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Linda: Welkom bij deze speciale presentatie van Adamus Saint-Germain.

Zoals we ons allemaal herinneren, Adamus heeft het heel duidelijk gemaakt – het begon in februari 2015; 
hij heeft het benadrukt, vooral in mei 2015 – dat hij hier was om een meting te doen en dat hij in februari 
2016 zou beslissen hoe en of hij met Shaumbra zou doorgaan, met ons allemaal, op basis van hoe we in 
verwezenlijking geslaagd zijn op ons pad naar verlichting. Dus hier is die beloofde boodschap. Geoff staat 
nu klaar om Adamus binnen te brengen en deze boodschap te delen. 

We zijn hier in de Crimson Circle studio in Louisville, Colorado in afwachting van, verlangend afwachtend 
van Adamus St. Germain om te vernemen waar we zijn.

Dus neem hiermee een goede diepe ademhaling. Voel echt in de energieën van deze Adamus presentatie. 
Voel er echt in. Waar zijn we, eenieder van ons, in onze verwezenlijking/realisatie tot verlichting? Heb je het 
toegestaan? Kun je het inademen? Laat echt je energie voor Adamus schijnen. 

Dus neem de goede diepe ademhaling. Voel met alles dat je bent. Open je in je bewustzijn en gewaarwording/
be-wustzijn, om deze zeer speciale presentatie toe te staan.

Adamus: Ik Ben die Ik Ben, Adamus van St. Germain.

Laten we een goede diepe ademhaling nemen, mijn lieve vrienden.

Wat een lange reis is het geweest, een reis die zich over eonen uitstrekt. Het neemt ons mee door de tijd van 
Atlantis – De Tempels van Tien, de droom van verlichte belichaming op Aarde, de tragedie van Atlantis, de 
hartgevoelde pijn die zovelen van jullie sindsdien voelden; de hereniging 2000 jaar geleden in de tijd van 
Yeshua, het planten van het zaad van het Christusbewustzijn op de planeet; het maken van de afspraak om 

Om de volledige energie van deze sessie te ervaren wordt aanbevolen naar de audio- 
of video-opname te luisteren tijdens het lezen van de transcriptie of de vertaling.
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in deze tijd terug te komen, in dit leven in deze meest geweldige tijd op de planeet, wetende dat dit de tijd 
van bewustzijn zou zijn – de verandering van de werkelijkheid/realiteit van planeet Aarde. Ervoor kiezend 
om voor je laatste leven op Aarde terug te komen, voor je verlichting in menselijke vorm; ervoor kiezend 
om bewustzijn naar deze planeet te brengen. 

Zo’n lange reis is het geweest, en nu leef je in één van de meest snel veranderende, uitdagendste, moeilijkste 
tijd op de planeet, nochtans de tijd van de grootste potentiëlen, de grootste mogelijkheden, de grootste 
overvloed die deze planeet ooit heeft gezien. We gaan niet hetzelfde zien dat in Atlantis op deze planeet 
gebeurde. We gaan niet de val van grote/belangrijke samenlevingen zien, maar we gaan een fenomenale 
verandering in de komende tien tot twintig jaar zien. 

We gaan veranderingen zien die door bewustzijn, door dromen, door verlangen worden voortgebracht, door 
mensen zoals jij die een intense verplichting/verbintenis met zichzelf voor hun verlichting hebben gemaakt, 
voor hun verwezenlijking in dit leven. 

Dus hier zijn we bij de nieuwe Crimson Circle. Kijk eens goed rond. Voel goed om je heen. Dit is het nieuwe 
gezicht van Shaumbra.

We hadden onze laatste grote verandering bij de Kwantumsprong in het jaar 2007, waar entiteiten van over 
de hele wereld en entiteiten van de andere rijken bijeenkwamen om een tijd van bewustzijnskwantumsprong 
op te tekenen en te vieren, een tijd waar bewustzijn letterlijk deze planeet van de oude lineaire kromme 
lijn ontdeed en het op een exponentiele lijn zette; een tijd waarin de verschuivingen echt begonnen, de 
verschuivingen die deze planeet nu echt aan het vormgeven zijn en wat erna volgt.

Ik zei dat het geen herhaling van Atlantis zou zijn. Nee, we gaan of deze twee soorten Aarde zien die nu 
bestaan, deze twee verschillende sets van bewustzijn en realiteit die smelten samen of die zich scheiden 
op een nogal permanente basis. Het hangt allemaal van bewustzijn af, van de mensen, van welke richting 
mensen verkiezen te nemen.

En ik weet, omdat zovelen van jullie betrokken zijn en geïnvesteerd hebben in deze planeet, jullie willen 
deze verschillende niveaus van bewustzijn zeker zien samensmelten in het belang van de planeet en de 
mensheid, voor dit ding dat je hielp creëren en waar je zo innig van houdt. En het zal. We zullen het in de 
komende paar jaar weten. Of de twee werelden vanuit compassie en eigenlijk uit een vorm van respect 
zich apart zullen opsplitsen, zodat degene die kiezen om in een ouder bewustzijn en een oudere wereld te 
blijven, die nog kiezen om door beperkte menselijke ervaringen te gaan, dat precies kunnen doen. En hen 
die kiezen voor een hogere vorm van bewustzijn, een nieuwe type Aarde, één die niet alleen maar beperkt is 
tot fysieke werkelijkheid, één die niet alleen tot de mind/het brein beperkt wordt, één waar er echte vrijheid 
en soevereiniteit is, dat is waar zij heen zullen gaan. 

Zoals ik gezegd heb in sommige van de andere presentaties die we onlangs maakten, als dat gebeurt, die 
verschuiving zal op natuurlijke wijze gebeuren, naadloos, sierlijk, zonder ineenstorting, zonder catastrofe, 
zonder dat deze oude planeet zich splitst. Het zal gewoon ineens in de Nieuwe Aarde verschuiven. Dat 
is voor een latere bespreking in de komende jaren, maar wat we hier vandaag zullen doen, is de nieuwe 
Crimson Circle bespreken. 

Dus laten we een diepe ademhaling daarmee nemen als ik klaar ga staan op mijn podium.
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De nieuwe Crimson Circle

Vandaag ben ik vermoedelijk meer St. Germain dan dat ik eigenlijk Adamus ben. Jullie zijn gewend aan 
Adamus. Jullie zijn gewend aan dat aspect van mij, van St. Germain, dat naar voren komt om je uit te 
lokken, om je bij tijden te beschimpen, om met je te lachen, met je te huilen en deze reis met je te delen. 
Maar vandaag is het een beetje meer van St. Germain.

Voor degenen die hiernaar luisteren, die op een bepaalde manier erdoor geraakt zijn, het is vermoedelijk 
omdat jij en ik eerder in menselijke vorm op deze planeet zijn samen geweest, in vorige levens, in onze 
Mysterie Scholen, in ons werk samen voor de spirituele kwaliteit van de mensheid. We hebben waarschijnlijk 
samen gewerkt en dat is waarschijnlijk de reden waarom je nu hier bent. 

Vorig jaar sprak ik op verschillende gelegenheden over blijven of vertrekken, en ik weet zeker dat je 
ondertussen het antwoord al voelt. Ik heb gekozen – ik heb altijd gekozen – te blijven, maar de echte vraag 
is, waar gaan we vanaf hier heen? Wat gaan we doen? Wij – ik , een ieder van jullie, de andere entiteiten die 
assisteren, zoals Kuthumi – waar gaan we naar toe vanaf hier? Wat komt erna? 

Ik zei dat dit de nieuwe Crimson Circle was. Wat betekent dat? Laten we naar wat feiten en cijfers gaan, wat 
informatie die we gedaan hebben in onze eigen vorm van een energetische meting.

Shaumbra

Er is dit iets Shaumbra genoemd. Shaumbra, het is een woord dat voor het eerst zo’n 2000 jaar geleden 
werd gebruikt. Tobias zette het uiteen. Het was een groep, die later veranderde in de Essenen en in andere 
takken daarvan; het was een groep in de tijd van Yeshua die zichzelf Shaumbra noemde, de familie, de sterke 
familie, de familie van de rots, de familie die hier was om het zaad van het Christusbewustzijn op Aarde te 
planten. Dat is waar het woord vandaan komt. 

In de reeks van eeuwen daarna, gingen velen van jullie in verschillende richtingen – sommigen naar de 
Mysterie Scholen, sommige op je eigen pad van de reis – maar jullie kwamen samen terug in dit leven, 
zo meer dan 100.000 op de planeet Aarde die affiniteit/verwantschap voelen of een verbinding tot dit iets 
genaamd Shaumbra.

Shaumbra is zijn eigen entiteit geworden. Er bestaat een Shaumbra entiteit, en het is met jou. Het is met 
jullie allemaal elke dag. Het is in deze website. Het is in de Crimson Circle staf. Het is in jullie allemaal. 
Jullie hebben Shaumbra gecreëerd. 

Over de hele planeet zijn er degenen die uit deze informatie tappen, omdat deze informatie niet alleen van 
mij is, St. Germain. De informatie was ook niet alleen van Tobias. Het is van ons allemaal, en we noemen 
dat een Shoud. Shaumbra maken een Shoud – wij allemaal stoppen onze dromen en ons verlangen, ons 
bewustzijn en onze hoop erin, stoppen alles samen – en dat is wat we door de jaren heen hebben gecreëerd. 

Een Shoud is niet langer alleen die maandelijkse bijeenkomst, die maandelijkse boodschap die we hebben. 
Een Shoud is nu allesomvattender. Een Shoud gaat in alle klassen, alle bijeenkomsten die jullie workshops 
noemen, al jullie Cloud Classes (lessen online). Een Shoud is al jullie sociale media. Een Shoud is de 
essentie, het bewustzijn van Shaumbra op de planeet. 
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Het is gegroeid, maar zoals Tobias eens aan Cauldre vertelde, het gaat nooit te groot worden. Cauldre dacht 
maximaal 20, 30, 40 mensen. Wat wij bedoelden, was 100.000, misschien een beetje meer. Maar het werd 
nooit ontworpen als iets voor iedereen, omdat te zijn wat jullie Shaumbra noemen, betekenend dat je een 
connectie/relatie had, teruggaand tot Atlantis, teruggaand naar de tijden van Yeshua, in dit leven komend. 
Het is niet exclusief. Iedereen is welkom, maar die kernconnectie is nog steeds zulk een integraal deel van 
jullie allemaal, van alles dat jullie doen. 

Vooruit Gaan

Dus we komen nu hier om te bespreken: hoe verder? Waar gaan we vanaf hier naartoe? Wat is deze nieuwe 
Crimson Circle? Vooruitgaan, de boodschappen zullen helderder/duidelijker worden, betekenend dat we 
veel specifieker en directer zullen gaan worden. En als ik zeg ‘we’, zijn jullie het, ben ik het, is het de 
Crimson Circle staf. Het betekent dat we nu zo’n helderheid hebben dat dit het leven is, zo’n helderheid 
wat we aan bewustzijn op de planeet hebben, en zo’n helderheid en toewijding voor belichaamde 
verwezenlijking in dit leven. 

Er zal veel helderheid zijn, veel meer focus overal, en zoals ik eerder als Adamus gezegd heb, er is hierin 
geen plaats voor degenen die alleen maar energie voeden. Er is geen plaats voor hen die spiritualiteit spelen. 
Dit is niet langer spiritualiteit. Dit is niet langer New Age. Dit is zeker geen godsdienst. Dit gaat over 
bewuste belichaamde verlichting op deze planeet. 

Het overstijgt het spirituele, omdat het niet alleen maar een concept is. Het is niet alleen maar iets in de 
andere rijken. Het is niet alleen maar een filosofie. Het is echt. Het leeft. Jij bent het. 

Het is zeker geen New Age. De New Age, inderdaad, bracht een nieuw bewustzijn naar de planeet, beginnend 
in het midden van de 18e eeuw, en het bracht een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van vrijheid 
naar de planeet. Maar we hebben dat overstegen. We hebben wat van de uitrusting en de aankleding overstegen 
van dat wat de New Age genoemd werd, en ik ben er zeker van dat je het verschil kunt voelen tussen wat jij en 
wat wij hier bij de Crimson Circle als Shaumbra doen, dat overstijgt, dat verder gaat dan de New Age.

Wat wij hier doen is het absoluut toestaan van verlichting. Verlichting is natuurlijk. Verlichting komt met 
toestaan. Verlichting is niet iets dat iemand anders je kan geven noch kan leren. Het is jouw toestaan. 
Maar, zoals je weet, het kan zo moeilijk zijn, zo uitdagend, omdat alle elementen van de fysieke realiteit 
rondom zo verleidelijk kunnen zijn, je uit die verlichting kunnen trekken, je zo terug kunnen trekken in de 
beperkingen van de menselijke staat.

Verlichting kan zo uitdagend zijn en zo moeilijk, omdat de mens gewend is om alles via hun mind en via de 
menselijke zintuigen waar te nemen, en in ware verlichting gaat het voorbij deze zintuigen. Deze zintuigen 
zijn nog steeds intact en zijn een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Maar het gaat daaraan voorbij 
in zintuigen, die nu echt niet te beschrijven zijn. Dus ik noem ze eenvoudigweg het Meester Zintuig.

Verlichting kan moeilijk zijn omdat het je leven verandert, en vooral gedurende deze tijden van veranderingen, 
welke zovelen van jullie heel goed kennen, in deze tijden van veranderingen, lijkt alles zo in chaos te zijn. 
Alles lijkt uiteen beginnen te vallen, alhoewel dat niet echt zo is. 

De dagelijkse manier waarop je het leven waarneemt, verandert, en het kan de mind en de fysieke zintuigen 
ontregelen en van je verleden en je overtuigingen. Voor iemand om toe te staan – deze veranderingen te 
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vertrouwen, te vertrouwen dat het eenvoudigweg hun keus tot verlichting is – het is zo eenvoudig, maar 
toch zo beangstigend, ondraaglijk, uitdagend. Je gaat het constante terugtrekken naar de oude manieren 
voelen, naar de beperkingen binnen je zintuigen. Je gaat naar familieleden terug getrokken worden, naar 
massabewustzijn. Je gaat terug getrokken worden naar oude concepten over hoe te overleven op deze 
planeet, hoe zelfs een geringe mate van overvloed te behalen is.

Dus, in zekere zin, eenvoudig als het is, kan het zeer uitdagend zijn. Je kunt er niet tegen vechten. Je kunt 
er niet wijs uit worden op de manier hoe je er over het algemeen wijs uit wordt in je mind. Dus het gaat 
eenvoudigweg over toestaan.

Het is een moeilijke en vaak heel, heel eenzame reis in verlichte belichaming. Dat is waarom dit iets dat je 
geholpen hebt te creëren – dit iets Shaumbra genaamd, Crimson Circle genaamd – zo belangrijk is. Het is, 
als zo dikwijls gezegd, geen club. Er is geen lidmaatschap. Er is geen contributie. Er zijn echt geen regels of 
reglementen of vereisten. Het is een verzamelplaats voor geestverwanten. Het is een plaats voor bekenden, 
omdat je in het algemeen op dezelfde reis bent. Het is een plaats dat bekend is, je bent er eerder samen 
geweest en hebt er samen gedeeld. 

Het is een plaats waar je in de veilige ruimte kunt komen en voelen en zijn. Het is niet zo veilig daarbuiten 
in je reguliere mensenrealiteit. Maar hier kun je komen voor dat gevoel om in de veilige ruimte te zijn, voor 
het gevoel van compassie, voor het gevoel door anderen begrepen en geliefd te worden. Niet alleen door 
Shaumbra die in een fysiek lichaam zijn, maar door Shaumbra die overgegaan zijn naar de andere kant, door 
entiteiten die met eenieder van jullie werken en door allen van hen in de Crimson Council.

Dus je komt hier. Het is een energetische veilige ruimte. Het is geen structuur. Het is geen club of broederschap 
of iets dergelijks. Het is eenvoudigweg een oneindige ruimte, een veilige ruimte voor eenieder van jullie.

Shaumbra Statistieken

Laten we naar een aantal statistieken kijken, enkele cijfers waar we nu mee te maken hebben.

In het afgelopen jaar waren bij benadering 130.000 mensen op één of andere manier geraakt door deze energie 
van de Crimson Circle, of het nu via de Shouds, de boeken, de workshops of lessen was. En wanneer ik 
geraakt zeg, dan betekent het niet alleen maar degenen die erover hoorden of lazen of er naar keken, omdat er 
velen zijn die naar deze ruimte zullen komen; een kijkje zullen nemen, in de energie zullen voelen en verder 
zullen gaan. Wanneer ik geraakt zeg, zijn het die mensen die iets voelden; die geraakt werden door sommige 
woorden, wat van de energieën hier; waar het een verschil in hun bewustzijn maakte. Dat hoeft niet zozeer te 
betekenen dat ze in zichzelf als Shaumbra voelden; het betekent eenvoudigweg dat ze erdoor geraakt werden.

Er is een kerngroep van Shaumbra, waar ik zo op zal komen, die deze energieën werkelijk helpen samen te 
brengen op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis, die op regelmatige basis naar onze maandelijkse 
bijeenkomsten komen, of dat op het exacte moment is of later. Deze kerngroep van ongeveer 30.000 mensen 
van over de hele wereld is hier op een regelmatige basis, die er echt in voelen en begrijpen en een deel van 
Shaumbra zijn. Nu, inderdaad, er zijn er vele, vele meer die iets van de informatie oppikken, maar deze 
kerngroep van echt toegewijde mensen is ongeveer 30.000.

In mijn boodschappen vorig jaar zei ik, als Adamus, dat ik slechts naar vijf op zoek ben. Vijf mensen die 
hun verlichting in dit leven realiseren. Het ging niet om honderden of duizenden, slechts een klein aantal.
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Als Adamus maakte ik grappen met jullie over te blijven of vertrekken. Ik zei dat we er nu een kijkje naar 
zouden nemen, zoals we doen. Waar zijn we? Wat is de meting van energie en bewustzijn? En wat doen we 
om voorwaarts te gaan?

Sinds die tijd zijn er 102, van de 30.000 die zichzelf Shaumbra noemen, die naar de andere kant zijn 
overgegaan in een vorm of staat van verlichting. Toen zij beseften, toen zij hun Ik Ben toestonden, hun 
vrijheid, zij ze gewoon vertrokken. Ze keerden weer terug. Voor de meesten van hen, het gebeurde gelijktijdig, 
zou je kunnen zeggen; in de verwezenlijking vertrokken ze gewoon. Sommigen van hen, bleven nog voor 
een aantal dagen of weken en kozen dan om over te gaan. 

Sommigen van hen voelden dat ze aan de andere kant van betere dienstverlening voor Shaumbra waren. 
Sommige vertrokken gewoon, op dat moment van verwezenlijking, omdat ze alles op Aarde gedaan hadden 
dat ze konden. Er was geen reden om te blijven. Ze begrepen dat het onnodig voor hen zou zijn om als 
verlichte wezens op de planeet te blijven, maar het werd hen niet opgelegd. Ze zijn niet onder druk gezet, ze 
voelden gewoonweg dat het gemakkelijker zou zijn om aan de andere kant verder te gaan

Er zijn er nog een paar die in de komende paar weken zullen vertrekken. We kunnen de energieën voelen. 
We kunnen het terugtrekken van hun fysieke lichamen vanuit deze realiteit voelen. Ze worden hier aan de 
andere zijde met open armen verwelkomd, met een liefdevol hart en feest. Er is absoluut geen oneer. We zijn 
zo gastvrij voor hen wanneer ze overgaan. 

Ze worden niet eerst op gewacht door hun families of vrienden van dat vorige leven. Ze worden opgewacht 
door Geascendeerde Meesters die hen eren, die echte compassie hebben, inderdaad het overgaan is voor hen 
zo gracieus en zo gemakkelijk. En kort na de ontmoeting met de Geascendeerde Meesters, natuurlijk, komen 
hun huisdieren om hen te ontmoeten, en soms veel later misschien familieleden. 

In de tijd sinds ons laatste gesprek zijn er twee mensen, twee die zich Shaumbra noemden, die verlicht zijn, 
die echt verwezenlijkt zijn, die het uiteindelijk toegestaan hebben en het binnen zichzelf hebben erkend op 
een zeer echte en heldere manier. Er is geen twijfel over. Het is niet omdat wij hen hebben erkend of dat 
we dat binnenin hen hebben gemeten; het is eenvoudigweg omdat zij het toestonden en opeisten. Kort na 
deze boodschap zal er nog iemand naar voren komen. Dus er zullen drie verlichte Meesters zijn – Shaumbra 
verlichte Meesters – op de planeet.

Het is wat dan ook niet teleurstellend dat het er geen 5 of 50 of 1.000 zijn, en het maakt trouwens niet uit, 
waar deze drie leven of hoe oud ze zijn en waar ze zijn. Op de passende tijd, zullen ze naar voren komen. In 
echte nederigheid en echte bescheidenheid, ze zullen zich niet op de borst gaan slaan. Ze zullen het niet op 
sociale media of iets dergelijks gaan zetten. Ze zullen gewoon verschijnen, en er zal zo’n wéten zijn dat ze 
zelfs geen woord hoeven te spreken.

Dus het feit is dat het er geen vijf zijn. Het is niet teleurstellend, en het is zeker niet genoeg om te zeggen 
dat wij – ikzelf, mijn gewaardeerde collega Geascendeerde Meesters – niet zullen blijven, omdat er, wat wij 
een massa noemen, wat wij de grote energetische portie van Shaumbra noemen, die, ik zou zeggen, in hun 
11e uur en 59e minuut zijn. Ze zijn zo dicht bij hun verwezenlijking. 

Deze groep telt ongeveer 6.500. Dat is geen exact aantal, maar het is dicht genoeg bij. Ongeveer 6.500 van 
deze die zichzelf Shaumbra noemen, zijn in de vooravond van hun verlichting, zijn er bijna. Nog slechts een 
paar ademhalingen, nog een beetje toestaan, nog een beetje loslaten en ze zijn er. 
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Van deze, en door het lezen van alle energieën, door te werken met al de andere Geascendeerde Meesters, 
een kijkje te nemen hoeveel er op Aarde als belichaamde Meesters zouden blijven, we berekenen grofweg 
tenminste 5.000 tot 5.500. Dat zou betekenen dat ongeveer 1.000 tot 1.500 zouden kiezen om naar de ander 
zijde over te gaan, naar de andere rijken, het fysieke lichaam te verlaten. En, nogmaals, er is geen schaamte. 
Er is dan ook geen oneer. Er is dan ook geen veroordeling. Er is evenveel eer om de fysieke rijken in 
verlichting te verlaten en naar onze zijde te komen als dat erin blijven is. 

Dat laat een veelzeggend aantal van mensen – 5.000, 5500 – die op die rand staan, precies op de cusp van 
het toestaan van hun verlichting, en dat is wat ons vreugde en motivatie en verlangen geeft om met jullie 
te blijven werken. Er zijn er zo velen die gewoon een ademhaling nodig hebben van hun Ik Ben om hen in 
belichaamde verlichting te brengen. Het kan maanden duren, het kan jaren duren, het maakt echt niet uit.

Je weet wie je bent. Het is niet iets dat je op je borst moet spelden. Het is niet iets dat je moet rondbazuinen 
op je sociale media. Je weet wie je bent en wij weten wie eenieder van jullie is. Het is indrukwekkend. Het 
aantal, het potentieel, de nabijheid van verlichting. Het is echt, echt indrukwekkend.

We zijn hier om met je te werken, zoals ik zo lang geleden zei, elke stap op de weg. We kunnen het niet 
voor je doen, noch dat we dat willen. Maar we zijn hier om je te verzekeren, om je door sommige van die 
uitdagende stormen te helpen, die zich precies op de drempel van verlichting voordoen.

Vervolgens is een groot aantal van degene die zichzelf Shaumbra noemen, nog zo’n 30.000 of zo, die 
toegewijd zijn aan hun verlichting, maar ze wankelen. Ze vragen zich af. Vaak raken ze erg afgeleid. Ze 
raken gevangen in hun eigen makyo. Ze raken gevangen in dingen die hen, zoals jullie zouden noemen, 
aarde gebonden zijn of gebrek aan bewustzijn op zoveel manieren. Het zijn niet noodzakelijkerwijs excuses, 
het zijn misschien geldige redenen, maar ze willen dat laatste niveau van toestaan niet doen, misschien 
vanwege familieleden, zich zorgen makend wat er met hun familie gebeurt als ze toestonden en als zij 
inderdaad naar de andere zijde overgingen.

Er zijn er degenen die eenvoudigweg niet klaar zijn om die laatste stap van toestaan te maken, omdat er 
dingen zijn die ze als mensen willen afmaken en willen voltooien, in menselijke staat.  En er zijn er degenen 
die gewoon wachten op een paar meer die hen voorgaan, om hen te verzekeren dat verlichting alles is wat 
zij denken dat het was. 

Er is een zeer groot aantal van deze Shaumbra, en, weer, je weet wie je bent, er is dan ook geen oordeel. 
Wanneer je kiest om een tijdje te wachten, om door te gaan met meer te ervaren als mens in de menselijke 
staat, er is absoluut geen oordeel, omdat we weten dat eenieder van jullie vroeg of laat je eigen soevereiniteit 
zal toestaan. 

Dit is een zeer groot aantal en soms zou je kunnen zeggen dat het een beetje uitdagend is, omdat het ene 
moment deze groep van 30.000 zeer, zeer toegewijd is aan hun verlichting, zeer gefocust op hun verlichting, 
zoals je kunt vertellen wanneer ze naar de bijeenkomsten komen, wanneer ze op internet communiceren. 
Maar het volgende moment lijken ze afgeleid te zijn, gaan ze naar iets anders toe, doen ze iets anders, 
vergeten ze over hun belichaamde verlichting, vergeten over hun toewijding om het in dit leven te doen en 
soms zelfs vergeten ze over deze droom, de droom van Atlantis, de droom van de tijd van Yeshua die jullie 
allen samenbracht. En weer, geen oordeel, omdat we hier zijn, jullie zijn hier voor elk van hen wanneer ze 
klaar zijn, wanneer ze kiezen.

Dit is geen race. Dit is niet om te kijken wie er het eerst is, wie het groter en sneller en beter doet. Het is 
gewoon een experiment. Maar voor hen, deze groep van 30.000, soms is het zo uitdagend, omdat zij het 
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wéten van hun belichaming hebben; ze voelen dat diepe innerlijke verlangen voor hun verwezenlijking, 
en toch weten ze dat ze gemakkelijk afgeleid zijn. Ze focussen zich op dingen die momenteel niet bepaald 
relevant voor verlichting zijn, en dan raken ze zeer, zeer gefrustreerd met zichzelf.

Dit veroorzaakt enigszins een energetische onbalans binnen dit iets Shaumbra genaamd. Dit is waar zoveel 
van onze middelen in de Crimson Council aan besteed/gewijd zijn, om hen te helpen in een wéten terug 
te brengen, helpen hun potentiëlen te belichten die hen eigenlijk omringen, om over hun angsten heen te 
komen, hun zorgen, hun twijfels over zichzelf. 

Dus er is een enorme hoeveelheid van onze energie, de energie van Shaumbra op Aarde, dealend met deze 
onbalans. Maar zoals een ieder van jullie weet, een onbalans is niet noodzakelijkerwijs verkeerd of slecht. 
Het is eigenlijk een gelegenheid om energieën te verschuiven. Binnen elke onbalans, in elk ding in de hele 
schepping, zijn er potentiëlen. Een onbalans, in veel gevallen, creëert eenvoudigweg beweging, creëert 
eenvoudigweg nieuwe verschuivingen.

Dan, is er een zeer groot aantal die zichzelf niet noodzakelijkerwijs Shaumbra noemen. Ze identificeren 
zich niet zozeer met de naam. Ze voelen het, ze duwen het niet weg, maar ze identificeren zich er niet 
noodzakelijkerwijs mee. Ze zijn er niet zeker van of ze deel van een groep willen zijn, dat, natuurlijk, 
dit echt niet is. Ze zijn er niet zeker van of ze dit ding willen, – ze noemen het ascensie; wij noemen het 
belichaamde verlichting. Ze zijn er niet zeker van, maar ze voelen zich ertoe aangetrokken, net zoals je zou 
zeggen als een vlieg tot de honing. Er is daar iets.

Ze voelen zich ertoe aangetrokken vanwege de energetische kwaliteiten van zovelen van de rest van jullie, 
vanwege de waarheid erin. Maar soms is de waarheid, de helderheid van wat wij allemaal samendoen, een beetje 
te sterk voor hen. Ze komen terug op een periodieke, soms zelfs geregelde basis. Ze staan zichzelf toe om zich, 
op een bepaald niveau binnen het bewustzijn van wat jullie allemaal gecreëerd hebben, onder te dompelen, 
maar op een manier dat het hardvochtig/wreed voor hen is. Ze voelen zich nog steeds erg aangetrokken tot 
hun andere leven, hun menselijke staat, maar toch van tijd tot tijd terugkomen, omdat ze weten dat er meer is. 

Dus wat we binnenin Shaumbra hebben, is een zeer toegewijde groep. Totaal geen grote groep, maar een 
zeer, zeer toegewijde groep – vijfenzestighonderd – die in hun 11e uur en 59e minuut tot verlichting is, tot 
verwezenlijking. Tot wat we eerder de poppers noemden, zoals de pitten van mais gewoon klaar zijn om te 
poppen/ploffen. Nu de hitte zo intens is, de transformatie, de verschuiving zo op handen. Ze zitten in een 
soort van grensgebied tussen een staat van zijn in bewustzijn en het andere. Ze zitten ergens precies in het 
midden, en op dit punt kunnen ze niet teruggaan. Je kunt niet teruggaan. Precies op dat moment, dat punt 
van echte belichaamde verwezenlijking op deze planeet. 

De Kern

Dus, na dit alles gezegd te hebben, wil ik ook zeggen dat gedurende deze komende jaren vele, vele meer 
zullen worden aangetrokken tot de Crimson Circle, tot het werk dat jullie allemaal hebben gecreëerd. Jullie 
hebben basis kernmateriaal gecreëerd. Alles vanaf de tijd van Tobias tot dit moment nu is echt gebouwd op 
basis van inhoud, van kernmateriaal. Het is de geschiedenis van Shaumbra. Het is jullie reis. Het zijn de 
(stap)stenen die je geplaatst hebt op een pad dat er echt daarvoor nooit was, en in deze komende jaren zullen 
vele, vele meer deze weg gaan. Sommige zullen de hele weg langs dit pad komen. Sommige zullen langs 
de weg stoppen, omdat het te uitdagend is of er zijn te veel afleidingen. Maar wat jullie tot op heden hebben 
gedaan, is die basis, het kernmateriaal gecreëerd. 
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Over het kernmateriaal gesproken, als we eens per maand bijeenkomen, wij samen creëren materiaal, 
informatie, wat je kunt bekijken of beluisteren of lezen op het internet. Eens per maand creëren we dat 
samen, en dat is de basis van wat we doen. 

Er zijn workshops en lessen voor degene die echt alleen maar in fysieke vorm met geestverwanten/
gelijkgestemden willen samen komen. Er zijn lessen die we aanbieden, die jullie hielpen te creëren, tot op 
zekere hoogte, in jullie Cloud Class. Het is een manier om opnieuw te verbinden. Het is een manier om 
terug te gaan in de essentie van wat we doen. Je leert, je groeit, maar ook dragen jullie eraan bij en maken 
dit materiaal beschikbaar.

Maar het punt is dat er hier geen vereiste is, dat zegt dat je deze dingen moet doen. Er is niets dat zegt dat je 
het mist als je het niet doet, omdat alles, alle energieën hier al in deze maandelijkse bijeenkomsten zijn, die 
gratis online worden aangeboden. 

Vooruitgaan, er zal zelfs een intensere focus zijn. Er zullen er, best nogal wat eigenlijk zijn, die vertrekken, 
maar zij zullen door anderen worden vervangen die ineens met Shaumbra en met de Crimson Circle 
verbonden zullen zijn. Sommige zullen vertrekken omdat het zo intens is en op een manier zo veeleisend, 
en elke maand wanneer ik, als Adamus, hier zal staan, zal ik je recht in de ogen kijken, zeggende: “Ben je 
klaar? Ben je trouw naar jezelf? Ga je voorbij je makyo?” Ik zal tegen je zeggen: “Je bent precies op de 
drempel van verlichting. Wat houdt je tegen?” en tegen sommigen dat het zo ongemakkelijk zal zijn. Voor 
sommigen zal het zo intens worden, dat ze excuses zullen vinden, excuses zullen maken om te vertrekken. 
En dan zullen de meesten van hen op een gegeven of ander moment terugkomen, omdat ze zullen beseffen 
dat ze zo’n integraal onderdeel waren om dit alles te helpen creëren.

Vooruit Gaan 

Vooruitgaan, mijn lieve vrienden, we zullen anderen in de Crimson Council gaan inbrengen. De Crimson 
Council is een engelengroep bestaand uit engelenfamilies uit alle hoeken van de schepping. We gaan anderen 
in deze Crimson Council inbrengen om nog meer in dynamische energiebalans te voorzien, omdat waar 
jullie je bevinden, omdat deze momenten net voor verlichting op vele manieren echt uitdagend zijn. Het kan 
iemand werkelijk bevrijden. Dus de Crimson Council zal ook uit deze verlichte wezens gaan bestaan, die 
zichzelf Shaumbra noemen, die naar onze zijde overkwamen, omdat zij zo’n empathie hebben en het nog 
maar een paar momenten geleden was, dat ze op Aarde in fysieke vorm waren. Dus zij zullen deelnemen aan 
de Crimson Council aan de andere zijde. 

We zullen dichterbij jullie komen, vooral bij deze kerngroep van 6.500 en ook bij de extra 30.000 die zo dicht 
bij hun verlichting zijn. We zullen dichterbij dan ooit tevoren komen. Dichterbij zodat je onze aanwezigheid 
zult voelen. Je zult weten dat je niet alleen bent. Dichterbij ook, op een manier, op je oproep, op je verzoek 
om je van afleiding te houden, je te herinneren, soms op een irriterende en provocerende manier, om je te 
herinneren aan de toewijding die je jezelf voor belichaamde verlichting maakte. 

Nu en dan zal je voelen alsof je ons wilt wegduwen, alsof je ons zal willen weghouden, maar geloof me, als 
mijn Adamus aspect, ik zal meteen daar met je zijn, je recht in de ogen kijken en zeggen: “Ben je nu klaar?” 
omdat je ons hiervoor gevraagd hebt, en dat is waarom we er zijn. 

Als een groep van Shaumbra zo dichtbij of zelfs enigszins in verlichting, ga ik aan elk en ieder van jullie 
vragen om elk en ieder ander te eren. Ik weet dat je het in je hart voelt, maar soms uit die eer zich niet in 
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een aantal werkzaamheden die jullie met elkaar doen. Enkele van jullie interfaces, communicaties die jullie 
op jullie sociale media hebben, in een aantal van de manieren waarvoor je dit hele ding Shaumbra genaamd 
en de Crimson Circle houdt, in termen van begrip dat het allemaal hier is ten dienste van jou is. Niet om je 
tegen te werken, niet om te proberen om je iets te laten doen wat je niet wilt doen, niet om op enigerlei wijze 
te proberen meer dan jullie te zijn. 

Andere Shaumbra en de Crimson Circle zijn in absolute dienst van jou. Ik vraag je om daar compassie, eer 
en respect voor te hebben. En wat jij van hen zult terugkrijgen, van andere Shaumbra, van de Crimson Circle 
is compassie, eer en respect.

Dit zijn enkele van de moeilijkste tijden op de planeet Aarde vanaf het standpunt van veranderingen die zich 
zo snel voordoen; zo snel dat het moeilijk is voor het lichaam en de mind om ze bij te houden. En jullie doen 
belichaamde verlichting juist in deze moeilijkste, uitdagendste en snelst-veranderende tijd. Het is ook de tijd 
van de grootste energieën ooit op de planeet gezien, de grootste potentiëlen en kansen. 

Iemand zou kunnen zeggen dat het gemakkelijker is belichaamde verlichting te doen op een tijd dat dingen niet 
zo snel bewegen of veranderen op de planeet, wanneer de dingen een beetje rustiger zijn. Maar ik herinner je er 
dan aan dat er lang niet zoveel energiepotentieel beschikbaar is voor degenen die hun verwezenlijking zoeken, 
voor degenen die eigenlijk hun verwezenlijking toestaan. Ik vraag je te begrijpen dat de Crimson Council en 
de Crimson Circle hier ten dienste van jullie zijn. De reden dat ze hier zijn, is om jullie te dienen. Ik vraag je 
daarnaar te kijken en erin te voelen, hoe de entiteiten aan mijn zijde van de sluier en hoe de mensen aan jullie 
zijde van de sluier aan zichzelf toegewijd zijn en zich verbonden hebben voor belichaamde verlichting. 

Sommigen van jullie zouden aan de Crimson Circle kunnen denken als een bedrijf, als in het bedrijfsleven, 
en inderdaad, op vele manieren is het dat. Maar de echte reden waarom ze er zijn is om jou ten dienste te 
staan. En elk en ieder van hen is ook hun belichaamde verlichting aan het toestaan. Dus als je voor een 
moment de dienstverlening kunt voorstellen die zij geven door dit werk te doen, door dingen zoals het 
internet te voorzien, de maandelijkse Shouds, de workshops, de lessen, de materialen, de steun, alles terwijl 
zij door belichaamde verlichting gaan. Dat is ware dienstverlening.

Af en toe vraagt dit zijn tol bij elk en eenieder van hen. Af en toe weten ze niet zeker of ze hun gezicht naar 
hun eigen verlichting moeten wenden of hun gezicht ten dienste naar jou toe moeten wenden. Ze doen het 
beide. Ze doen fenomenaal werk in het balanceren van de twee. Maar af en toe zien we hoe moeilijk het is 
voor elk en eenieder van hen.

Ik vraag of je hier deel van gaat uitmaken, allereerst, je komt tot een zeer bewust begrip van je eigen 
verlangen naar verwezenlijking. Soms fluctueer je ermee/ga je ermee op een neer. Soms is het vooral niet 
in balans. Soms verandert het in een energiespel, meer dan echte verwezenlijking. Dus allereerst kijk eens 
naar jezelf. Voel in jezelf. Waarom koos je het op een gegeven moment? Waarom nam je het pad dat je in dit 
leven hebt, dat je tot hier bracht? Wanneer ga je echt je verlichting toestaan? 

Er zijn geen bijzonderheden. Je hoeft geen datum te hebben. Het maakt niet uit of je het nu of later doet, 
maar wat betekent het eigenlijk voor jou? Wat is die droom die je had? Waarom ben je hier? 

Sorteer al deze dingen. Of het nu je baan of je gezondheid of iets anders is, ga daar voor een moment voorbij. 
Ga voorbij alle kleine dingen die tussenbeide komen en afleiden, alle dingen die je naar beneden houden. 
Kom terug naar je droom, je verlangen voor verlichting. Dat zal een verschuiving maken binnen deze grote 
massa van Shaumbra, de vijfenzestighonderd, de 30.000, kom alleen maar tot je eigen be-wustzijn waarom 
je koos om hier in dit leven te zijn. 
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Steun 

Volgende. Als onderdeel van Shaumbra en de Crimson Circle, steun het energetisch. Energetisch, als niets 
anders. Wat betekent dat? Het betekent om je liefde te sturen, omdat dit ding dat Crimson Circle wordt 
genoemd, van jullie allemaal is. Dit ding Shaumbra genaamd is van jullie allemaal. Stuur je liefde en steun 
naar alle Shaumbra. Zend je zegeningen naar de Crimson Circle, maar begrijp dat jullie allemaal deze 
droom delen. Jullie allemaal delen dit verlangen. Jullie kwamen samen hier terug, misschien gesitueerd over 
de hele planeet, maar jullie kwamen hier samen terug in deze tijd voor iets dat het kostbaarste ding voor je 
is, dat het kostbaarste ding is voor anderen. Steun de Crimson Circle en Shaumbra, niet door kritiek, niet 
door harde woorden. Steun hen door liefde en bewondering, omdat de reis van Shaumbra en Crimson Circle 
ook jouw reis is. Door kritisch te zijn, niet naar het goede te kijken, alleen te kijken naar wat jij als slecht 
beschouwd, anderen te bekritiseren, wreed te zijn tegen anderen, is echt alleen maar wreed zijn tegen jezelf. 

Deze groep is samen door zoveel gegaan, individueel zul je je soevereiniteit realiseren. Individueel. Het gaat 
niet over de hele groep om het op een bepaald moment te doen, maar toch is er ook die entiteit Shaumbra 
genaamd, dat bewustzijn van ieder en elk van jullie. Daar is het delen gedurende levens en levens geweest. 
Er zijn de tijden op de Mysterie Scholen geweest. Er zijn tijden met mij als St. Germain geweest. We delen 
zoveel met elkaar. We zijn met elkaar door zoveel heengegaan en nu komen we precies nu op dit moment; 
dit moment op de planeet waar dingen zo snel veranderen; dit moment van de nieuwe Crimson Circle met 
zo’n focus, met zo’n helderheid en zo’n gracieuze vorm van toestaan. 

Dus, ja, na al deze woorden, na alle verwachting, ja, Ik, de Geliefde St. Germain, zal doorgaan met elk en 
ieder, dichterbij dan ooit, maar elk en ieder van jullie die hun belichaamde verwezenlijking in dit leven kiest. 
Ik zal vergezeld worden door anderen, sommige wiens namen van tijd tot tijd ter sprake zullen komen en 
sommigen die gewoonweg anoniem op de achtergrond blijven, met elk en eenieder van jullie aan het werk.

Laten we samen een diepe ademhaling nemen als we naar nog een andere kwantumshift van deze planeet, 
van Crimson Circle en Shaumbra overgaan. 

De meeste tijd zal ik terugkeren als mijn facet Adamus genaamd. Ik zal terugkeren met mijn ongelooflijke 
gevoel van humor, mijn magnifieke charme, mijn geweldig goede voorkomen, mijn briljante intelligentie. Ik 
zal terugkomen als Adamus, omdat, eigenlijk hebben jullie hem gecreëerd. Jullie zeiden: “We willen iets een 
beetje anders. We willen iets een beetje meer bekrachtigd. We willen iets dat ons vermaakt, ons inspireert en 
motiveert, en de hele tijd lachen in verlichting.”

Daarmee, mijn lieve Shaumbra van over de hele wereld, mijn lieve vrienden in de Crimson Council, degene 
die recentelijk het fysieke lichaam in hun verlichting hebben verlaten, daarmee, Ik ben de Geliefde St. 
Germain. Dank jullie wel.
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