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Adamus Saint-Germain o atakach w Paryżu

LINDA: Witajcie w tym specjalnym przekazie Karmazynowego Kręgu. Jestem Linda Benyo Hoppe. Obok 
mnie jest Geoffrey Hoppe gotowy do przekazu Adamusa Saint-Germain.

Ten przekaz Karmazynowego Kręgu został nazwany specjalnym ze względu na wydarzenia w Paryżu 
– zamachów bombowych i tragedii, które mają tam miejsce. Dostaliśmy tak wiele pytań od ludzi, 
zastanawiających się czy jest możliwość, żeby Karmazynowy Krąg i Adamus mogli rzucić trochę światła 
na tę sytuację. Zorganizowaliśmy więc to specjalne spotkanie, aby zaoferować szerszą perspektywę tego, o 
co chodzi z tymi wydarzeniami w Paryżu.

A zatem witaj Adamusie. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jaki jest Twój punkt widzenia?

ADAMUS: W istocie. Jestem Kim Jestem, Adamus Suwerenny. 

Sytuacja dotycząca zamachu bombowego w Paryżu, o której prosiliście mnie, abym powiedział. Chciałbym 
najpierw wyrazić, że w moim poprzednim wcieleniu jako hrabia Saint-Germain, spędziłem wiele, wiele lat 
we Francji. Było to jedno z najbardziej zachwycających miejsc na planecie. I pomimo tego, że nie żyję w 
ludzkiej formie na Ziemi – jestem tym, kogo wielu nazwałoby Wniebowstąpionym Mistrzem – to po dziś 
dzień żywię głęboką miłość dla Francuzów i Francji. Rozumiem jednak także, że ta sytuacja wykracza o 
wiele dalej, niż granice Francji czy nawet Europy. To globalna kwestia.

Więc zjawiłem się więc dziś, aby o tym powiedzieć i zrozumcie, że nie ma tu żadnego faworyzowania 
jakiejś grupy, przedkładania jednego ponad drugie. Jestem tam, w Paryżu, krótko po tej tragedii, aby służyć 
radą, wprowadzać miłość i dawać wsparcie wszystkim tym, którzy zostali dotknięci przez te wydarzenia. 
Koncentruję moje energie w szczególności w Paryżu, ale są one także dostępne dla każdego na świecie, 
kto się lęka, kto zastanawia się co dzieje się teraz na świecie. Nie są one dostępne wyłącznie dla tych, 
którzy byli ofiarami ataku, nie tylko dla tych, których można by nazwać nie-terrorystami, ale są dostępne 
dla każdego w tej chwili. Towarzyszy mi bardzo wiele anielskich istot. Anielskich istot, które chodziły po 

Aby doświadczyć w pełni energii tego przekazu, zaleca 
się, aby podczas czytania tekstu słuchać pliku audio
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powierzchni Ziemi już wcześniej, a teraz są uznawane za Wniebowstąpionych Mistrzów. Aniołów, którzy 
służą ludzkości z innych wymiarów, pomagając ludziom w ich podróży na tej planecie.

Chcę, aby było to bardzo jasne, że choć żywię ogromną miłość do Francji i do wszystkiego z nią związanego, 
jestem tu także w służbie dla całej planety i ludzkości, tak jak wielu innych w tym czasie.

LINDA: Dziękuję. W ProGnost 2015 w styczniu 2015 powiedziałeś, że w ostatniej części 2015 roku 
wydarzy się coś, co zmusi przywódców światowych do wspólnego zgromadzenia się w celu porozmawiania 
o przyszłości tej planety, o prawdziwej wolności i pokoju. Czy to do tych wydarzeń w Paryżu nawiązywałeś 
w styczniu?

ADAMUS: Nie ma istoty, czy to ludzkiej, czy żadnej innej, która mogłaby naprawdę przewidzieć 
konkretne wydarzenia. Zwykliśmy patrzeć na tendencje, trendy. Zwykliśmy spoglądać na kierunki w 
których idzie świat i odnosisz się do naszego spotkania na początku roku, do naszej corocznej sesji, 
podczas której rozmawiamy o tendencjach na tej planecie. Mówiłem wtedy, że rok 2015 będzie rokiem 
wielu różnych wydarzeń, następujących jeden po drugim. Może nie rokiem wielkich wydarzeń samych 
w sobie, ale rokiem, który będzie dla ludzi bardzo męczący, ponieważ gdy tylko zaczniecie się znów 
czuć komfortowo, nagle wydarzy się coś innego, tak jak to, co miało miejsce w Paryżu; gdy to zacznie 
przygasać, nagle będzie miało miejsce inne wydarzenie. Nie była to więc wiedza o tym, że w Paryżu 
dojdzie do zamachu bombowego, ale była to wiedza dotycząca tego, że na tej planecie ma miejsce w tej 
chwili ogromny niepokój. 

Główny niepokój wynika z ogólnoświatowej tendencji i pragnienia wolności. Ludzie na całym świecie 
budzą się. Istnieje coraz większe pragnienie prawdziwej wolności. Jakkolwiek w tym samym czasie stwarza 
to gwałtowną reakcję, efekt sprzeciwu, ponieważ istnieją także tacy, którzy próbują się cofnąć – cofnąć się 
w czasie, powrócić do starych wartości i starych tradycji. Obawiają się wolności swojej i innych. Obawiają 
się przebudzonej ludzkości, próbują więc to powstrzymać i dosłownie ograniczyć wolność.

Ale jest jeszcze inny ważny element, będący częścią tej gry, gdyż w czasach takich jak te – kiedy ma miejsce 
przejście w to, co wielu nazywa Nową Energią lub nową świadomością – ma miejsce także wiele gier o władzę 
na tej planecie. Istnieje olbrzymie pragnienie władzy, a ci, których nazywacie terrorystami spostrzegli, że nie 
jest to tylko działanie w imię jakiejś idei, ale że jest to świetny sposób na uzyskanie władzy.

Jednakże ostatecznie pragnienie wolności przebije lub wyprze całe pragnienie władzy. Ostatecznie – czy 
zdarzy się to w ciągu kilku następnych lat, czy kilku dekad – ten świat zda sobie sprawę z tego, że władza 
jest tak naprawdę iluzją. Władza jest starą ludzką grą i nie ma na nią więcej miejsca na tej planecie.

LINDA: Czy to jest wojna religijna?

ADAMUS: Pojawia się pod osłoną czy przykrywą wojny religijnej. Oczywiście wchodzą tu w grę frakcje 
religijne, ale ostatecznie tak naprawdę bardziej chodzi tu o władzę, niż o cokolwiek innego. A czyż jest 
lepszy sposób na uzyskanie jej, niż te religijne pozory, ta religijna przykrywa. A zatem ostatecznie – nie, to 
tak naprawdę nie jest wojna religijna, ale świetny sposób na wymachiwanie szabelką. To świetny sposób na 
podburzenie ludzi i rekrutowanie niektórych w imię swojej sprawy. Ale nie, tak naprawdę ostatecznie nie 
jest to wojna religijna.

Było mówione, że wiele ze swoich korzeni ma w religiach: w chrześcijaństwie, w wierze muzułmanów i 
innych elementach religii. To sięga wstecz – to, co obserwujecie na tej planecie w wydarzeniach takich jak to 
w Paryżu – nie sięga tylko dekady albo wieku wstecz. To sięga wiele, wiele tysięcy lat wstecz. Na przykład, 
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zamachy w Paryżu zdarzyły się w piątek trzynastego. To naprawdę całkowicie synchroniczne, że tak się 
stało, bo pierwotne wydarzenia z piątku trzynastego wydarzyły się 700 lat temu i dotyczyły templariuszy.

Templariusze byli chrześcijańskim ugrupowaniem, które pomagało pielgrzymom w ich drodze do Jerozolimy, 
chroniąc ich przed bandytami i złodziejami. Jednakże ostatecznie templariusze, z upoważnienia papieża, 
uzyskali olbrzymią władzę i ogromne bogactwo.

Był pewien król we Francji, któremu nie podobało się to, co działo się w związku z templariuszami. Nie 
podobało mu się, że byli relatywnie suwerenni, więc zorganizował taką sytuację, w której templariusze 
zostali wezwani z różnych części Europy w piątek trzynastego, pod pretekstem spotkania i uczty, podczas 
gdy tak naprawdę zostali wtedy straceni.

Możecie zobaczyć, że to wszystko ma mnóstwo powiązań ze starymi wydarzeniami o podłożu religijnym, 
ponieważ od tamtej pory piątek trzynastego jest uważany za pechowy dzień. Większość ludzi nie rozumie 
jego początków, ale znajdują się one w świadomości planety i także wśród jej przesądów. Tak, jest to bardzo 
stara sytuacja, która wyłania się po raz kolejny, ponownie pod przykrywką religii.

LINDA: Wielu ludzi chce wiedzieć, czy jest to czas na to, aby modlić się za pokój na świecie?

ADAMUS: To bardzo ciekawe pytanie. Jest to czas na to, aby być świadomym tego, co dzieje się na planecie. 
To czas na to, by być świadomym swojej własnej równowagi. To czas na to, aby uświadomić sobie dlaczego 
wydarzają się określone rzeczy – nie bazować tylko na nagłówkach wiadomości albo na tym co powiedzą 
wam komentatorzy, ale na przyczynach stanowiących podłoże tego, co się dzieje. I ponownie, sprowadzę te 
podstawowe przyczyny do bardzo prostego elementu wolności, pragnienia ludzi, by być wolnymi – ale jak 
wielu ludzi naprawdę rozumie co to znaczy i jak wielu z nich jest naprawdę gotowych na wolność? – oraz 
do tego całego elementu władzy, który ma miejsce.

Ujmując to w taki sposób czy to jest czas na to, aby modlić się o pokój na świecie? Mówiąc całkiem 
szczerze, z mojego punktu widzenia w innych wymiarach: są ludzie, którzy się modlą i naprawdę nie są 
świadomi tego o co się modlą albo do kogo się modlą. Czy modlą się do Boga? Czy Bóg naprawdę kieruje 
i nadzoruje działania na planecie? Czy oni naprawdę modlą się w swojej własnej sprawie? Czy modlą się 
powodowani współczuciem do ofiar? Czy modlą się o swoje własne bezpieczeństwo? Tak więc stawia to 
bardzo, bardzo duże pytanie o to czym jest modlitwa.

Dlatego właśnie zachęcam wszystkich was, którzy tego słuchacie, aby rzeczywiście dojść w tym do 
zrozumienia swojego własnego Ja, swojej własnej świadomości, do swojego własnego rozumienia tego 
wszystkiego. Do dojścia do miejsca zrozumienia, że największą służbą jaką możecie wykonać dla tej planety 
właśnie teraz, jest służenie samemu sobie.

Może to brzmieć bardzo dziwnie po pojawieniu się tych ostatnich działań, ale jeśli przyzwalacie na swoje 
własne oświecenie – integrujecie swoją ciemność i światło, swoją męskość-kobiecość, integrujecie wszystkie 
części siebie i przyzwalacie na swoje oświecenie podczas pozostawiania w ciele fizycznym – to ma to 
głęboki wpływ na świadomość planety. Ma głęboki wpływ na przyszłe potencjały tej planety, ponieważ to, 
czego planeta naprawdę teraz potrzebuje, to żyjący ucieleśnieni, oświeceni Mistrzowie; tacy jak wy, którzy 
przyzwolili boskości na przyjście w to bardzo fizyczne i czasami bardzo gęste i szorstkie środowisko 3D.

To, czego ta planeta teraz potrzebuje to nie więcej guru i więcej kaznodziejów, i nie więcej duchowych 
nauczycieli, ale to ci, którzy są naprawdę, naprawdę oświeceni. Dają oni przykład wszystkim innym.
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A zatem, podczas gdy to dobrze mieć współczucie i zrozumienie dla tych, których dotyczą te zamachy w 
Paryżu, dobrze mieć współczucie dla wszystkich na planecie w tym momencie, to tym, co jest naprawdę 
potrzebne, jest skorzystanie z tej okazji, by przyzwolić na swoje własne oświecenie.

LINDA: Ach, dziękuję ci. To naprawdę słodka rada. Kolejne pytanie, które się pojawiło to: dlaczego 
potrzeba, aby wydarzyło się coś w świecie zachodnim, podczas gdy podobne wydarzenia mają miejsce cały 
czas na Bliskim Wschodzie i w innych krajach, i nigdy nie uzyskują prawie żadnej uwagi? Ledwo co trafiają 
do nagłówków. Dlaczego akurat to przyciągnęło ludzi?

ADAMUS: Wybierasz miejsce takie jak Paryż, znane jako Miasto Świateł, miejsce romansu, miejsce 
dobrego wina i dobrego jedzenia; miejsce, w którym ludzie z całego świata są tego świadomi. Nie ważne 
gdzie mieszkają, do jakiej kultury należą, są świadomi uroku Paryża. A więc w pewnym sensie, zdarzenie 
takie jak to, które w żaden sposób nie było przypadkowe, niesie ze sobą uświadomienie. Niesie ze sobą 
świadomość. Wywołuje falę uderzeniową, rozchodzącą się po całym świecie i powoduje, że ludzie stają 
się bardziej świadomi. Zamiast tylko podążania swoją codzienną ścieżką życia i bycia w zasadzie całkiem 
nieświadomymi świata wokół nich, na chwilę stają się o wiele bardziej świadomymi. Pytają samych siebie: 
„Czego ja chcę od życia?”. Spoglądają na potencjały ludzkości i mówią: „Czego chcemy? Jakich zmian?”. 
Schodzą bardzo głęboko w siebie.

A zatem w przypadku takim jak ten – w którym terroryści naprawdę próbują wzbudzić strach i odebrać 
życiu radość, spowodować, by ludzie wycofali się w małość – tym co naprawdę się wydarza, a czego oni nie 
rozumieją, to tak naprawdę sprawienie, że świadomi ludzie stają się bardziej świadomi, że dobrzy ludzie stają 
się lepszymi ludźmi. Sprawia to, że ludzie zatrzymują się na chwilę, patrzą na swoje rodziny i mówią: „To jest 
dla mnie najważniejsze”. Spoglądają na środowisko i mówią: „To jest nasza planeta”.  Spoglądają na ludzkość 
i mówią: „Oto drogie dusze na całym świecie, które zasługują na wolność, na współczucie i na dostatek”.

A zatem dla terrorystów pragnących wzbudzić strach i ponownie umniejszyć sprawy, tak naprawdę 
przynosi to niemal odwrotny skutek od zamierzonego. Tak naprawdę sprawia to, że świadomość staje się 
bardziej świadoma. 

Nie mówię, że jest to sposób na doprowadzenie do tego, absolutnie nie. Mówię jednak, że tak naprawdę 
stało się coś prawdziwie przeciwnego do tego, co terroryści myśleli, że się wydarzy; do tego, że sprawią, 
że ludzie będą trzymać się z dala od ulic i od świętowania życia oraz od bycia wolnym do wyznawania 
dowolnych religijnych czy duchowych wartości. Tak naprawdę doprowadziło to do większego skupienia na 
tym. Spowodowało więcej pragnienia ostatecznej wolności.

Tym, co wydarza się właśnie teraz na planecie, to pełne przesunięcie ku wolności. I ponownie, jak 
powiedziałem, większość ludzi tak naprawdę nie rozumie wolności, ale ma pragnienie większej wolności, 
płynące prosto z serca.

Tym, co wydarza się właśnie teraz w tym ogromnym planetarnym przesunięciu, jest zmiana tego, że 
instytucje, organizacje i systemy wierzeń tłumiły wolność i trzymały ludzi w ich małym, ludzkim świecie 
– to ulega zmianie. To musi się zmienić. Nie mówię, że istnieją jacyś łotrzy czy czarne charaktery. To po 
prostu sposób, w który wzrastała ludzkość na przestrzeni wieków. Ale istnieją systemy bankowe, które 
są obecnie przestarzałe; systemy bankowe, która naprawdę utrzymują władzę i powstrzymują prawdziwą 
energię przed płynną dystrybucją jej na całej planecie.

Nie mówię tu o rozdawaniu pieniędzy, ale o czynieniu kanałów przepływu energii finansowej o wiele 
bardziej otwartymi, po to, aby stały się możliwością dla każdego, a nie tylko dla kilku.
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System bankowy na planecie jest obecnie bardzo, bardzo stary. Gdy spojrzycie na to, co stało się z technologią 
w minionych 30 albo 40 latach, to system bankowy ma pięć, sześć, siedem setek lat. Właściwie to obecny 
system bankowy dosłownie sięga czasów templariuszy w XII i XIII stuleciu i do pewnego stopnia nawet 
wcześniej niż one. To musi się zmienić.

Nadszedł czas, by zmienili się politycy i systemy polityczne nawet w tych krajach, które nazwalibyście 
najbardziej rozwiniętymi krajami na planecie. To nie są tak naprawdę wolne systemy. Ludzie mówią o 
demokracji i myślą, że jak mają prawo do głosowania, to są wolni, że to demokratyczny proces. Ale to jest 
proces bardzo, bardzo kontrolowany przez małą liczbę ludzi, którzy w zasadzie dokonują dwóch lub trzech 
decyzji, na które ostatecznie możecie zagłosować.

Wszystko to się zmienia. Wszystko to musi się zmienić. I ponownie, nie mówię, że istnieje jakiś spisek. To 
po prostu sposób w jaki ludzka świadomość ewoluowała na przestrzeni dekad, na przestrzeni wieków.

To sposób w jaki obecnie organizuje się i prowadzi firmy. Firmy wykonują nieprawdopodobną pracę – 
właściwie to niemalże wolałbym, żeby krajem zarządzały firmy niż politycy – ale firmy wciąż koncentrują 
się na końcowych zyskach.

W firmach zachodzi zmiana. Znacznie więcej spośród nich staje się dużo bardziej świadomych – świadomych 
środowiska, świadomych swoich klientów, świadomych dobra, które czynią swoimi produktami – ale istnieje 
ciągle zbyt wiele takich, które są skupione tylko na zyskach końcowych i na zwrotach dla udziałowców. 
I w nadchodzących latach, w tych najbliższych, odkryjecie odwrót od tego. Odkryjecie, że to już więcej 
nie działa. Firmy, które są skoncentrowane tylko na zyskach końcowych napotkają kłopoty, których nigdy 
wcześniej sobie nie wyobrażały. Skłoni to je albo do odejścia, albo do wejścia w świadomość.

Firmy, które przetrwają, będą mieć w przyszłości połączone z sercem zrozumienie nie tylko ekonomii ich 
biznesu, ale tego w jaki sposób służy on planecie, w jaki sposób zachowuje i chroni naturę, w jaki sposób 
ostatecznie ma do czynienia z zapewnieniem wolności dla ludzi bez nadużywania władzy.

LINDA: Kwestią, którą ludzie postrzegają jako trudną do wyobrażenia jest to, jak możliwe są te skrajnie 
brutalne, okrutne zachowania, które nie były widziane w takiej formie przez setki setek lat. Jak to się dzieje, 
że ktoś może posunąć się tak daleko ze swoim zachowaniem?

ADAMUS: Cóż, mówisz zasadniczo o tym jak jakakolwiek istota może być tak brutalna i mieć taką pogardę 
dla ludzkiego życia i ostatecznie dla ludzkiej wolności. Ale faktem jest, że oni wierzą w swoją ideę. Nie 
rozumieją tego, że ich idea jest napędzana władzą i tak naprawdę strachem. Ukrywają się pod zasłoną 
religii. Mówią, że Allah, Bóg chce, aby to robili, a świadome istoty wiedzą, że to nie jest prawda. Bóg nie 
ma żadnych preferencji. Bóg nie preferuje żadnej religii. Bóg nie dba o to czy jesteś ateistą czy zagorzałym 
wierzącym, w ogóle o to nie dba, ale istnieją tacy, którzy są u władzy i w dalszym ciągu używają jej do 
kontrolowania innych ludzi. Władza jest ich pożywieniem i znów, ukrywają się pod maską religii albo 
interesów, albo polityki czy czegokolwiek innego i zrobią dla tych rzeczy wszystko. Usprawiedliwią to 
mówiąc: „Taka jest wola Boga”, podczas gdy w istocie tak nie jest.

A zatem są oni w tak ograniczonej, wąskiej świadomości, że według nich usprawiedliwiają przemoc. Ale 
to nie będzie dłużej trzymało planety w napięciu. Są tacy, którzy dłużej nie będą tego tolerować i nie będą 
występować zbrojnie przeciwko tym terrorystom. Tym, co zrobią, będzie przyjęcie świadomości z wnętrza 
samych siebie.

Świadomość jest zupełnie inna, niż myśl czy wierzenie – bardzo, bardzo inna. Świadomość jest światłem 
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które ostatecznie wszystko stworzyło. Świadomość jest światłem, które rysuje w energii i manifestuje; 
stwarza rzeczywistość. Świadomość jest światłem, które jest obecnie przynoszone przez ludzi, nie przez 
wielką ich grupę, ale przez wystarczającą ich liczbę na całej planecie. Ona po prostu nie będzie tolerować 
tego rodzaju przemocy.

Ona nie musi być agresywna. Nie musi walczyć z terrorystami, ponieważ światło świadomości świeci na 
wszystkich bardzo silnie – bez agendy, bez próby ich zmieniania, jest po prostu potencjałem, światłem 
– i tym co dzieje się w przypadku takim jak ten: powiedzmy, że macie grupę terrorystów bez żadnego 
szacunku dla życia, którzy naprawdę pożądają tylko do władzy. Ale gdy świadomość wkracza między nich, 
tak naprawdę powoduje, że robią takie rzeczy jak walka między sobą, niszczenie siebie samych od środka. 
Świadomość jest tym światłem, które zmieni planetę.

I zrozumcie proszę, świadomość nie jest religią. Nie jest New Age. Nie jest duchowością. Jest obecnością 
Jam Jest. Jest całkowitym uświadomieniem, że nie potrzebuje energii, że nie potrzebuje religii, że nie 
potrzebuje pieniędzy ani niczego. Jest po prostu uświadomieniem, i przyzwala na nią każdego dnia coraz 
więcej jednostek na tej planecie. To właśnie zmieni planetę.

LINDA: Wow, muszę powiedzieć, iż zdaje się, że wszystko co było na mojej liście pytań zostało tu 
omówione. Jest coś jeszcze, co chciałbyś do tego dodać?

ADAMUS: Chciałbym tylko powiedzieć, że w wydarzeniach takich jak to jest mnóstwo żalu i smutku.

LINDA: Absolutnie.

ADAMUS: Dla tych z nas, którzy są w innych wymiarach, zwanych przez was anielskimi wymiarami, 
którzy odbyli ludzką podróż, którzy byli wcześniej w fizycznym ciele, niesie to ogromną dozę smutku, 
gdyż wiemy, że to nie musiało być przeprowadzone. Wiemy, że zostały tam stracone niewinne życia i nie 
zgadzam się z teorią, że każdy kto w tym uczestniczy w jakiś sposób wybrał to na swojej ścieżce. Po prostu 
się nie zgadzam, ponieważ chociaż mógł to być element albo potencjał na ich ścieżce, to równie dobrze 
istniały też inne potencjały tego, że nie było potrzeby, aby stali się obiektami tego okrucieństwa.

A więc w innych wymiarach panuje smutek, ale powoduje on, że przyciągają nas ludzie na tej planecie, 
którzy pracują na rzecz wolności, którzy zdają sobie sprawę z tego, że władza tak naprawdę jest iluzją, 
a tam gdzie jest władza, tam jest przemoc. Pracujemy bliżej z tymi wszystkimi, którzy przyzwalają na 
świadomość w swoim życiu, na ich Jam Jest w ich życiu.

Te wydarzenia będą kontynuowane, czy to przez następnych pięć czy dziesięć lat, gdyż obecnie na planecie 
istnieje tak duży fundamentalny niepokój. Istnieje tak duża nierównowaga w religiach, w biznesie i w 
rządach. Istnieje tak wiele kontroli i oszustwa. Rzeczy takie jak Internet sprawiają, że możliwe jest, aby 
wszystkie te rzeczy wyszły na jaw, aby wyszło to, co było ukryte. A zatem ludzie są coraz mniej tolerancyjni 
dla nadużywania władzy, dla nierównowagi politycznej, dla wojen, które mają miejsce na planecie.

Z powodu tego wszystkiego nie będziemy po prostu mieć jakiegoś nagłego cudu, który powstrzyma 
przemoc, ale wraz ze wzrostem przemocy, będzie sprowadzane coraz więcej uświadomienia, coraz więcej 
świadomości dotyczącej tego, czego ludzie naprawdę chcą.  Sprowadzi to więcej uwagi na władzę i na 
nadużycia władzy na planecie i postawi przed obliczem ludzi na całej planecie pytanie: „Czy jesteście 
gotowi na wolność?”.

I podczas gdy odpowiedź na to pytanie może wydawać się oczywista, to gdy tuż przed wami pojawia się 
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– „Czy jesteś gotowy na wolność? Czy jesteś gotowy na odpowiedzialność?” – nie ma dłużej obwiniania 
innych. Nie ma dłużej nawet obwiniania swojej przeszłości. Nie ma dłużej obawiania się przyszłości, ale 
jest wiedza, że to, co przyjdzie do was w przyszłości, będzie całkowicie odpowiednie, gdyż to wy jesteście 
tymi, którzy to stwarzają. A zatem gdy pojawi się przed wami pytanie – „Czy jesteś gotowy na wolność?” – 
to niekoniecznie istnieje oczywista odpowiedź, gdyż wymaga ona olbrzymiej odpowiedzialności. Wymaga 
uznania tego, że to wy jesteście twórcami. Jesteście twórcami swojego życia.

A zatem to pytanie zostanie poruszone na całym świecie dzisiejszej nocy, jutrzejszej nocy, następnej nocy. 
Spowoduje, że świadomi ludzie staną się jeszcze bardziej świadomi; i sprawi, że ludzie kontynuujący bycie 
ofiarą lub granie roli ofiary wpadną jeszcze bardziej w świadomość ofiary.

Przez następnych pięć, dziesięć może więcej lat na tej planecie będzie większa przepaść czy podział 
pomiędzy tymi, którzy przyzwalają na swoją suwerenność, swoją wolność, a tymi, którzy ciągle grają w 
starą grę władzy pod przykrywką religii, interesów, polityki, bycia ofiarą czy czegokolwiek innego.

Proszę więc, aby każdy z was spojrzał na siebie w kochający i pełen współczucia sposób. Spójrzcie na 
swoje własne życia i na to, co dla siebie wybieracie – nie na to, co wybieracie dla reszty planety albo dla 
reszty swojej rodziny czy swojej społeczności, ale na to czego poszukujecie w swoim własnym życiu. 
Wykorzystajcie taką okazję jak ta, gdy panują wysokie energie, gdy media informacyjne mają tyle historii, 
nawet tych dramatycznych, odnoszących się do wydarzeń takich jak to. Wykorzystajcie tę okazję, w której 
obecny jest lęk – tak, lęk jest obecny; tak wielu zastanawia się czy powinno się kiedykolwiek lecieć znów 
samolotem, czy bezpiecznie jest iść do kina albo do nocnego klubu – wykorzystajcie tę okazję, aby spojrzeć 
wewnątrz siebie na to, co wybieracie wy i czego chcecie w swoim życiu, ponieważ to światło, które odkryjecie 
w swoim wnętrzu, to właśnie to światło, które ostatecznie przemieni planetę.

A więc, na tym kończąc, jestem zaszczycony byciem tu po to, aby odpowiedzieć na kilka pytań. Być może 
nie nadałem sensu temu, co się dzieje. Nie podałem dla tej sytuacji racjonalnych podstaw albo czegoś w tym 
stylu. Ale zrozumcie teraz, że żyjecie w bardzo niesamowitych, a jednakże stanowiących duże wyzwanie 
czasach na Ziemi.

I proszę, wiedzcie także, że nie jesteście sami w tym wszystkim. Istnieją inne istoty, pokrewne duchy na 
całej planecie, które mają uczucia i wglądy tak jak wy. I zrozumcie, że istnieją legiony anielskich istot, 
wielu z nas, którzy byli wcześniej w ludzkiej formie, którzy dołączają nasze współczucie i naszą miłość do 
tej planety, nawet podczas tych godzin ciemności.

Jam Jest Adamus Suwerenny.

LINDA: Dziękuję Adamusie. Doceniamy twój punkt widzenia i wsparcie. Dziękuję ci bardzo.

Podziękowania dla Geoffrey’a za channeling Adamusa.

Proszę, udaj się na stronę Karmazynowego Kręgu – www.crimsoncircle.com – jeśli interesuje cię więcej 
informacji.

Dziękuję za bycie z nami przez ten czas.
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