedømmelse. For før eller senere vet vi at hver og en av dere 
kommer til å tillate deres egen suverenitet.

Dette er et veldig stort antall, og en kan si at det noen ganger er litt utfordrende, for i det ene 
øyeblikket er denne gruppen på 30.000 veldig, veldig dedikerte til opplystheten sin, veldig fokuserte på 
opplystheten sin, slik en kan se når de kommer til samlingene, når de kommuniserer på internett. Men 
i neste øyeblikk virker det som om de blir distrahert, drar et annet sted, gjør noe annet, glemmer den 
legemliggjorte opplystheten sin, glemmer engasjementet for å gjøre det i dette livet, og glemmer av og 
til endatil denne drømmen, den atlantiske drømmen, drømmen fra Yeshua sin tid som brakte dere alle 
sammen. Og igjen, overhodet ingen bedømmelse, for vi er her, dere er her for dem alle når de måtte 
være klare, når de enn velger det.

Dette er ikke et kappløp. Dette handler ikke om å se hvem som kommer dit først, hvem som gjør det 
størst og fortest og best. Det er simpelthen en opplevelse. Men for dem, denne gruppen på 30.000, er det 
til tider veldig utfordrende, for de har vitenen om opplystheten sin, de føler dette dype, indre ønsket om 
realisering, men de vet likevel at de blir lett distrahert. De fokuserer på ting som ikke er spesielt relevante i 
forhold til opplysthet i denne tiden, og så blir de veldig, veldig frustrerte over seg selv.

Dette fører i noen grad til en energetisk ubalanse innenfor dette som vi kaller Shaumbra. Det er her 
veldig mange av ressursene våre i Crimson Council blir brukt, til å bidra til å bringe dem tilbake til en 
viten, bidra til å lyse opp potensialene som faktisk omgir dem, hjelpe dem til å komme over frykten sin, 
bekymringene sine, tvilen på seg selv.

Så det er en utrolig mengde av vår energi, energien til Shaumbra på Jorden, som brukes på denne 
ubalansen. Men som hver og en av dere vet, er ikke en ubalanse nødvendigvis feil eller dårlig. Det er 
faktisk en mulighet til å skifte energier. I hver ubalanse, i alle ting i hele skapelsen, er det potensialer. I 
mange tilfeller skaper en ubalanse simpelthen bevegelse, skaper simpelthen nye skift.
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Så er det et veldig stort antall av de som ikke nødvendigvis kaller seg for Shaumbra. De identifiserer seg 
ikke sterkt med navnet. De føler det, de skyver det ikke bort, men de identifiserer seg ikke nødvendigvis 
sterkt med det. De er ikke sikre på om de vil være del av en gruppe, noe dette selvfølgelig ikke egentlig 
er. De er ikke sikre på om de egentlig vil dette som kalles – de kaller det oppstigning, vi kaller det 
legemliggjort opplysthet. De er egentlig ikke sikre, men de føler seg tiltrukket av det, slik en kan si at en 
flue blir tiltrukket av honning. Det er noe der.

De føler seg tiltrukket til det på grunn av de energetiske kvalitetene til veldig mange av resten av dere, på 
runn av sannheten i det. Men noen ganger er sannheten, klarheten i det vi alle gjør sammen, litt for sterke 
for dem. De kommer tilbake periodevis, noen ganger til og med på fast basis. De tillater seg å fordype 
seg i bevisstheten av det dere alle har skapt til et visst nivå, men på en måte er det for tøft for dem. Det er 
vanskelig for dem. De føler seg fremdeles veldig trukket til det andre livet sitt, de menneskelige tingene, 
men kommer likevel tilbake fra tid til annen fordi de vet at det er mer.

Så det vi har innenfor Shaumbra er en veldig engasjert gruppe. Overhodet ingen stor gruppe, men en 
veldig, veldig engasjert gruppe – 6.500 – som er i den 11. timen og det 59ende minuttet av opplysthet, 
realisering. Det vi tidligere kalte for popperne, som maiskjerner som er klare til å poppe. Nå er heten 
veldig intens, transformasjonen, skiftet, veldig nært forestående. De er i denne formen for grensesone 
mellom en tilstand av å være i bevissthet og den andre. De er et eller annet sted i midten, og ved dette 
punktet kan de ikke gå tilbake. Dere kan ikke gå tilbake. Akkurat i dette øyeblikket, dette punktet av 
virkelig legemliggjort realisering på denne planeten.

Kjernen

Så med alt dette sagt, vil jeg også si at i løpet av disse neste årene vil mange, mange flere bli tiltrukket til 
Crimson Circle, til det arbeidet dere alle har skapt. Dere har skapt grunnleggende kjernemateriale. Alt fra 
Tobias’ tid til dette øyeblikket akkurat nå, har virkelig bygd opp en basis av innhold, et kjernemateriale. 
Det er Shaumbra sin historie. Det er reisen deres. Det er springbrettene som dere har plassert på en vei 
som egentlig aldri var der før, og i disse kommende årene vil mange, mange flere komme denne veien. 
Noen vil komme hele veien. Andre vil stoppe underveis, fordi det er for utfordrende eller det er for mange 
distraksjoner. Men det dere har gjort frem til nå, er å skape dette fundamentet, kjernematerialet.

Når vi snakker om kjernemateriale; når vi samles en gang i måneden skaper vi, sammen, materiale, 
informasjon, som dere kan se på internett eller lytte til eller lese. En gang i måneden skaper vi det 
sammen, og dette er fundamentet i det vi gjør.

Det er workshops og klasser for de som egentlig bare vil komme sammen med likesinnede i fysisk form. 
Det er klasser som vi tilbyr, som dere til en viss grad bidro til å skape, i Cloud klassene. Det er en måte for 
å gjenforbinde seg. Det er en måte for å komme tilbake til essensen i det vi gjør. Dere lærer, dere vokser, 
men dere bidrar også til, og gjør dette materialet tilgjengelig.

Men poenget er at det ikke er noen krav som sier at dere må gjøre disse tingene. Det er ingenting som 
tilsier at dere går glipp av noe hvis dere ikke gjør det, for alt, alle energiene er der allerede i disse 
månedlige samlingene som vi har, som blir tilbudt gratis online.

Når vi går framover, vil det være enda mer intens fokus. Det vil bli noen, faktisk ganske mange, som 
forlater, men de blir erstattet av andre som plutselig er forbundet til Shaumbra og til Crimson Circle. Noen 



11

14. februar budskap til Shaumbra

vil forlate fordi det er så intenst og på en måte så krevende, og hver måned når jeg, Adamus, går hit opp, 
vil jeg se dere rett inn i øynene og si; «Er du klar? Er du oppriktig mot deg selv? Går du utover makyoen 
din?» Jeg kommer til å si til dere; “Du står på terskelen til opplysthet. Hva er det som holder deg tilbake?» 
Og for noen kommer det til å være veldig ukomfortabelt. For noen vil det være så intenst at de vil finne 
unnskyldninger, lage seg unnskyldninger for å forlate. Og så kommer de fleste av dem tilbake en eller 
annen gang, for de forstår at de har vært en slik integrert del av å bidra til å skape alt dette.

Videre fremover

Når vi går videre fremover mine kjære venner, kommer vi til å bringe andre inn i Crimson Council. 
Crimson Council er en englegruppe som er sammensatt av englefamilier fra hele skapelsen. Vi kommer 
til å bringe andre inn i dette Crimson Council for å gi en enda mer dynamisk energibalanse. Fordi der 
dere befinner dere, fordi de øyeblikkene før opplysthet på mange måter er virkelig utfordrende. Det 
kan virkelig få en person ute av lage. Så Crimson Council vil også bli sammensatt av disse opplyste 
vesenene som kalte seg for Shaumbra, som kom over til vår side, for de har en slik empati, og det er 
bare noen få øyeblikk siden de var på Jorden i fysisk form. Så de kommer til å slutte seg til Crimson 
Council på den andre siden.

Vi vil komme nærmere inn til dere, særlig denne kjernegruppen på 6500, og til og med de andre 30.000 
som er så nær opplystheten sin. Vi vil komme nærmere inn enn noensinne før. Nærmere, slik at dere kan 
føle tilstedeværelsen vår. Dere vet at dere ikke er alene. Også nærmere, på en måte på deres anmodning, 
deres forespørsel, for å hindre dere i å bli distrahert, for å minne dere om, noen ganger på en irriterende og 
provoserende måte, minne dere om det løftet dere har gitt dere selv om legemliggjort opplysthet.

Til tider føler dere at dere vil skyve oss bort, som om dere vil holde oss borte. Men stol på meg, som 
Adamus aspektet mitt, er jeg der hos deg, ser deg rett inn i øynene og sier; «Er du klar nå?» for dere har 
bedt oss om dette, og det er derfor vi er her.

Som en gruppe Shaumbra som er så nær, eller til og med noe inn i opplysthet, vil jeg be hver og en 
av dere om å ære alle andre. Jeg vet at dere føler det i hjertene deres, men noen ganger kommer ikke 
den æren gjennom i noe av det arbeidet dere gjør sammen med hverandre. Noe av kontakten deres, 
kommunikasjonen som dere har på sosiale medier, noen av de måtene som dere forholder dere til dette 
som kalles Shaumbra og Crimson Circle når det gjelder forståelsen av at alt er her i tjeneste for dere. Det 
jobber ikke mot dere, prøver ikke å få dere til å gjøre noe dere ikke vil, prøver ikke å være over dere på 
noen som helst måte.

Andre Shaumbra og Crimson Circle er her i absolutt tjeneste for dere. Jeg vil be om at dere har 
medfølelse, ære og respekt for det. Og det dere vil få tilbake fra dem, fra andre Shaumbra, fra Crimson 
Circle, er medfølelse, ære og respekt.

Dette er noe av den aller vanskeligste tiden på planeten Jorden når en ser på forandringene som skjer 
veldig fort, så fort at det er vanskelig for kropp og sinn å holde tritt med det. Og dere gjør legemliggjort 
opplysthet akkurat i denne aller vanskeligste, mest utfordrende og tiden med raske forandringer. Det er 
også tiden for de aller mest strålende energiene som noen gang er sett på planeten, de største potensialene 
og mulighetene.

En kan si at det er enklere å legemliggjøre opplysthet i en tid da ting ikke beveger seg eller forandrer seg 
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så fort på planeten, når ting er litt roligere. Men jeg minner dere om at det da på ingen måte er så mye 
energipotensial for de som søker realiseringen sin, de som faktisk tillater realiseringen sin.

Jeg ber dere om å forstå at Crimson Council og Crimson Circle er her i tjeneste for dere. Grunnen til at 
de er her, er for å tjene dere. Jeg ber dere om å se på dette og føle inn i det, hvordan entitetene på min 
side av sløret, og hvordan menneskene på deres side av sløret er dedikerte og engasjerer seg i deres 
legemliggjorte opplysthet.

Noen av dere tror kanskje at Crimson Circle er et firma, en forretningsvirksomhet, og det er det så visst på 
mange måter. Men den virkelige grunnen til at de er her, er for å være i tjeneste for dere. Og hver og en av 
dem tillater også sin legemliggjorte opplysthet. Så hvis dere en liten stund kan forestille dere den servicen 
de gir ved å gjøre dette arbeidet, ved å tilby ting som internett, de månedlige Shoudene, workshopene, 
kursene, materialet, støtten, mens de selv går gjennom sin legemliggjorte opplysthet. Det er sann tjeneste.

Det krever til tider sitt av hver og en av dem. De er til tider ikke sikre på om de skal vende seg mot sin 
egen opplysthet, eller vende seg mot dere i tjeneste. De gjør begge deler. De gjør en fenomenal jobb med å 
balansere dette. Men til tider ser vi hvor vanskelig dette er for hver og en av dem.

Jeg ber om at hvis du vil være del av dette, må du først og fremst komme til en veldig bevisst forståelse 
for ditt eget ønske om realisering. Noen ganger svinger det. Noen ganger er det ikke spesielt balansert. 
Noen ganger blir det til et energispill i stedet for sann realisering. Så ta først og fremst en titt på deg selv. 
Føl inn i deg selv. Hvorfor valgte du det en eller annen gang? Hvorfor tok du den veien du gjorde i dette 
livet ditt og som fikk deg hit? Når vil du virkelig tillate opplystheten din.

Det er ingen spesifikasjoner. Dere behøver ikke å ha noen dato. Det spiller ingen rolle om du gjør det nå 
eller senere, men hva betyr det faktisk for deg? Hva er denne drømmen som du hadde? Hvorfor er du her?

Gå gjennom alt dette. Enten det gjelder jobben din eller helsa di eller noe annet, beveg deg utover dette 
en liten stund. Bevege deg utover alle de små tingene som ser ut for å blande seg inn og distrahere, alt det 
som holder deg nede. Kom tilbake til drømmen din, ønsket ditt om opplysthet. Dette vil føre til et skift i 
denne store massen av Shaumbra, de 6500, de 30.000, bare det å komme inn i din egen klarhet om hvorfor 
du valgte å være her i dette livet.

Støtte

Neste. Som del av Shaumbra og Crimson Circle, støtt det energetisk. Om ikke annet energetisk. Hva betyr 
det? Det betyr å sende kjærligheten din, for dette som kalles Crimson Circle er alle dere. Dette som kalles 
Shaumbra er alle dere. Send kjærlighet og støtte til alle Shaumbra. Send velsignelser til Crimson Circle, 
men forstå at dere alle deler denne drømmen. Dere deler alle dette ønsket. Dere kom sammen igjen her, 
bor kanskje overalt på planeten, men dere kom sammen igjen her i denne tiden på grunn av noe som er det 
aller mest dyrebare for dere, som er det aller mest dyrebare for andre.

Støtt Crimson Circle og Shaumbra, ikke gjennom kritikk, ikke gjennom harde ord. Støtt dem gjennom 
kjærlighet og beundring, for reisen til Shaumbra og Crimson Circle er også deres reise. Å være kritisk, 
ikke se på det gode, bare se på det dere ser på som dårlig, kritisere andre, være grusomme mot andre, er 
egentlig bare å være grusomme mot dere selv.

Denne gruppen har vært gjennom veldig mye sammen, og individuelt vil dere realisere suvereniteten 
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deres. Individuelt. Det handler ikke om at hele gruppen gjør det samtidig, men denne entiteten som kalles 
Shaumbra, denne bevisstheten til hver og en av dere er der også. Det har vært en deling i liv etter liv. Det 
har vært tider ved Mysterie skolene. Det har vært tider sammen med meg som St. Germain. Vi deler veldig 
mye med hverandre. Vi har gått gjennom veldig mye sammen med hverandre, og nå har vi kommet til 
dette øyeblikket her, dette øyeblikket på planeten der ting forandrer seg veldig fort, dette øyeblikket med 
nye Crimson Circle med et veldig fokus, men en veldig klarhet, og med en slik yndefull form for å tillate.

Så, ja, etter alle disse ordene, etter alle forventningene, ja, jeg, den Høyt Elskede St. Germain, vil 
fortsette sammen med hver og en av dere, nærmere enn noensinne, men hver og en av dere som velger 
legemliggjort opplysthet i dette livet. Andre vil være sammen med meg, noen av navnene vil fra tid til 
annen komme fram, og noen vil simpelthen forbli anonyme i bakgrunnen, jobbe med hver og en av dere.

La oss trekke pusten dypt når vi nå går inn i enda et kvanteskift på denne planeten, i Crimson Circle og i 
Shaumbra. Jeg ser fram til tiden som ligger foran oss.

Det meste av tiden vil jeg komme tilbake til fasetten min som kalles Adamus. Jeg vil komme tilbake 
med min fantastiske sans for humor, min utrolige sjarme, mitt fantastisk gode utseende, min briljante 
intelligens. Jeg kommer tilbake som Adamus, for, vel, dere skapte ham faktisk. Dere sa; «Vi vil ha noe 
som er annerledes. Vi vil ha noe som er litt mer energetisert. Vi vil ha noe som kan underholde oss, 
inspirere oss og motivere oss, og hele tiden le inn i opplysthet.»

Med det mine kjære Shaumbra over hele verden, mine kjære venner i Crimson Council, de som har forlatt 
den fysiske kroppen i opplystheten sin nylig, med det, Jeg Er den Høyt Elskede St. Germain. Takk.
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