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Pentru a experimenta întreaga energie a acestei sesiuni este recomandat să ascultați 
înregistrarea audio sau video în timp ce citiți transcrierea sau traducerea.

LINDA: Bine ați venit la această prezentare specială a lui Adamus Saint-Germain.

Așa cum ne amintim cu toții, Adamus a făcut ca acest lucru să fie foarte clar - a început în 
februarie 2015; el a întărit-o, în mod specific în mai 2015 - că era aici pentru a măsura și că în 
Februarie 2016 va decide cum va continua sau nu va continua cu Shaumbra, cu noi toți, pe 
baza modului în care noi am gestionat realizarea pe calea noastră către iluminare. Prin urmare 
iată aici acel mesaj promis. Chiar acum Geoff este pregătit pentru a-l aduce pe Adamus și a 
împărtăși acel mesaj.

Suntem aici, în studioul din Louisville al Crimson Circle, Colorado așteptând, așteptându-l cu 
neliniște, pe Adamus Saint-Germain, pentru a clarifica unde suntem și unde ne îndreptăm. 

Deci cu aceasta, respirați foarte profund. Simțiți cu adevărat energiile acestei prezentări a lui 
Adamus. Simțiți-vă cu adevărat pe voi. Unde este fiecare dintre noi cu realizarea iluminării? Ați 
permis-o? O puteți respira? Permiteți energiei voastre să radieze pentru Adamus.

Deci respirați foarte profund. Simțiți cu tot ceea ce sunteți. Deschideți-vă către conștiința și 
conștiența voastră, permițând această prezentare foarte specială.

 
ADAMUS: Eu Sunt Cel Ce Sunt, Adamus al lui St. Germain.

Haideți să respirăm foarte profund, dragii mei prieteni.

Ce călătorie lungă a fost, o călătorie care se întinde înapoi peste eoni de timp. Ne-a dus prin 
vremurile Atlantidei - prin Templele din Tien, visul iluminării întrupate pe Pământ, prin tragedia 
Atlantidei, prin durerea sinceră (n.tr. simțită în inimă) pe care atât de mulți din voi ați avut-o 
de atunci; reunirea de acum 2000 de ani în urmă din timpul lui Yeshua, plantarea seminței 
conștiinței Cristice pe planetă; stabilirea înțelegerii de a veni înapoi în acest timp, în această 
viață a acestui moment uimitor de pe planetă, știind că acest moment va fi cel al conștiinței - 
al schimbării realității pe planeta Pământ. Voi, alegând să veniți înapoi pentru ultima voastră 
viață pe Pământ, pentru iluminarea voastră în formă umană; alegând să aduceți conștiința pe 
această planetă.
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A fost o călătorie așa de lungă, iar acum voi trăiți într-una dintre cele mai rapid mișcătoare, 
provocatoare și cele mai dificile vremuri de pe planetă, cu toate acestea vremea celui mai mare 
potențial, a celei mai mari oportunități, celei mai mari abundențe pe care această planetă le-a 
văzut vreodată. Nu vom vedea întâmplându-se similaritățile Atlantidei pe această planetă. 
Nu vom vedea căderea marilor societăți, dar vom vedea schimbări fenomenale de-a lungul 
acestor următori zece până la douăzeci de ani. 

Vom vedea schimbări care sunt scoase la iveală de conștiință, de vise, de dorințe, de oameni ca 
voi care au făcut un intens angajament față de ei înșiși pentru iluminarea lor, pentru realizarea 
lor în timpul acestei vieți.

Așadar, iată-ne aici în noul Crimson Circle. Aruncați o privire împrejur. Simțiți împrejur. Aceasta 
este noua față a Shaumbrei.

Am avut ultima noastră mare schimbare la Saltul Cuantic în anul 2007, unde entități de peste 
tot din lume și entități din alte tărâmuri s-au adunat împreună pentru a marca și a celebra un 
moment al saltului Cuantic în conștiință, un moment în care conștiința a scos în mod literal 
această planetă din vechea curbă liniară și a așezat-o pe o curbă exponențială; de fapt un 
moment în care schimbările au început cu adevărat, schimbările care chiar acum modelează 
această planetă și ce urmează să vină. 

Eu spun că nu va fi o repetare a Atlantidei. Nu, dacă va fi ceva, vom vedea fie aceste două 
Pământuri care există acum, aceste două seturi diferite de conștiințe și realități contopindu-
se împreună sau fie mai degrabă divizate în mod permanent. Totul depinde de conștiință, de 
oameni, de direcția pe care o aleg oamenii. 

Iar eu știu, deoarece atât de mulți dintre voi sunteți implicați și ați investit în această planetă, 
cu siguranță vreți să vedeți aceste niveluri diferite de conștiință contopite împreună de dragul 
planetei și al omenirii, pentru că ați ajutat la crearea acestui lucru și pentru că v-ar plăcea 
atât de mult. Și s-ar putea. Vom ști în următorii câțiva ani. Ori cele două lumi se pot diviza din 
compasiune și de fapt dintr-o formă de respect, astfel încât cei ce aleg să stea într-o conștiință 
mai veche și o lume mai veche, care aleg încă să treacă prin experiența umană limitată, să 
poată face exact asta. Și cei care aleg o formă de conștiință mai înaltă, un nou tip de Pământ, 
unul care nu este limitat doar la realitatea fizică, unul care nu este limitat doar la minte, unul 
unde există libertate adevărată și suveranitate, acolo este locul unde vor merge ei.  

Așa cum am spus în unele din prezentările anterioare pe care le-am făcut recent, dacă se 
întâmplă asta, această schimbare se va petrece natural, perfect, grațios, fără colaps, fără 
catastrofă, fără ca această planetă să se scindeze. Se va schimba pur și simplu în Noul Pământ. 
Aceasta este pentru o discuție ulterioară în anii viitori, însă ceea ce vrem să facem astăzi aici 
este a discuta de noul Crimson Circle. 

Așadar haideți să respirăm profund cu aceasta în timp ce eu sunt gata la podiumul meu.
 
 
Noul Crimson Circle

Astăzi sunt probabil mai mult St. Germain decât Adamus. Sunteți obișnuiți cu Adamus. Sunteți 
obișnuiți cu acel aspect al meu, al lui St. Germain, care iese la iveală să vă provoace, să vă ia 
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peste picior din când în când, să râdă cu voi și să împărtășească această călătorie. Dar astăzi e 
puțin mai mult din St. Germain.

Pentru aceia dintre voi care ascultă asta, care sunt atinși în vreun fel de mesaj, este pentru că 
probabil voi și cu mine am fost împreună înainte, în forma umană, pe această planetă, în vieți 
trecute, în Școlile Misterelor, în munca noastră comună pentru calitatea spirituală a omenirii. 
Probabil am lucrat împreună și de aceea probabil sunteți aici acum.

Anul trecut am vorbit în mai multe ocazii despre a pleca sau a rămâne și sunt sigur că până 
acum puteți deja simți răspunsul. Am ales - întotdeauna am ales - să stau, dar adevărata 
întrebare este unde vom merge de aici? Ce vom face? Noi - eu, fiecare dintre voi, celelalte 
entități care asistă, cum ar fi Kuthumi - unde mergem de aici? Ce urmează?

Am spus că ăsta este noul Crimson Circle. Ce înseamnă asta? Haideți să trecem în revistă  câteva 
fapte și cifre, câteva informații despre propria noastră formă de măsurătoare energetică pe 
care am făcut-o.
 
Shaumbra

Există acest lucru numit Shaumbra. Shaumbra e un cuvânt care a fost utilizat pentru prima oară 
acum 2.000 ani. Tobias l-a explicat. A fost un grup care mai târziu s-a transformat în Esenieni și 
alte ramuri ale acestora; a fost un grup pe timpul lui Yeshua care s-a autointitulat Shaumbra, 
familia, familia puternică, familia stâncii, familia care era acolo să planteze sămânța conștiinței 
Cristice pe Pământ. De acolo vine termenul (de Shaumbra).

În decursul veacurilor după asta, mulți dintre voi ați mers în direcții diferite - unii în Școlile 
Misterelor, alții pe calea sau călătoria voastră proprie - dar v-ați întors împreună în această 
viață, mai bine de 100.000 pe planeta Pământ cei care simt o afinitate sau o conexiune cu 
acest lucru numit Shaumbra.

Shaumbra a devenit o entitate proprie. Există o entitate Shaumbra și este cu voi. Este cu voi 
toți în fiecare zi. Este în acest website. Este în personalul care lucrează la Crimson Circle. Este 
în voi toți. Voi ați creat Shaumbra.

Pe tot întinsul planetei sunt cei care explorează această informație pentru că informația nu vine 
doar de la mine St. Germain. Informația nu a venit niciodată doar de la Tobias, de asemenea. A 
venit de la noi toți și noi numim asta un Shoud. Shaumbra făcând un Shoud - suntem noi toți 
exprimând visurile și dorințele noastre, conștiința și speranțele noastre, punând totul laolaltă 
- și asta este ceea ce am creat pe parcursul acestor ani.

Un Shoud nu mai este doar acea întâlnire lunară, acel mesaj lunar pe care îl avem. Un Shoud 
acum este mult mai cuprinzător. Un Shoud pătrunde în toate clasele (cursurile), toate întâlnirile 
pe care voi le numiți seminarii (workshop-uri) în toate Clasele Cloud online (Cloud classes). Un 
Shoud este toată media socială a voastră. Un Shoud este esența, conștiința Shaumbra de pe 
planetă.

A crescut, dar așa cum Tobias i-a spus odată lui Cauldre, nu va fi niciodată mare. Cauldre a 
crezut că vor fi 20, 30, 40 de oameni cel mult. Ce am vrut să spunem era 100.000, poate cu 
puțin mai mult.
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Dar nu a fost niciodată destinată a fi ceva pentru toată lumea, deoarece, pentru a fi ceea ce voi 
numiți Shaumbra, înseamnă să aveți o conexiune începând din urmă din Atlantis, mergând 
înapoi în timpurile lui Yeshua ajungând în această viață. Nu este ceva exclusivist. Oricine este 
binevenit, însă acea conexiune de esență este încă așa o parte integrală din voi toți, din tot 
ceea ce faceți.

Mergând înainte

Așa că am ajuns acum aici să discutăm, ce urmează? Unde ne îndreptăm de aici? Ce este cu 
acest nou Crimson Circle? Mergând înainte, mesajele vor fi mult mai clare și concentrate, 
însemnând că vom fi mult mai specifici și direcți. Și când spun “noi”, este vorba despre voi, 
eu, echipa Crimson Circle. Înseamnă că acum avem așa o claritate despre faptul că aceasta 
este acea viață, așa o claritate despre ce avem ca și conștiință pe planetă, și așa o claritate și 
un angajament pentru realizarea iluminarii în această viață. Nu așteptând, nu împingând, nu 
doar gândind sau visând la ea, ci transformând acel vis într-o realitate.

Va fi mai multă claritate, mult mai mult focus pe tot parcursul până la capăt și cum am spus mai 
înainte ca Adamus, nu este loc în asta pentru cei care vor doar să se hrănească cu energie. Nu 
este loc pentru cei care se joacă de-a spiritualii. Aceasta nu mai este spiritualitate. Nu mai este 
Noua Eră (New Age). Asta cu siguranță nu este o religie. Asta este despre iluminarea întrupată 
conștient pe această planetă.

Transcende spiritualitatea, pentru că nu sunt doar concepte. Nu este doar ceva în celelalte 
tărâmuri. Nu este doar o filozofie. Este real. Este despre a trăi. Sunteți voi.

Cu siguranță nu este Noua Eră (New Age). Era Nouă, într-adevăr, a adus o conștiință nouă pe 
planetă începând cu mijlocul anilor 1800 și a adus un nou mod de gândire, o nouă formă de 
libertate pe planetă. Dar am transcens asta. Am transcens (depășit) unele dintre credințele a 
ceea ce a fost îmbrăcat în denumirea de Eră Nouă și sunt sigur că puteți simți diferența între 
ceea ce voi și ceea ce noi facem aici în Crimson Circle ca Shaumbra, care transcende, care 
merge dincolo de Noua Eră.

Ceea ce facem noi aici este absoluta permitere a iluminării. Iluminarea este naturală. Iluminarea 
vine cu permiterea. Iluminarea nu este ceva ce altcineva vă poate da și nici măcar să vă poată 
învăța. Este permisiunea voastră. Dar, așa cum știți, poate fi atât de dificil, atât de provocator, 
pentru că toate elementele realității fizice dimprejur pot fi atât de seducătoare, vă pot sustrage 
din acea iluminare, vă pot trage înapoi în limitările condiției umane.

Iluminarea poate fi atât de provocatoare și atât de dificilă, pentru că omul este obișnuit să 
perceapă tot ce-l înconjoară prin intermediul minții și prin intermediul simțurilor sale umane, 
iar în adevărata iluminare, aceasta (percepția) merge dincolo de acele simțuri. Acele simțuri 
sunt încă intacte și sunt o parte importantă din viața de zi cu zi. Dar (percepția) trece dincolo 
de asta, în simțuri care acum sunt cu adevărat dincolo de descriere. Așa că eu le denumesc, în 
mod simplu, Simțul Maestrului.

Iluminarea poate fi dificilă pentru că vă schimbă viața și în mod particular pe parcursul acestor 
perioade de schimbare pe care mulți dintre voi le cunoașteți atât de bine, în acele perioade de 
schimbare, totul pare a fi în haos. Totul pare că se năruie, deși nu se întâmplă asta cu adevărat.
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Zi de zi percepeți schimbări ale vieții și poate fi neliniștitor pentru minte și pentru simțurile 
fizice și pentru trecutul și credințele voastre. Pentru ca cineva să permită - să aibă încredere 
în aceste schimbări, să aibă încredere că aceasta reprezintă pur și simplu alegerea lor pentru 
iluminare - este atât de simplu și cu toate astea atât de înfricoșător, înfiorător, provocator. 
Veți simți tragerea constantă înapoi către vechile căi, către limitările din interiorul simțurilor 
voastre. Veți fi trași înapoi de membrii familiei, de conștiința de masă. Veți fi trași înapoi către 
vechi concepte despre cum să supraviețuiți pe această planetă, cum să dobândiți până și cea 
mai mică fărâmă de abundență.

Așa că într-un fel, așa simplu cum e, poate fi foarte provocator. Nu vă puteți lupta cu asta. Nu 
puteți să-i găsiți un sens în modul în care în general găsiți un sens lucrurilor în mintea voastră. 
Așa că este pur și simplu despre a permite.

Este dificil și deseori o călătorie foarte, foarte singuratică către iluminarea întrupată. De aceea 
acest lucru la crearea căruia ați ajutat - acest lucru numit Shaumbra, numit Crimson Circle 
- este atât de important. Nu este, așa cum am zis de multe ori, nu este un club. Nu există 
calitatea de membri. Nu sunt taxe. Nu sunt norme și regulamente sau cerințe. Este un loc de 
adunare pentru spirite asemănătoare. Este un loc al familiarității, pentru că sunteți cu toții în 
general în aceeași călătorie. Este un loc familiar, deoarece ați mai fost împreună înainte și ați 
mai împărtășit înainte.

Este un loc în care puteți fi și veni și simți într-un spațiu sigur. Nu este atât de sigur afară, în 
realitatea voastră umană obișnuită. Dar aici puteți veni pentru acel sentiment de a fi în spațiul 
sigur, pentru sentimentul compasiunii, pentru sentimentul de a fi înțeles de ceilalți și iubit. Nu 
doar de Shaumbra care sunt în corp fizic, ci și de Shaumbra care au trecut dincolo, în cealaltă 
parte, de entitățile care lucrează cu fiecare dintre voi și de către toți cei din Consiliul Crimson.

Așa că veniți aici. Este un spațiu energetic sigur. Nu este o structură. Nu este un club sau o 
fraternitate sau nimic de genul acesta. Este simplu un spațiu al afinității, un spațiu sigur pentru 
fiecare dintre voi.

Statistici Shaumbra

Haideți să ne uităm la câteva statistici, câteva dintre numerele cu care ne confruntăm acum.

În ultimul an, aproximativ 130.000 de oameni au fost atinși într-un fel sau altul de această 
energie a Crimson Circle, fie prin Shoud-uri, cărți, seminarii sau clasele online. Și când spun 
atinși, înseamnă nu doar cei care au auzit sau au citit sau au privit, pentru că sunt mulți cei 
care vin în acest spațiu; ei aruncă o privire, simt energia și pleacă mai departe. Când spun 
atinși, este vorba despre acei oameni care au simțit ceva; care au fost atinși de câteva cuvinte, 
de câteva din energiile de aici; ceea ce a făcut o diferență în conștiința lor. Asta nu înseamnă 
neapărat că au simțit în interiorul lor că sunt Shaumbra; înseamnă pur și simplu că au fost 
atinși de asta.

Există un grup nucleu/central de Shaumbra, despre care voi vorbi într-un moment, care cu 
adevărat ajută la aducerea acestor energii împreună zilnic, săptămânal, lunar, care vin în mod 
regulat la întâlnirile noastre lunare, fie că exact în momentul în care au loc sau mai târziu. 
Acest grup nucleu de aproximativ 30.000 de oameni de pe toată planeta e aici în mod regulat, 
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care simt cu adevărat și înțeleg și sunt o parte din Shaumbra. Acum, cu adevărat, sunt mulți, 
mult mai mulți care culeg ceva, care câștigă ceva din informații, dar acest grup nucleu de 
oameni cu adevărat dedicați sunt în număr de aproximativ 30.000.

În mesajele mele de anul trecut am spus, ca Adamus, că eu caut doar cinci. Cinci oameni care 
să-și realizeze iluminarea în această viață. Nu e nevoie de sute sau mii, ci doar un număr mic.

Ca Adamus am glumit cu voi despre a sta sau a pleca. Am spus că ne vom uita la asta chiar 
acum, exact ceea ce facem. Unde suntem? Care este măsurătoarea energiei și a conștiinței? Și 
ce vom face mergând înainte?

De atunci au fost 102 din cei 30.000 care se numesc pe ei înșiși Shaumbra, care au trecut 
dincolo în cealaltă parte, într-o formă sau stare de iluminare. Când au realizat, când au permis 
“Eu Sunt”-ului lor, libertății lor, au plecat pur și simplu. Au venit înapoi pe partea noastră. 
Pentru cea mai mare parte dintre ei s-a întâmplat simultan, am putea spune; în realizare ei au 
plecat pur și simplu. Unii dintre ei, au stat câteva zile sau săptămâni și apoi au ales să treacă 
pe partea noastră (de voal).

Unii au simțit că sunt într-un serviciu mai potrivit pentru Shaumbra pe partea cealaltă. Unii 
pur și simplu au simțit, în acel moment al realizării, că au făcut tot ce au putut pe Pământ. 
Nu mai era un motiv să stea. Au înțeles că ar fi folositoare rămânerea lor pe planetă ca ființe 
iluminate, dar nu li se cere să facă asta. Nu sunt presați pentru asta și ei au simțit pur și simplu 
că va fi mai ușor să treacă dincolo.

Mai sunt câțiva care urmează să plece în decursul următoarelor săptămâni. Putem simți 
energiile. Putem simți retragerea din corpurile lor fizice și din această realitate. Ei sunt 
bineveniți aici, pe partea cealaltă, cu brațele deschise, cu o inimă iubitoare și cu celebrare. Nu 
e absolut nicio dezonoare. Îi întâmpinăm cu multă bucurie când trec dincoace.

Primii care îi întâmpină nu sunt cei din familiile lor sau prietenii lor din viețile trecute. Sunt 
întâmpinați de Maeștrii Ascensionați care îi onorează, care au cu adevărat compasiune, iar 
trecerea dincolo pentru ei este într-adevăr atât de grațioasă și ușoară. Și la scurt timp după 
întâlnirea cu Maeștrii Ascensionați sunt întâmpinați desigur, de animalele lor de companie, și 
câteodată, mult mai târziu poate, de membri de familie.

Între timp, de la ultima noastră discuție, sunt doi oameni, doi care s-au numit pe ei Shaumbra, 
care sunt iluminați, care sunt realizați, care au permis-o în final și au recunoscut-o în ei înșiși 
într-o manieră foarte reală și clară. Nu este nicio îndoială în asta. Nu este pentru că noi o 
recunoaștem sau măsurăm asta în ei; este pur și simplu pentru că ei o permit și o revendică. Va 
mai fi unul la puțin timp după ce acest mesaj iese la lumină. Așa că vor fi trei Maeștri iluminați 
- Maeștri iluminați Shaumbra - pe planetă.

Nu este dezamăgitor deloc că nu sunt 50 sau 1000 și nu contează, că veni vorba, unde trăiesc 
acești trei sau cât de bătrâni sunt sau cine sunt ei. La momentul potrivit ei vor ieși în față. Dar în 
adevărată smerenie și adevărată modestie, nu se vor bate pe piept. Nu o vor publica pe social 
media sau nimic de acest fel. Doar vor apărea și va fi așa o cunoaștere încât nici nu vor trebui 
să spună un cuvânt. 

Deci, faptul este că nu sunt cinci. Nu este dezamăgitor și, cu siguranță, nu este suficient pentru 
a spune că noi - eu însumi, stimații mei colegi Maeștri Ascensionați - nu vom rămâne, deoarece 
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aici este ce am numi o masă, ce am numi porțiunea energetică mare din Shaumbra care sunt, 
aș spune, la momentul lor de ora 11 și 59 de minute. Sunt atât de aproape de realizarea lor. 

Acest grup numără aproximativ 6500. Acesta nu este un număr exact, dar este destul de 
aproape. Aproape 6500, dintre cei care se numesc pe ei înșiși Shaumbra, sunt în ajunul 
iluminării lor, aproape au ajuns. Doar câteva respirații în plus, doar câteva permiteri în plus, 
doar câteva eliberări în plus și sunt acolo. 

Dintre aceștia și din citirea tuturor energiilor, din lucrul cu toți ceilalți Maeștri Ascensionați 
pentru a privi la cât de mulți ar putea rămâne pe Pământ ca Maeștri întrupați, calculăm cu 
aproximație că cel puțin 5000, până la 5500. Asta ar însemna că aproximativ 1000 până la 1500 
vor alege să vină dincolo pe partea noastră, în celelalte tărâmuri, să părăsească corpul fizic. Și, 
din nou, nu este nicio rușine. Nu este niciun fel de dezonorare. Nu este niciun fel de judecare. 
Este la fel de multă onorare în a părăsi tărâmurile fizice în iluminare și a veni pe partea noastră, 
cum este în a rămâne. 

Dar cu asta rămâne un număr semnificativ de oameni - 5000, 5500 - care sunt pe acea muchie, 
chiar pe punctul de inflexiune al permiterii iluminării lor și asta este ce ne dă bucurie și 
motivație și dorință de a continua să lucrăm cu voi. Sunt atât de mulți care în mod simplu au 
nevoie de o respirație din partea lui Eu Sunt al lor pentru a-i aduce în iluminarea lor întrupată. 
Poate dura luni, poate dura ani, nu contează cu adevărat. Dar faptul este că ei, că voi ați ajuns 
atât de departe, ați îndurat atât de multe provocări, atât de multe obstacole de-a lungul căii și 
iată-vă aici în ajunul iluminării voastre. 

Știți cine sunteți. Nu este nimic ce trebuie să vă puneți pe piept (n. tr. să vă puneți un pin). Nu 
este nimic ce trebuie să vestiți în social media voastră. Știți cine sunteți și noi știm cine este 
fiecare dintre voi. Este impresionant. Numerele, potențialul, apropierea de iluminare. Este cu 
adevărat, cu adevărat impresionant. 

Noi suntem aici și lucrăm cu voi, așa cum am spus cu atât de mult timp în urmă, la fiecare 
pas pe cale. Nu o putem face pentru voi, nici nu am vrea asta. Dar noi suntem aici pentru a 
vă asigura, pentru a vă ajuta prin câteva dintre furtunile provocatoare care se petrec chiar în 
pragul iluminării. 

Apoi există un număr mare dintre cei care se numesc (pe sine) Shaumbra, alți 30000 sau 
aproximativ, care sunt angajați față de iluminarea lor, dar oscilează. Se întreabă. Adesea ajung 
foarte distrași. Ajung prinși în propriul lor makyo. Ajung prinși în lucruri care îi mențin, ce ați 
numi, legați de pământ sau lipsă de conștiință în atât de multe feluri. Acestea nu sunt neapărat 
scuze, probabil că sunt motive valide, dar ei nu vor să facă acel nivel final de permitere, datorită 
probabil unui membru al familiei, îngrijorări despre ce s-ar putea întâmpla familiei lor dacă ar 
permite și dacă, într-adevăr, ar face tranziția către cealaltă parte. 

Sunt cei care pur și simplu nu sunt gata să facă acel pas final al permiterii, deoarece sunt 
lucruri pe care vor să le termine și împlini ca oameni, în condiția lor omenească. Și sunt cei 
care simplu așteaptă ca să meargă câțiva, mai mulți, în fața lor, să-i asigure că iluminarea este 
tot ce gândeau ei că era. 

Este un număr foarte mare al acestor Shaumbra și, din nou, știți cine sunteți și nu este deloc 
nicio judecată. Dacă alegeți să așteptați o vreme, să continuați să experimentați mai mult ca 
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un om în condiția omenească, absolut nu este nicio judecare, deoarece mai devreme sau mai 
târziu știm că fiecare dintre voi va permite propria voastră suveranitate. 

Acesta este un număr foarte mare și, uneori, ați putea spune că este puțin provocator, deoarece 
într-un moment, acest grup de 30000 este foarte, foarte angajat față de iluminarea sa, foarte 
focalizat asupra iluminării sale, așa cum puteți spune când vin la întâlniri, când comunică 
pe internet. Dar în momentul următor ei par distrași, pleacă în altă parte, fac altceva, uită 
de iluminarea lor întrupată, uită de angajamentul lor de a o face în această viață și, uneori, 
chiar uită de acest vis, visul Atlantean, visul din vremurile lui Yeshua care v-a adus pe voi toți 
împreună. Și, din nou, nu este nicio judecare, deoarece suntem aici, voi sunteți aici pentru ei 
toți oricând sunt gata, oricând aleg ei. 

Aceasta nu este o cursă (n.tr. întrecere). Asta nu este pentru a vedea cine ajunge acolo primul, 
cine o face mai mare și mai repede și mai bine. Este simplu o experiență. Dar pentru ei, acest 
grup de 30000, uneori este atât de provocator, deoarece au cunoașterea despre iluminarea 
lor; ei simt acea dorință profundă pentru realizarea lor, dar cu toate acestea știu că devin ușor 
distrași. Se focalizează pe lucruri care nu sunt în special relevante pentru iluminare în aceste 
momente și apoi ajung să fie foarte, foarte frustrați cu ei înșiși. 

Asta cauzează oarecare dezechilibru energetic în acest lucru pe care-l numim Shaumbra. Aici 
este (punctul) unde dedicăm atât de multe resurse ale noastre din Consiliul Crimson, pentru 
a-i ajuta să-i aducem înapoi într-o cunoaștere, a-i ajuta să iluminăm potențialele care de fapt îi 
înconjoară, a-i ajuta să treacă dincolo de fricile lor, îngrijorările lor, îndoielile lor despre ei înșiși. 

Așa că este o imensă cantitate din energia noastră, energia Shaumbrei de pe Pământ, care se 
confruntă cu acest dezechilibru. Dar așa cum știe fiecare dintre voi, un dezechilibru nu este 
neapărat greșit sau rău. Este de fapt o oportunitate pentru a schimba energiile. În interiorul 
fiecărui dezechilibru, din orice lucru din toată creația, sunt potențiale. Un dezechilibru, în 
foarte multe cazuri, creează în mod simplu mișcarea, creează în mod simplu noi schimbări. 

Apoi este un număr foarte mare al celor care nu se numesc neapărat Shaumbra. Nu se 
identifică puternic cu acest nume. Ei îl simt, nu îl îndepărtează, dar nu se identifică neapărat 
cu el. Nu sunt siguri dacă vor să fie parte dintr-un grup, lucru care, desigur, nu este cu adevărat 
(necesar). Nu sunt siguri dacă vor cu adevărat acest lucru numit - ei îl numesc ascensiune; noi 
îl numim iluminare întrupată. Nu sunt cu adevărat siguri, dar simt o atracție către asta, foarte 
similar cum o muscă este atrasă către miere. Este ceva acolo. 

Ei se simt atrași de asta datorită calităților energetice ale multora dintre voi, datorită adevărului 
din asta. Dar, uneori, adevărul, claritatea a ceea ce vom face toți împreună este puțin prea 
puternic (intens) pentru ei. Ei revin periodic, uneori chiar foarte constant. Își permit lor înșiși să 
se scufunde la un anumit nivel în conștiința a tot ce ați creat voi toți, dar - într-un fel - este dur 
pentru ei. Este dificil pentru ei. Însă, se simt atrași către cealaltă viață a lor, către condiția lor 
omenească, dar totuși revin din când în când, deoarece știu că este mai mult acolo. 

Deci ce avem în interiorul Shaumbra este un grup foarte angajat. Nu este un grup mare deloc, 
dar un grup foarte, foarte angajat - 6500 - care sunt la momentul lor de ora 11 și 59 de minute 
față de iluminare, de realizare. La ce numeam înainte, cei care pocnesc, cum fac boabele 
de porumb gata să sară (n.tr. gata coapte, popcornul). Acum căldura este atât de intensă, 
transformarea, schimbarea este iminentă. Ei sunt într-un fel în acea zonă de graniță, între o 
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stare de a fi în conștiință și cealaltă. Ei sunt cumva chiar la mijloc și, la acest punct, ei nu se pot 
întoarce. Voi nu puteți merge înapoi. Chiar în acel moment, acel punct de adevărată realizare 
întrupată pe această planetă. 

Centrul

Deci, cu toate acestea spuse, de asemenea vreau să spun că peste acești următori ani, mulți, 
mult mai mulți vor fi atrași de Crimson Circle, de munca pe care voi toți ați creat-o. Ați creat 
materialul central de bază. Totul începând de la vremurile lui Tobias până în acest moment 
chiar acum a construit cu adevărat o bază a conținutului, a materialului central. Este istoria 
Shaumbra. Este călătoria voastră. Sunt marcajele (pragurile) pe care voi le-ați plasat pe o 
cale care cu adevărat nu era acolo înainte și, în acești ani care vin, mulți, mulți vor veni pe 
această cale. Unii vor parcurge toată această cale. Alții se vor opri pe parcurs, deoarece este 
prea provocator sau sunt prea multe distrageri. Dar ce ați făcut până acum este să creați acea 
fundație, acel material central. 

Vorbim de materialul central, când vă întâlniți o dată pe lună, noi, împreună, creăm un material, 
o informație, ceea ce puteți vedea pe internet sau asculta sau citi. O dată pe lună noi creăm 
asta împreună și asta este fundația a ceea ce facem. 

Sunt workshop-uri și școli pentru cei care vor cu adevărat să ajungă pur și simplu împreună în 
formă fizică cu cei de spirit înrudit. Sunt școli pe care le oferim, la crearea cărora voi ați ajutat, 
într-o măsură, Clasele voastre Cloud (Cloud Class). Este o cale de reconectare. Este o cale de a 
reveni în esența a ceea ce facem. Învățați, creșteți, dar de asemenea contribuiți la ele și faceți 
acest material disponibil. 

Dar, ideea este că nu există nicio cerință care să spună că trebuie să faceți aceste lucruri. Nu 
este nimic care să spună că pierdeți ceva dacă nu o faceți, deoarece totul, toate energiile sunt 
aici deja, în aceste întâlniri lunare pe care le avem, care sunt oferite gratuit online.  

Mergând mai departe, chiar va fi mult mai intensă focalizarea. Vor fi câțiva, chiar destui de 
fapt, care vor pleca, dar vor fi înlocuiți de alții care deodată sunt conectați cu Shaumbra și cu 
Crimson Circle. Câțiva vor pleca deoarece este atât de intens și, într-un fel, cere atât de mult, și 
în fiecare lună când eu, ca Adamus, ajung aici, mă voi uita chiar în ochii voștri și voi spune: „Ești 
gata? Ești adevărat cu tine însuți? Mergi dincolo de makyo-ul tău?” Vă voi spune: „Ești chiar 
la pragul iluminării. Ce te reține?” și pentru câțiva asta va fi foarte inconfortabil. Pentru unii 
va fi atât de intens că-și vor găsi scuze, vor inventa scuze pentru a pleca. Și, apoi, majoritatea 
dintre ei vor reveni la un punct sau altul, deoarece vor realiza că au fost așa o parte integrantă, 
ajutând la crearea tuturor acestora.  

Mergând înainte

Mergând mai departe, dragii mei prieteni, vom aduce pe alții în Consiliul Crimson. Consiliul 
Crimson este un grup angelic compus din familiile angelice din toată creația. Vom aduce pe 
alții în acest Consiliu Crimson pentru a furniza un echilibru energetic chiar și mai dinamic 
datorită punctului în care sunteți voi, deoarece în aceste momente chiar dinainte de iluminare 
este cu adevărat provocator în atât de multe feluri. Asta poate cu adevărat să dezechilibreze 
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o persoană. Deci Consiliul Crimson, de asemenea, va fi compus din acele ființe iluminate care 
s-au numit Shaumbra, care au traversat în partea noastră, deoarece au o foarte mare empatie 
și nu a fost decât cu câteva momente în urmă când ei erau pe Pământ în formă fizică. Deci ei 
se vor alătura Consiliului Crimson de pe partea cealaltă.

Noi vom păși mai aproape de voi, în special cu acest grup central de 6500 și chiar pentru 
cei adiționali 30000 care sunt atât de aproape de iluminarea lor. Vom păși chiar mai aproape 
decât vreodată înainte. Mai aproape, pentru ca voi să simțiți prezența noastră. Veți ști că nu 
sunteți singuri. Mai aproape, de asemenea, la chemarea voastră, la cererea voastră pentru a vă 
împiedica să ajungeți distrași, să vă reamintim, uneori într-un fel iritant sau provocator, să vă 
amintim angajamentul pe care l-ați făcut față de voi înșivă pentru iluminarea întrupată.

Uneori vă veți simți ca și cum vreți să ne împingeți departe, ca și cum ați vrea să ne țineți 
departe, dar aveți încredere în mine, ca aspectul meu Adamus, eu voi fi chiar acolo cu voi, vă 
privesc direct în ochi și vă spun: „Ești gata acum?” pentru că ați cerut asta și de asta suntem noi 
aici. 

Ca grup de Shaumbra atât de aproape sau chiar cumva în iluminare, vă voi cere ca fiecare dintre 
voi să îi onorați pe fiecare dintre toți ceilalți. Știu că o simțiți în inima voastră, dar uneori acea 
onorare nu iese în afară în câteva lucruri pe care le faceți unii cu alții. Unele dintre interfețele 
voastre, comunicările pe care le aveți în social media voastră, unele feluri în care priviți acest 
întreg lucru numit Shaumbra și Crimson Circle, în termeni de înțelegere că totul este aici în 
serviciul vostru. Nu lucrează împotriva voastră, nu încearcă să vă facă să faceți nimic din ceea 
ce nu vreți, nu încearcă să fie deasupra voastră în niciun fel. 

Alți Shaumbra și Crimson Circle sunt aici în serviciu absolut pentru voi. Vă voi cere să aveți 
compasiune, onorare și respect pentru asta. Și ce veți primi în schimb de la ei, de la alți 
Shaumbra, de la Crimson Circle este compasiune, onorare și respect.

Acestea sunt unele dintre cele mai dificile vremuri pe planeta Pământ din punctul de vedere 
al schimbărilor care se petrec atât de repede; atât de repede încât este greu pentru corp și 
pentru minte să țină pasul cu ele. Și faceți iluminarea întrupată exact în aceste vremuri cele 
mai dificile, provocatoare și cu schimbări-rapide. Este, de asemenea, vremea cu cele mai mari 
energii văzute vreodată pe planetă, cele mai mari potențiale și oportunități.

Cineva ar putea spune că este mai ușor să faci iluminarea întrupată într-o vreme când lucrurile 
nu se mișcă sau nu se schimbă atât de repede pe planetă, când lucrurile sunt puțin mai 
liniștite. Dar vă reamintesc apoi că acolo (în acele timpuri) nu este deloc pe-aproape atât de 
mult potențial disponibil al energiilor pentru cei care își caută realizarea, pentru cei care de 
fapt permit realizarea lor. 

Vă cer să înțelegeți: Consiliul Crimson și Crimson Circle sunt aici în serviciu pentru voi. Motivul 
exact pentru care ei sunt aici este ca să vă servească. Vă cer să vă uitați la asta și să o simțiți, 
cum entitățile de pe partea mea de văl și cum oamenii de pe partea voastră de văl se dedică 
și se angajează pe ei înșiși pentru iluminarea voastră întrupată.  

Unii dintre voi ar putea să se gândească la Crimson Circle ca la o companie, ca o afacere și, 
într-adevăr, în multe feluri este. Dar motivul adevărat pentru care sunt ei aici este ca să fie în 
serviciu pentru voi. Și fiecare dintre ei, de asemenea, permite propria sa iluminare întrupată. 
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Deci, dacă v-ați putea imagina pentru un moment serviciul pe care îl dau ei prin a face 
această muncă, prin a furniza lucruri ca internetul, Shoud-urile lunare, workshop-urile, clasele, 
materialele, sprijinul, toate în timp ce trec prin propria lor iluminare întrupată. Acesta este 
serviciu adevărat. 

Uneori are urmări pentru fiecare dintre ei. Uneori nu sunt siguri dacă să-și întoarcă fața către 
propria lor iluminare sau să-și îndrepte fața spre voi în serviciu. Ei le fac pe ambele. Ei fac o 
treabă fenomenală în echilibrarea celor două. Dar, uneori, vedem cât de dificil este pentru 
fiecare dintre ei. 

Vă cer ca, dacă veți fi parte din asta, mai întâi de toate să ajungeți la o înțelegere foarte 
conștientă a propriei voastre dorințe pentru realizare. Uneori fluctuați cu asta. Uneori asta nu 
este în mod special echilibrată. Uneori devine un joc energetic, în locul adevăratei realizări. 
Deci, mai întâi de toate, uitați-vă la voi înșivă. Simțiți-vă pe voi înșivă. De ce ați ales asta la un 
anume punct? De ce ați luat calea pe care o aveți în această viață a voastră care v-a adus aici? 
Când veți permite cu adevărat iluminarea voastră? 

Nu există detalii. Nu trebuie să aveți o dată. Nu contează dacă o faceți acum sau mai târziu, dar 
ce înseamnă de fapt pentru voi? Care este acel vis pe care l-ați avut? De ce sunteți aici?

Lămuriți toate aceste lucruri. Fie că este munca voastră (job-ul) sau sănătatea voastră sau orice 
altceva, treceți dincolo de asta pentru un moment. Treceți dincolo de toate micile lucruri care 
par să interfereze și să distragă, toate aceste lucruri care vă țin jos. Reveniți la visul vostru, la 
dorința voastră pentru iluminare. Asta va face o schimbare în interiorul acestei mase largi de 
Shaumbra, cei 6500, cei 30000, doar să ajungeți la propria voastră conștiență de ce ați ales să 
fiți aici în această viață.

Susținere

Următorul. Ca parte din Shaumbra și Crimson Circle, susțineți-i energetic. Energetic, dacă nu 
altcumva. Ce înseamnă asta? Înseamnă să trimiteți iubirea voastră, deoarece acest lucru numit 
Crimson Circle sunteți voi toți. Acest lucru numit Shaumbra sunteți voi toți. Trimiteți iubirea 
voastră și susținerea către toți Shaumbra. Trimiteți binecuvântările voastre către Crimson 
Circle, însă înțelegeți că voi toți împărtășiți acest vis. Voi toți împărtășiți această dorință. Ați 
revenit aici împreună, poate localizați peste tot pe planetă, însă ați revenit aici împreună în 
aceste vremuri pentru ceva care este cel mai prețios lucru pentru voi, care este cel mai prețios 
lucru pentru alții. 

Sprijiniți Crimson Circle și Shaumbra, nu prin critică, nu prin cuvinte grele. Sprijiniți-i prin iubire 
și admirație, deoarece călătoria Shaumbra și Crimson Circle este și călătoria voastră. A fi critic, 
a nu te uita la lucrurile bune, doar să te uiți la ce consideri a fi rău, a-i critica pe alții, a fi crud cu 
alții este cu adevărat doar a fi crud față de tine însuți.

Acest grup a fost prin atât de multe împreună și, în mod individual vă veți realiza suveranitatea 
voastră. Individual. Nu este vorba ca toți din grup să o facă în același timp, însă încă este 
de asemenea acea entitate numită Shaumbra, acea conștiință a fiecăruia dintre voi. A fost 
împărtășire pe parcursul a vieți și vieți. Au fost vremuri în Școlile Misterelor. Au fost vremuri 
cu mine, ca St. Germain. Împărtășim atât de mult unii cu ceilalți. Am trecut prin atât de multe 
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unii cu ceilalți și acum ajungem la acest moment chiar acum; acest moment pe planetă în 
care lucrurile se schimbă atât de repede; acest moment al noului Crimson Circle cu o mare 
focalizare, cu o mare claritate și cu o mare formă grațioasă a permiterii. 

Deci, da, după toate aceste cuvinte, după toată anticiparea, da, eu, Preaiubitul St. Germain, voi 
continua cu fiecare dintre voi, mai aproape ca niciodată, însă cu fiecare dintre voi care alege 
propria sa iluminare întrupată în această viață. Mă vor însoți și alții, câțiva ale căror nume vor 
apărea din când în când și câțiva care vor rămâne simplu anonimi în fundal și lucrează cu 
fiecare dintre voi.

Haideți să respirăm foarte profund împreună în timp ce facem tranziția către încă o schimbare 
cuantică a aceastei planete, a Crimson Circle și Shaumbra. Abia aștept momentele noastre mai 
departe. 

Voi reveni ca fațeta mea numită Adamus în majoritatea momentelor. Voi reveni cu incredibilul 
meu simț al umorului, cu șarmul meu magnific, cu înfățișarea mea uimitoare, cu inteligența 
mea genială. Voi reveni ca Adamus, deoarece, ei bine, de fapt voi l-ați creat pe el. Ați spus: 
„Vrem ceva puțin diferit. Vrem ceva puțin mai mult energizat. Vrem ceva care ne va amuza, ne 
va inspira și ne va motiva și vom râde tot timpul înspre iluminare”.

Cu aceasta, dragii mei Shaumbra de peste tot din lume, dragii mei prieteni din Consiliul 
Crimson, cei care și-au părăsit corpul fizic recent în iluminarea lor, cu aceasta, Eu Sunt Preaiubitul  
St. Germain.Vă mulțumesc.
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