WŁAŚCIWY CZAS, WŁAŚCIWE MIEJSCE

Artykuł Geoffrey’a Hoppe w Magazynie Shaumbry – marzec 2022
Jestem pewien, że Shaumbra wybrała właściwy czas i miejsce, aby powrócić w tym
życiu. Podążyliśmy za Kodem Atlantów, aby być tutaj na Ziemi około roku 2000 n.e., plus
lub minus kilka lat. Nie przybyliśmy dziesiątki lat za wcześnie i na szczęście nie
wylądowaliśmy na niewłaściwej planecie.
Kiedyś zastanawiałem się nad stwierdzeniami Adamusa, że wielu Shaumbra opóźniało
swoje Urzeczywistnienie i ostateczne pozostanie na tej planecie aż do tego życia i tej ery.
Mając wybór, kto chciałby opóźniać swoje Urzeczywistnienie tylko po to, aby być tutaj w
tym szalonym czasie? Dlaczego po prostu nie zdobyć dyplomu Urzeczywistnienia, a
następnie wynieść się z Dodge (stare kowbojskie określenie), zanim rozpęta się piekło?
Jednak nasza starożytna umowa, jak również nasza wytrwała natura, przywiodły nas do
tu i teraz.
Weszliśmy w Kwantowy Skok Ludzkości. Ostatnie kilka lat, a zwłaszcza kilka ostatnich
tygodni, pokazały, że mieliśmy rację. Planeta bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje
czystej, nieskażonej świadomości. Wszystko, co co robiliśmy od początku Crimson
Circle od sierpnia 1999 roku przygotowywało nas do tego. Wylądowaliśmy w gorącym
punkcie globalnej transformacji. Bum!
Cała kwestia energii i władzy rozgrywa się teraz, czego dowodem jest inwazja na
Ukrainę. Jeśli pamiętacie z Podróży Aniołów Tobiasza, Ziemia została stworzona przez
istoty anielskie, aby zrozumieć związek między świadomością a energią.
Władza jest ludzkim naruszeniem naszej boskiej energii. Kiedy ktoś jeszcze nie rozumie,
czym jest energia, ma tendencję do uciekania się do władzy, aby zyskać więcej energii,
czy to z pieniędzy, kontroli czy z ego. Widzimy, jak to się rozgrywa na scenie światowej.
Jest to bardzo niebezpieczna gra, biorąc pod uwagę możliwości współczesnej broni i
technologii.

Technologia jest kolejnym głównym powodem, dla którego tu teraz jesteśmy.
Technologia zakłóciła i przekształciła naszą planetę w oszałamiającym tempie w ciągu
zaledwie ostatnich czterech dekad. Niecałe 15 lat po wprowadzeniu iPhone'a 84% ludzi
na świecie ma smartfony z wszystkimi ich niesamowitymi możliwościami.
Autonomiczne pojazdy staną się powszechne w ciągu najbliższych 5 lat, roboty
na całym świecie robią pizzę i serwują sałatki, w laboratoriach hoduje się sztuczną skórę
i narządy, domy są drukowane, a nie budowane. Ogólnie rzecz ujmując sztuczna
inteligencja o zdolnościach na poziomie człowieka jest na wyciągnięcie ręki, by stać się
rzeczywistością. To fascynujące i przerażające, wywołuje oczekiwanie i niepokój.

Jesteśmy tutaj, ponieważ wiedzieliśmy, że nadszedł czas na ewolucję nowego gatunku
ludzkiego, na naszych oczach. Nadszedł czas, aby zebrać nasiona boskości, które
zasadziliśmy tysiące lat temu, co oznacza, że wreszcie nadszedł czas, aby sprowadzić
światło świadomości z innych sfer.... do naszego codziennego życia.

W ostatnich miesiącach Adamus mówił o globalnych wydarzeniach bardziej niż
kiedykolwiek. Nie tylko w ProGnost, ale i podczas warsztatów Keahak. Oznacza to
definitywną zmianę w stosunku do wiadomości Tobiasza, które pomogły uleczyć
nasze rany i dały nam znać, że nie byliśmy szaleni, a także od wiadomości Adamusa
począwszy od 2009 roku o naszym związku ze świadomością i energią. Nadszedł więc
czas, aby zrobić to, po co tu przyszliśmy, a teraz czeka nas tutaj prawdziwa praca.
Jesteśmy tutaj, aby pozwolić naszemu światłu (świadomości) promieniować na cały świat.
Aby pozostać w tej fizycznej sferze z pozorami rozsądku i łaski, konieczne jest
zrozumienie energii leżących u podstaw sytuacji osobistych i globalnych. Generalnie nie
dowiesz się tego z nagłówków wiadomości lub internetowych źródeł medialnych.
Skupiają się one na faktach (i często wypaczonych opiniach) na temat rozwoju wydarzeń.
Adamus rzuca nam wyzwanie, abyśmy wczuli się w sytuacje i poczuli prawdziwe siły
energetyczne, które kierują tymi wydarzeniami.

Pomnik wolności w Kijowie
Pierwsze dwa dni ostatniego spotkania Kasama Reunion w Kona na Hawajach były
wyczerpujące. Rozmawialiśmy o głównych problemach, przed którymi stoi świat. Pod
koniec tych dni zajęć każdy był zmęczony, ponieważ nie jest to wesoły temat. Woleliby
raczej rozmawiać o Przestrzeni Czasowej, ciele świetlnym czy nawet o Pozwalaniu, a nie
o problemach świata. Adamus przedstawił tej grupie ważną kwestię: Jeśli zamierzasz
pozostać Zrealizowanym Mistrzem i świecić swoim światłem z ławki w parku, lepiej
zrozum, co się naprawdę dzieje i miej zrozumienie podstawowych energii, które
wpływają na planetę, aby nie dać się wciągnąć w tę dwoistość i dramat.

Po dwóch dniach i spisaniu przez Lindę czterech stron notatek na podstawie uwag
słuchaczy, Adamus wydestylował i sprowadził energie leżące u podstaw wszystkiego, co
dzieje się na planecie do czterech głównych sił napędowych: Pragnienia Ludzkości do
Suwerenności (wolności); Prawdy; Energii i Mocy. Jeden z uczestników zauważył
akronim: KROK. Wszystko, o czym rozmawialiśmy przez poprzednie dwa dni, można
sprowadzić do tych czterech kategorii. Ludzkość robi teraz WIELKI KROK, ale jeśli
ten krok będzie robiony poprzez ciemność, może doprowadzić do katastrofalnego
potknięcia. Dlatego właśnie przybyliśmy w tym momencie. Jesteśmy tu, aby zapewnić
światło, aby przynajmniej ludzkość mogła zobaczyć, co robi.

Posąg św. Włodzimierza w Kijowie

Podczas sesji Keahak 26 lutego 2022 r. Adamus zrobił niezwykły zwrot, mówiąc o inwazji
Rosji na Ukrainę. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek podczas sesji Keahak
mówił o wydarzeniach na świecie. Sesje są zawsze skoncentrowane na rozwoju
osobistym Mistrza. Muszę przyznać, że zostałem mocno wytrącony wskutek dyskusji,
zarówno gdy czanelowałem wiadomości i przez kilka dni potem. Prawie każdy jest
świadomy sytuacji w Europie Wschodniej, ale Adamus chciał, aby Keahakersi zrozumieli
zawarte w energie tworzące tą sytuację.

Adamus długo mówił o rosyjskim
prezydencie Władimirze Putinie, jego
przeszłych życiach jako świętym
Włodzimierzu z Kijowa i przywódcy
ortodoksyjnego rosyjskiego kościoła
prawosławnego. Prezydent Putin, jak
zauważył, ma silne, ale prywatne
przekonania religijne. Jego światopogląd
jest w dużej mierze kształtowany przez
jego konserwatywne, duchowe
przekonania. W połączeniu z
pragnieniem z przeszłości, by Kijów
mógł stać się Trzecim Rzymem, uważa,
że jego przeznaczeniem jest opanowanie
świętego miasta Kijowa i przywrócenie
mu nazwy miasta na Киев.
Zdaniem Adamusa, prezydent Putin aby
osiągnąć swój cel łączy silną władzę
państwową z mocą przewodniej religii,.

Chrzciny Włodzimierza
Będzie on czerpał starożytne energie Kijowa i kontrolujące Energie z Moskwy w nadziei,
że uda mu się doprowadzić do Trzeciego Rzymu, podczas gdy Zachód nadal będzie
usychał ze swoimi liberalnymi, dopuszczalnymi i słabymi
wartościami politycznymi.
W sesji Keahak, Adamus nie przedstawił prezydenta Putina jako złego człowieka, ani
Ukrainy jako ofiary. On po prostu mówił o energiach leżących u podstaw tego co się
dzieje. Jest to widziane z perspektywy Mistrza w tej bardzo silnej sytuacji na świecie.
Osobiście zmieniło to mój sposób myślenia o całym konflikcie. Nadal nie jest to sytuacja,
którą każdy z nas chciałby widzieć, ale dzięki Perspektywie Mistrza mogę promieniować
moim światłem z mądrością.
Adamus namawia Shaumbrę do wczucia się w te ukryte energie, ponieważ nic nie jest
takie, jakie wydaje się być na powierzchni. Nawet nasze nocne sny są takie. Aby
zrozumieć swoje sny, nie patrzcie na to, co wasz umysł interpretuje jako sen, ale
zrozumcie energie leżące u jego podłoża. Na poziomie osobistym nie skupiaj się na tym,
co zrobiłeś, ale raczej skup się na energiach leżących u podstaw tego, co spowodowało,
że zrobiłeś to, co zrobiłeś. W skali globalnej, sprawdź nagłówki wiadomości i potem
wczuj się głęboko w sytuację w poszukiwaniu energii leżących u jej podłoża. To jest
postawa Mistrza, która pomoże uniknąć uwikłania się w tą obrzydliwą dwoistość.

Kilka lat temu Adamus powiedział, że mądrość naszej duszy w końcu staje się dla nas
dostępna. Jako Shaumbra mamy ogromną ilość mądrości pochodzących z przeszłych i
obecnych żyć, a także z naszych doświadczeń jako Head Banders (istoty z opaskami na
głowie) na Atlantydzie. Te doświadczenia, oraz ostateczny upadek Atlantydy wisiały nad
naszymi głowami przez całe eony czasu. Jest to jeden z powodów, dla których
trzymaliśmy głowy opuszczone nisko przez tak wiele żyć, ale właśnie dlatego teraz
jesteśmy zainspirowani i dobrze przygotowani do bycia tutaj na planecie właśnie teraz
jako świecący Mistrzowie. Świat tego potrzebuje i chce tego. Pragną tego, ponieważ inni
przywódcy ich zawiedli.
To jest nasz czas i nasze miejsce, Shaumbro.
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