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Przeżywam rozdzierający ból. Nie chodzi tu o ból fizyczny spowodowany integracją
mojego ciała świetlistego. Wiem, jakie to uczucie. Mogę sobie z tym poradzić, ponieważ
rozumiem, przez co przechodzi moja biologia. To jest coś zupełnie innego. Nie jest to ból
mięśni spowodowany zbyt ciężką pracą na podwórku w Willi Ahmyo. To mija w ciągu
dnia lub dwóch, zwłaszcza po siedzeniu w gorącej wannie o zachodzie słońca z Lindą,
Belle i kieliszkiem wina.
To ból spowodowany obserwowaniem tego, co dzieje się teraz na świecie. Chce mi się
po prostu krzyczeć. Wojny. Spiski. Nieświadomi ludzie. Biurokraci. Korupcja. COVID.
Wymówki. Chamstwo.
Chce mi się krzyczeć, a ciało mnie boli. Chcę wykrzyczeć każdego żądnego władzy
palanta na świecie. Nawet tak zwani przywódcy i mądrzy ludzie nie mają o tym pojęcia.
Nie ma absolutnie żadnego powodu dla niesprawiedliwości, nierówności i cierpienia na
tej planecie, a jednak ludzkość ślepo je akceptuje i praktykuje.
Na świecie nie ma wystarczającej ilości oleju CBD (canabis oil – wytwarzany z
marihuany), aby uśmierzyć mój ból.
Wtedy usłyszałem głos z głębi duszy. Jestem tu po to, aby zrobić jedną prostą, ale
głęboką rzecz. Ten głos mówi: „Jesteś tu po to by świecić swoim światłem”. I w chwili,
gdy słyszę ten wewnętrzny głos, chcę zabrać moje światło i wsadzić je w dziób
skorumpowanych, spiskowych owiec, zombie i nadętych przywódców. Szacuję, że mniej
niż 3% ludzkości jest skorumpowane, ale to, co mnie naprawdę wkurza, to pozostałe
96,99%, które śpi. To jest to, co naprawdę mnie denerwuje.
Dlaczego ludzie nie obudzą się i nie powiedzą: "Nigdy więcej!"? Wszystko, co nie jest
radością, powinno być nie do przyjęcia.

Nie mogę chować głowy w piasek, choć są dni, kiedy chciałbym to zrobić. Nie mogę
udawać, że: "Wszystko jest w porządku, stary". Następnym razem gdy usłyszę, że ktoś
mówi: "Wszystko jest dobrze", wybuchnę samozapłonem. Za bardzo cierpię
emocjonalnie i fizycznie, żeby bawić się w bajeczki z jednorożcami i nie realistycznymi
optymistami.
Prawdopodobnie nie powinienem nawet pisać tego artykułu. Właściwie próbowałem
napisać "normalny" artykuł o niektórych ostatnich działaniach Shaumbry, ale wydawało
mi się to tak kiepskie i nieszczere. Jestem wkurzony na to co dzieje się w świecie wokół
mnie. Tak, tak, to wszystko moja energia, a to tylko sprawia, że jest jeszcze gorzej. Gdzie
jest przycisk "Kasuj", żebym mógł zrestartować swoją energię?
Opłakuję utratę przyjaciół z Shaumbry, którzy odeszli na drogę konspiracji i dualności.
Ostatnio dostaję od Shaumbry z całego świata wszelkiego rodzaju spiskowe bzdury.
Naprawdę? Czego oni oczekują ode mnie, że coś powiem, kiedy przysyłają te rzeczy?
Chcę powiedzieć, że pogrążają się oni w ogromnej dystrakcji, aby uniknąć nieuniknionej
konfrontacji ze swoją Duszą, ponieważ Dusza wie, że jedynym prawdziwym spiskiem są
kłamstwa, które człowiek sam sobie wmawia.
Pewnego dnia otrzymałem link do nowego filmu wideo od trzech różnych osób,
prawdopodobnie dlatego, że zawierał on dyskusję na temat St.Germaina. Są to trzy
godziny materiału wideo, w którym jest bardzo mało faktów, a dużo spiskowych
wypaczeń. Każda osoba, która mi to przesłała, upierała się, że to wszystko jest całkowicie
zgodne z faktami i że muszę się obudzić, by poznać "prawdę". Aha, i powiedz
Adamusowi, że gra on na korzyść 10 najbogatszych rodzin, które kontrolują świat.

Oto link do filmu: Everything is a Rich Man's Dream. Czy tylko mi się wydaje, czy
czy to są trzy godziny bezpodstawnego chaosu spiskowego? Czy ludzie naprawdę
biorą to wszystko za pewnik? Jeśli tak, to powinni również zajrzeć stronę internetową
Birds Aren't Real. Proszę nie mówić im, że ta strona to tylko żart na temat teorii
spiskowych. Niech myślą, że każdy ptak na naszej planecie jest w rzeczywistości
rządowym urządzeniem inwigilacyjnym. To da im kolejny powód do unikania swojej
Duszy.
Nie jestem pewien, czy śmiać się czy płakać, ale Linda i ja otrzymaliśmy kilkanaście emaili od Shaumbry, która opuściła Karmazynowy Krąg, ponieważ... Linda i ja
zaszczepiliśmy się przeciwko (o zgrozo) COVID! Twierdzą, że nie można nam już ufać,
ponieważ nasze ciała są pełne oprogramowania szpiegowskiego, małych robotów i
urządzeń śledzących. Nie obchodzi mnie, czy zaszczepiłeś się przeciw COVID, czy nie.
To jest osobisty wybór. Linda i ja dużo podróżujemy i zawsze jesteśmy w pobliżu ludzi.
Poza tym nie jesteśmy już młodzieniaszkami. Jesteśmy oficjalnie wpisani na listę
obywateli w podeszłym wieku.
Więc tak, zrobiliśmy sobie zastrzyki przeciw COVID, gdy tylko stały się dostępne.
ponieważ nie chcieliśmy skończyć na szpitalnym oddziale intensywnej terapii. Nie
mówcie nikomu, ale dostaliśmy też okropną szczepionkę przypominającą! Zastrzyk
COVID, co lubisz jeść, jakie filmy oglądasz na Netflixie i z kim się kochasz - to osobiste
wybory.
Czy oni naprawdę wierzą, że w nasze ciało wbudowane są urządzenia kontrolujące
umysł w wyniku zastrzyku COVID? Nie mówcie im, że to nie ma znaczenia, czy się
zaszczepiłeś, czy nie, ponieważ cały dwuwarstwowy papier toaletowy na świecie
zawiera w sobie mikroskopijne roboty, które dostają się do mózgu. To właśnie
stąd wzięło się określenie "dupek". Papier toaletowy marki Charmin jest w rzeczywistości
własnością CIA. Po co interesować się smugami chemicznymi z samolotów, skoro można
mieć papier toaletowy, którym można sięgnąć prosto do źródła. Mega Głupota!
Może jutro moja złość i gniew ustąpią. Może wyjdzie słońce i przypomni mi, że życie jest
piękne i pełne humoru. Może przypomnę sobie, po co tu jestem: Aby być na tej planecie
jako wcielony Mistrz w Czasie Maszyn. Może przypomnę sobie o pracy w wielu
wcieleniach, którą trzeba było włożyć w to, by się tu znaleźć. I o epokowych zmianach,
które zachodzą na planecie właśnie teraz. Może ta szara chmura rozpaczy odejdzie,
abym mógł wrócić do Świecenia Moim Światłem. Dobry Boże, świat właśnie teraz tego
potrzebuje. Czuję się trochę winny, że nie dołączam dziś do innych Shaumbra na całym
świecie, aby zrobić trochę świadomego świecenia. To jest mój dzień wolny od
świecenia. Po prostu potrzebuję tego dnia, żeby się trochę wyładować i rozładować.
To narastało przez długi czas, więc teraz potrzebuję po prostu wyrzucić z siebie trochę
pary.

Z drugiej strony myślę, że obejrzę nowy przekaz Kuthumiego pt. „Metafizyka Bólu”.
Audycja właśnie się ukazała w sklepie CC. To idealny czas dla mnie. Kuthumi ma kilka
interesujących rad na temat pozbywania się bólu. Jak pamiętam, czanelowałem ten
przekaz w marcu. Myślę, że właśnie teraz skorzystam z jego rad. Obejrzyjcie zwiastun, a
zobaczycie o czym mówię: Metafizyka bólu.
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