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Zarejestrowane w Kona, Hawaje 

Luty 2020 

 

Z udziałem  

Adamusa Saint-Germain 

W przekazie Geoffreya Hoppe 

W asyście 

Lindy Hoppe 

 

WAŻNA UWAGA: Ta informacja prawdopodobnie nie jest dla ciebie, chyba że  

weźmiesz pełną odpowiedzialność za swoje życie i swoje kreacje. 

 

© 2020 Crimson Circle IP, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Zabrania się powielania, kopiowania lub dystrybucji bez pisemnej zgody właściciela. 

 

Adamus® jest znakiem towarowym firmy Crimson Circle IP, Inc. 

 

  Zobacz stronę z kontaktami na stronie internetowej: www.crimsoncircle.com  

http://www.crimsoncircle.com/


 
   

3 
 

 

 

 

Aby doświadczyć pełnej energii tej sesji, zaleca się  

słuchania nagrania audio podczas czytania transkrypcji lub tłumaczenia. 

 

LINDA: Witamy. To jest Geoff i Linda Hoppe z Crimson Circle. Jesteśmy tu w Villa Ahmyo i robimy 
to wydarzenie dla Koreańczyków, podczas sesji, w której Adamus nawiązał do koronawirusa. 

GEOFF: Właściwie, to było podczas pierwszej sesji. Wiem, że Koreańczycy byli tutaj bardzo 
zaniepokojeni, ponieważ wybuch epidemii w Korei Południowej był dość znaczny. Tak więc Adamus 
właściwie rozpoczął warsztaty od krótkiej dyskusji na temat koronawirusa i pomyśleliśmy, że 
Shaumbra na całym świecie zainteresuje się jego perspektywą. 

To było tłumaczone na koreański, więc tempo jest trochę wolniejsze niż normalnie, ale naprawdę 
pomyśleliśmy, że podane informacje będą dobre dla wszystkich. Możecie to ściągnąć za darmo i 
możecie to również rozpowszechniać. 

Oto Adamus, mówiący o koronawirusie. Nagraliśmy to 26 lutego, tutaj w Kona, na Hawajach. 

 

ADAMUS: Więc, porozmawiajmy o tym koronawirusie. Och! Czy to cię trochę przeraża? (ktoś mówi 
"tak") Tak. Trochę się boisz? 

Koronawirus. Skąd się wzięła jego nazwa? Ktoś wie, co oznacza korona? 

SHAUMBRA 1 (kobieta): Słońce. 

ADAMUS: Słońce? Tak. To ma związek ze słońcem. Możliwe. Korona to hiszpańskie słowo, 
najbardziej popularne w użyciu około 300 lat temu. Korona oznacza, że oryginalnym słowem było 
"la corona". La corona, korona. Słowo korona w Hiszpanii mogło odnosić się tylko do korony króla 
lub królowej. Interesujące.  
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Corona oznacza teraz również okrąg, koło i jest używana również w odniesieniu do słońca, do jego 
gazowej korony. 

Pierwotne znaczenie, korona, „la corona”. Co to ma wspólnego z wirusem? Cóż, spójrzmy na to 

czym jest wirus. 

Każdy wirus jest tylko zaburzeniem równowagi w ludzkiej świadomości. Każdy wirus, niezależnie od 
tego, czy jest fizyczny czy psychiczny. 

Wirus. Wirus energii seksualnej, o którym Tobiasz mówił wiele lat temu, jest zaburzeniem 
równowagi pomiędzy energią męską i żeńską. Wirus nie ma żadnego planu. Jest tam tylko dlatego, 
że występuje brak równowagi – brak równowagi - i jest po to, by usunąć ten brak równowagi, 
spróbować przywrócić harmonię. 

Tak jak mówiłem i to zapewne wiesz, że energia to nic innego jak komunikacja. Cała energia to 
piosenka, komunikacja. Kiedy energia wypada z harmonii, z rezonansu, przechodzi w stan 
nierównowagi i musi naturalnie wrócić do równowagi. Cała energia poszukuje rozwiązania i 
równowagi. Więc, jeśli pieśń energii jest wytrącona z równowagi, to coś się stanie, aby przywrócić 
ją do równowagi. To jedna z tych rzeczy, które robi wirus. 

Czasami fizyczny wirus jest tak samo prosty do usunięcia jak sposób na eliminację braku równowagi 
energetycznej w twoim ciele. 

Pospolita grypa, wszyscy na nią chorują. Grypa, zwykła grypa, jest w zasadzie w porządku. Uwalnia 
toksyny i brak równowagi w twoim ciele. To służy celowi. Generalnie, raz w roku, może raz na dwa 
lata, chorujesz na lekką grypę lub masz przeziębienie. Jest to zaprojektowane po to, aby przywrócić 
równowagę energii. To dobry czas, dwa lub trzy dni, żeby się położyć do łóżka, napić się herbaty, 
poczuć się źle, przytulić się, obejrzeć coś dobrego w telewizji, jeśli jest coś dobrego w telewizji. Zrób 
cokolwiek poza zaglądaniem na Facebooka. To okropne, kiedy masz grypę. Po prostu wstrętne 
(Adamus trochę chichocze). 

Ale mamy teraz tego specjalnego wirusa koronowego, koronawirusa. Robi wiele rzeczy. przyciąga 
światową uwagę. W twoim kraju (Korea Południowa) jest to uważane za epidemię. Wszyscy się tym 
martwią. Każdy boi się wychodzić, dotykać, chodzić do restauracji i jeść jedzenie lub uprawiać seks 
z innymi ludźmi. Może nie seksu, ale boją się wszystkiego innego (śmiech). 

Więc wczuj się przez chwilę w tego koronawirusa jakbyś był z koroną na głowie. Dlaczego ten wirus 
miałby atakować planetę w tej chwili? To będzie miało wpływ przez następne dwa, trzy, może sześć 
miesięcy. To może szaleć, być naprawdę szalonym. I, oczywiście, media, wiadomości na tym żerują. 
Mówisz słowo "lotnisko" i wszyscy boją się jechać na lotnisko. 

Więc, to czym jest, to bardzo interesujący wirus. Jest tam z powodu braku równowagi w 
gospodarce świata. To wirus ekonomiczny, choć pojawia się jako grypa. Widzisz, jest wiele 
zaburzeń równowagi na planecie związanych z gospodarką, finansami. To znaczy, było to przez 
długi czas, ale teraz to naprawdę wychodzi na powierzchnię. Jest niewielu, którzy mają dużo i wielu, 
którzy mają bardzo mało. 
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Dzięki nowoczesnym technologiom, które są dostępne na planecie, tego nie powinno być - jak to się 
nazywa – miliardów na dnie, którzy są w skrajnym ubóstwie. Nie powinno tego być. Technologia 
jest w stanie zapewnić równe szanse wszystkim. Bez względu na to, czy jesteś bardzo bogaty czy 
bardzo biedny, każdy ma możliwość posiadania telefonu komórkowego. To daje możliwość 
natychmiastowego połączenia z dowolnym miejscem na świecie, do poznawania czego tylko chcesz, 
do robienia wszystkiego co tylko chcesz. 

Jednym z uroków technologii jest jej zdolność do demokratyzacji planety. Innymi słowy, każdy 

ma taki sam do nich dostęp. To, co zrobisz z tym dostępem, zależy oczywiście od ciebie, ale 
wszyscy mają taki sam dostęp. 

To nie jest tak, że tylko mała grupa ma wszystkie te informacje i dane w zasięgu ręki. Nie, prawie 
każdy na tej planecie to ma. 

W miarę jak technologia rozszerza się po całej planecie, powinno to zlikwidować wiele nierówności 
ekonomicznych. Nie mówię tu o socjalizmie czy komunizmie. To nie są ideologie ani platformy 
ekonomiczne. Są czymś innym. Ja mówię o tym, że na tej planecie nie powinno być teraz ludzi, 
którzy są głodni. Na planecie jest mnóstwo jedzenia i jest mnóstwo możliwości, aby wyprodukować 
więcej jedzenia. Każdego dnia na tej planecie marnuje się tyle jedzenia, które mogłoby nakarmić 
głodujących. Jedzenie wyrzuca się na pola uprawne, bo nie nadaje się do sprzedaży. Jedzenie jest 
wyrzucane w restauracjach, bo ludzie zamawiają za dużo i nie jedzą wszystkiego. Jedzenie jest 
wyrzucane, ponieważ sezon kończy się i nie ma co z tym zrobić. To dystrybucja jedzenia jest 
przyczyną problemu. 

Są dyktatorzy, rządy na świecie, które wstrzymują dystrybucję żywności dla swoich obywateli. Są w 
tym świecie kraje tak przepełnione korupcją, że nie może wydajnie działać dystrybucja żywności od 
producenta do klienta. Wszystkie możliwości są tam. Dostępne są wszystkie możliwości, Wszystkie 
potencjały, ale jest jeszcze korupcja w  ludzkiej świadomości, która powstrzymuje by to się działo.  

Obecnie na planecie, w większości miejsc - nie we wszystkich, ale e większości - istnieje ogromna 
ilość miejsc pracy. 

Jeśli nie chcecie pracować dla kogoś innego, teraz z komputerem i internetem przy biurku, możecie 

łatwo stworzyć swój własny biznes - (pstryknięcie!) - w ciągu kilku dni. W ciągu kilku dni. 

Tak więc, wszystko na planecie jest dla ludzkości dostępne, by mieć towary, by mieć żywność, 

ale jest jeszcze korupcja, która powoduje brak równowagi. I tego dotyczy ta cała ta sprawa z 
koronawirusem. Wiesz, korona, jak u królów. Oni i tylko oni ją posiadają, nikt inny. Dlatego 
nazywają to koronawirusem. To znaczy, nie pomyśleli tak o tym, ale to jest ta energia. 
Interesujące. 

Więc co ten wirus zrobi poza tym, że będzie go pełno w wiadomościach, zabije niektórych ludzi, 
wzbudzi strach na planecie? Niewielu naprawdę zrozumie, co koronaawirus naprawdę reprezentuje 
energetycznie, jaka jest ogólna koncepcja, która za tym stoi. To, co ten wirus naprawdę zrobi w 
ciągu tych kilku miesięcy, to stworzy wiele zaburzeń ekonomicznych. Zakłóceń ekonomicznych. 
Oglądajcie wiadomości i zobaczcie jak zakłady pracy, fabryki, wszędzie dookoła świat się zamyka, 
całe miasta się zamykają, statki wycieczkowe z nikim nie pływają, samoloty latają prawie bez 
pasażerów.  
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Wszyscy będą siedzieć w domu i martwić się o to, co się dalej stanie z gospodarką. To wpłynie na 
finanse planety, na jakiś czas. Potem wszystko powróci. Będzie dobrze. Z całym tym zmartwieniem 
chciałem pomóc ci zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z tą rzeczą zwaną "la corona." 
Ostatecznie, chodzi o brak równowagi ekonomicznej. 

Więc, co to dla ciebie znaczy? Może nic. Co to znaczy dla ciebie? Cóż, jeśli boisz się, że ty 

Możesz się zarazić, wiesz, że strach naprawdę ją przyciągnie. I jeśli boisz się, że możesz złapać 
wirusa, to poczuj się jak w swoim własnym braku równowagi ekonomicznej. Nazwijmy to twoją 
nierównowagą dostatku. Jest taka? Czy wasze życie płynie w dostatku, czy po prostu dajesz sobie 
radę? Czy zmagasz się z płaceniem rachunków? Czy znajdujesz w sobie wymówki, że nie możesz 
zarobić więcej pieniędzy bo masz kiepską rodzinę, kiepską pracę, nie jesteś zbyt bystry, inni ludzie 
ci przeszkadzają? To wszystko to brak równowagi energetycznej. 

Możesz mieć tyle energii ile zechcesz. To znaczy, obfitość jest całkiem łatwa. Możesz mieć wszystko, 
czego chcesz. Ale jeśli jesteś wciąż trzymającym się tych starych spraw o obfitości, cóż, wtedy 
sprawy takie jak koronawirus będą cię straszyć. 

Jednym z wielkich problemów z Shaumbry przez lata był dostatek. Nie pieniądze. Dużo z nich jest 

z powodu starego duchowego przekonania, że aby być duchowym trzeba być biednym, nie można 
było mieć dużo pieniędzy. 

Skąd to się wzięło? To najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem. Ale tak wiele religii na 
świecie zdaje się promować to, prosząc cię o pieniądze dla siebie, mając jednocześnie te wszystkie 
rezydencje, dzieła sztuki, Watykan i całą reszta, ciągle prosząc biednych ludzi o pieniądze. 

Weźmy z tym głęboki oddech. 

Uznałem, że należy zacząć od naszej rozmowy o koronawirusie, ponieważ ma ona teraz tak wiele 
wspólnego z planetą, a nawet z waszą podróżą - pozwalając energii by wam służyła. Więc zwracaj 
uwagę przez kilka następnych miesięcy jak ten wirus staje się epidemią na całym świecie. Spójrzcie, 
jak to wpływa na gospodarkę planety. Interesujące. 
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Globalne Połączenie Nauczycieli Nowej Energii 
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