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Są chwile, kiedy krzywisz się i skręcasz się na słowa, które wychodzą
z moich ust, kiedy jestem czanellerem Adamusa. Nie "filtruję" tego, co on
energetycznie przeze mnie przekazuje. Gdybym to zrobił, publicznie wołano by o
pomoc. Jednakże, są chwile, kiedy czuję się bardzo niekomfortowo w przekazywaniu
wiadomości od niego. Czasami czuję się tak wspaniale poszerzony jak Grandiose –
wspaniale poszerzony. To jest większe niż życie. Jak złożony hollywoodzki film science
fiction.
Gdyby saga Shaumbry była filmem, linia fabularna mniej więcej tak by wyglądała,
bazując na tym, co mówi Adamus. Stosunkowo mała grupa ludzi zostaje zebrana razem
przez tajemniczą siłę w końcowych dniach Atlantydy. Budują oni świątynie w kształcie
piramid, gdzie uczą się poruszania pomiędzy wymiarami, używają żaru z masywnych
ognisk do wysyłania swoich zakodowanych wiadomości w czasie i przestrzeni... do
siebie samych w przyszłości, nie mniej. Wracają razem jako Esseńczycy w czasach
Yeshui, aby zasiać nasiona światła (boskości), które będą potrzebowały ponad 2000 lat,
aby wykiełkować. Następnie powracają w połowie późnego średniowiecza, gdzie
zamykają się w Szkołach Tajemnych w Transylwanii i w innych miejscach w Europie.
Tutaj, trenują na poczet swojego ostatniego życia na naszej planecie jako duchowi
Mistrzowie, które ma wypełnić się na przełomie XXI wieku.
W tym czasie w 2020 roku na planecie rozpętuje się prawdziwe piekło.
Wszystko zmienia się z prędkością, którą niewielu ludzi jest w stanie pojąć, powodując
zakłócenia w prawie każdym systemie znanym ludzkości. Ta grupa rebeliantów ma do
wykonania krytyczną misję (którą nazywają masją), aby pozwolić na ich
Urzeczywistnienie, a następnie, uh, no cóż, siedzieć na ławeczce w parku popijając
cappuccino.

Wspominałem już o wspaniałości? Ale czekaj, to nie
wszystko.
Roboty przejmują całe fabryki. Prowadzą samochody i
ciężarówki. Kamery monitorują prawie każdy ludzki ruch
w domach i miejscach publicznych. Rozgorączkowani
naukowcy pracują dzień i noc w swoich laboratoriach, aby
stworzyć nowy rodzaj nie biologicznej super inteligencji.
Monety i banknoty szybko zastępują elektroniczne
Przelewy. Nikt już nie dostaje wypłaty w gotówce, a tylko
dostaje cyfrowe punkty. Żywność jest uprawiana w
ogromnych halach, a nie na polach. Lekarze stają się
czymś w rodzaju książek historycznych, ponieważ ludzie
po prostu podłączają się do maszyny, by postawić
diagnozę i rozpocząć leczenie. Ludzcy księża i
ministrowie są zastępowani przez holograficznymi
nagraniami. I prawie wszyscy palą egzotyczną ziołową
substancję, która sprawia, że czują się zrelaksowani i
odurzeni.
Wszystko to dzieje się w czasie gdy wirus uderza w
planetę, powodując, że
ludzie zostają w domach, pracują w domu i noszą maski na
twarzach przez lata. Nie ma wystarczająco dużo mieszkań,
pojawia się dziwny niedobór pracowników, zamykane są
restauracje, linie lotnicze i firmy usługowe, a mimo to
giełda cały czas zwyżkuje.
W rzeczy samej, to jest wielkie! Kto napisał ten scenariusz?
Musieli palić jakieś egzotyczne zioło.
Ale to nie jest scenariusz. To nasza rzeczywistość na tej planecie. Jest tym, co Adamus
nazywa Czasem Maszyn. On twierdzi, że napisał o tym książkę ponad 300 lat temu, gdy
podróżował w czasie wokół roku 2020. A ja myślę, że jesteśmy w trakcie przepisywania
tej książki wraz z naszymi osobistymi doświadczeniami. Możesz unikać wiadomości z
mediów i udawać, że to się nie dzieje. Ale faktem jest, że to już tu jest i dlatego my tu
jesteśmy. To jest nasza Wspaniała Rzeczywistość.
Od około 2014 roku Adamus mówił o tym w swoich corocznych wiadomościach
ProGnost. On nie przepowiada przyszłości. Mówi nam, co dzieje się teraz, i tłumaczy
nam, dlaczego naprawdę jesteśmy tutaj na planecie w tym kluczowym czasie.
Przypomina nam o naszych atlantydzko-biblijnych korzeniach, o Szkołach Tajemnych
i pomaga nam przypomnieć sobie jak ponownie obcować z energią, abyśmy mogli
promieniować nasze światło na planetę. Nie jesteśmy już posiadaczami energii
ani ratującymi planetę. Jesteśmy tutaj, aby oświetlać potencjały wyższej świadomości.

Potencjały wyższej świadomości w tym krytycznym dla ludzkości czasie. Dlatego
mówimy o wspaniałości.
Czasami trudno złapać dech słysząc niektóre słowa Adamusa,
które potem wydobywają się z moich ust. Jak wielu z was, myślę
sobie: "Kto, czy to ja?", kiedy on mówi o roli Shaumbry w Czasie
Maszyn. "Jestem tylko zwykłym facetem", myślę sobie. "Dobry
Boże, urodziłem się i wychowałem w Wisconsin, a nie w Tybecie.
Jestem katolikiem, a nie buddystą. Jestem żonaty od 44 lat,
ubieram się jakbym robił zakupy w Dillard's, jem mięso i palę
papierosy. Kto...Ja?" To wszystko jest bardzo wzniosłe, te
wszystkie rzeczy, o których Adamus z nami rozmawia.
Wczoraj wieczorem Linda i ja usiedliśmy do oglądania "60 Minut".
To popularny amerykański program informacyjny, który istnieje
już od 53 lat i przyciąga blisko 10 milionów widzów tygodniowo.
Innymi słowy, to bardzo szanowany program informacyjny
głównego nurtu. Byliśmy zdumieni ostatniej nocy, kiedy
wyemitowali
segment z udziałem Yuvala Noah Harari, bestsellerowego
izraelskiego pisarza i historyka. Segment brzmiał jak coś
zaczerpnięte prosto z ProGnost. Pamiętajcie, 60 Minutes to
główny nurt, a nie jakiś durny podcast. Harari mówił o technologii,
sztucznej inteligencji i przyszłości planety, tak jakby właśnie
obejrzał ostatnie sześć lat
ProGnost w jednym czasie. Oto kilka z rzeczy, które miał do
powiedzenia:
"Wkrótce będziemy mieli moc, by na nowo zaprojektować nasze
ciała
i mózgi, za pomocą inżynierii genetycznej lub przez bezpośrednie
podłączenie
naszych mózgów do komputerów, lub poprzez tworzenie
całkowicie
nieorganicznych istot."
"To jest coś znacznie wykraczającego poza zwykły kolejny gatunek ludzki".
Na pytanie, czy sztuczna inteligencja będzie miała władzę
nad nami, Harari odpowiedział: "Już teraz zdobywa władzę nad nami."

Niektóre z jego innych komentarzy obejmują takie zagadnienia jak:
"Rządy zbierają dane o tym, gdzie chodzimy, z
kim się spotykamy, jakie filmy oglądamy.
Następna fazą będzie inwigilacja wnikająca
pod naszą skórę (czipowanie naszego ciała)".
"W fantastyce naukowej często zakłada się, że
w miarę jak komputery
stają się coraz bardziej inteligentne, zyskają
świadomość.
W rzeczywistości, w pewien sposób jest to o
wiele bardziej przerażające.
Będą w stanie rozwiązywać problemy
znacznie lepiej niż my, ale bez świadomości
czy uczuć."
"Hakowanie człowieka to poznanie go lepiej
niż on sam siebie zna. Ten zewnętrzny system
sztucznej inteligencji (AI) ma zdolność do
zapamiętania wszystkiego, wszystkiego
co kiedykolwiek zrobiłeś, i wie, co zamierzasz
zrobić, zanim to zrobisz"
Możesz wysłuchać całego wywiadu pod tym
linkiem:
Harari 60-minutowy wywiad
To co brzmiało imponująco zaledwie kilka lat
temu w ProGnost jest teraz w głównym nurcie.
Wzdrygnąłem się, kiedy Adamus mówił o
przyszłości, która jest teraz tutaj. Co wydawało się dzikie i dziwaczne jak science fiction
jest teraz naszym obecnym stan rzeczy.
To jest Czas Maszyn. I to nie jest tylko to co powiedział Yuval Noah Harari. Podobnie
wyrażali to Elon Musk, Bill Gates i mnóstwo innych błyskotliwych, udanych potentatów
technologicznych. Wiadomość jest jasna. Świat się zmienia w bezprecedensowym
tempie i szybko zmierzamy w kierunku nowego gatunku ludzkiego.
Czy nasza historia Atlantydy, czasy biblijne, Szkoły Tajemne są rzeczywiście tak
wzniosłe? Jestem trochę zawstydzony, że czułem się tak niekomfortowo kiedy Adamus
zaczął mówić o tym, dokąd skieruje się nasza planeta w ciągu najbliższych 25-30 lat.
Co wydawało się wspaniałe w tamtym czasie jest dziś rzeczywistością.

Jestem oszołomiony jak nasza historia Shaumbry powiązana jest z tym, co dzieje się teraz
na planecie.
Adamusie, przepraszam za moje wzdrygnięcie kiedy przyniosłeś te ważne
informacje o Czasie Maszyn. W końcu kim to ja jestem, żeby kwestionować wspaniałego
Prezydenta Klubu Wzniesionych Mistrzów?
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