BEZPIECZNI W CHAOSIE

Artykuł Geoffrey’a Hoppe w Magazynie Shaumbry – styczeń 2022
Grafika na okładce miesięcznego Magazynu Shaumbra jest bardzo odpowiednia, jako że
wchodzimy w rok 2022. Można ją również interpretować na wiele sposobów. Dla
niektórych, jest to Mistrz rozkazujący energii, aby im służyła. Może to być również Mistrz
trzymający chaos masowej świadomości na dystans. Albo może to być Mistrz stawiający
czoła życiu wewnątrz naturalnej bańki ochronnej. To może być wszystko powyższe... „I”.
Wszystko jest kwestią perspektywy.
Dla mnie ten obraz reprezentuje kilka ostatnich dni roku 2021. Podsumowując, rok 2021
był wspaniały. Podobnie jak Wy, musiałem zmagać się z ogólnoświatową sytuacją
COVID, ale poza noszeniem maski na twarzy w miejscach publicznych i mniejszymi
warsztatami na żywo, osobiste odczucie było tylko niewielką irytacją. COVID jest jak
historia, o której słyszę i czytam, ale nie jestem jej częścią. To dzieje się wokół mnie, ale
nie jest moje. Powoduje podziały na świecie, ale nie we mnie.
Rok 2021 był dobrym rokiem dla Crimson Circle. Przenieśliśmy nasze usługi techniczne
do wewnątrz, po latach frustracji związanej z zewnętrznymi dostawcami. Z pomocą tego,
co pieszczotliwie nazywamy zespołem Tech-Quila, ponieważ większość personelu
technicznego znajduje się w okolicach Puebla w Meksyku, uporządkowaliśmy lata "długu
technicznego", uruchomiliśmy nasz nowy sklep, a teraz rozpoczynamy nowe projekty,
które będą służyć Shaumbrze przez wiele lat.
Pomimo (a może właśnie dzięki) COVID, nasze możliwości produkcji wideo wciąż się
poprawiają. Zbudowaliśmy Crimson Circle Connection Center sześć lat przed COVID, a
studio w Kona na rok przed COVID, więc byliśmy dobrze przygotowani do łączenia się z
Shaumbrą bez konieczności podróżowania po całym świecie. Przez lata doskonaliliśmy
nasze umiejętności w zakresie produkcji webcastów i teraz to procentuje na wiele
sposobów.

Wracając do zdjęcia na okładce i dlaczego chciałem je umieścić w tym numerze: We
czwartek, 30 grudnia, w Louisville w Kolorado wybuchł ogromny pożar. Był to
najbardziej niszczycielski pożar w historii Kolorado, jeśli chodzi o koszty. Centrum
Crimson Circle Connection Center znajdowało się w samym sercu strefy pożaru. Aby
uczynić rzeczy bardziej interesującymi, Linda i ja byliśmy w mieście i załatwialiśmy
różne sprawy, kiedy wybuchł pożar. Wiatr wiał z prędkością 50 - 60 mph (80 - 95 km/h),
z porywami do 110 mph (175 km/h), co nie było idealnym dniem na spędzanie czasu
poza domem. Kilka kilometrów od studia wybuchł pożar trawy. Przy silnym wietrze
rozprzestrzeniał się jak dziki ogień. Byłem w aptece obok studia, kiedy zauważyłem dym
za oknem. Niecałe 5 minut później zostałem pochłonięty przez ciężki dym, gdy
próbowałem dostać się do CC Studio. Wiedziałem, że nadszedł czas, aby natychmiast
uciekać. Zadzwoniłem do Lindy i powiedziałem jej, żeby natychmiast się ewakuowała.
Była w sklepie Apple zaledwie kilka mil stąd i nie rozumiała w tej chwili mojej pilności,
mówiąc mi, że ma jeszcze kilka spraw do załatwienia. Gdy tylko wyszła na zewnątrz,
zrozumiała stres w moim głosie i dlaczego powiedziałem: "Wyjdźcie, natychmiast".
Byliśmy tuż przed ogromnymi korkami spowodowanymi ewakuacją 30.000 ludzi.
Kiedy już bezpiecznie znaleźliśmy się w domu, do późna w nocy siedzieliśmy
przyklejeni do telewizora. Ekipy informacyjne nie były w stanie dostać się do
bezpośredniego obszaru pożaru, ale pokazywały ogólną strefę ognia. Centrum Crimson
Circle było w tej strefie. Nasze serca biły dla wszystkich, którzy tracili wszystko.

Liczba ta miała ostatecznie osiągnąć 1000 domów i zastanawialiśmy się co się dzieje ze
studiem CC. Żadne z z nas nie chciało rozmawiać o scenariuszach "co by było gdyby".
Że być może będziemy musieli wcześniej wrócić na Hawaje, żeby zrobić nagrania,
jeśli zajdzie taka potrzeba. W mojej głowie rozbrzmiały słowa Adamusa: "Mistrzowie
mają naturalną ochronę pośród masowego chaosu świadomości".
ale to nie wydawało się uspokajać moje postrzępione ludzkie nerwy w tej chwili.
Wstałem następnego ranka o 4 żeby sprawdzić wiadomości.

Mój żołądek skręcał się gdy zobaczyłem, że zniszczenia były gorsze niż to, co
widzieliśmy poprzedniej nocy. Wiadomości donosiły, że biznesy w naszej okolicy zostały
określone jako uszkodzone lub całkowicie zniszczone. Uczucie strachu zaczęło mnie
dusić, zastanawiałem się, czy mamy studio, do którego moglibyśmy wrócić.
Zameldowałem się u Adamusa. "Nie masz się czym martwić" - powiedział rzeczowo. W
pewnym stopniu to pomogło, ale ja potrzebowałem namacalnego dowodu.

Około 6:30 rano wysłałem maila do zarządcy nieruchomości w naszym budynku. "Czy
masz jakieś wiadomości na temat Centennial Pavilion (budynek w którym mieści się
CCCC)?" zapytałem. Kilka minut później Jessica odpowiedziała i powiedziała, że
odezwie się do mnie jak tylko będzie coś wiedziała. Jej odpowiedź przyszła około
godziny później. Prawie bałem się otworzyć jej maila, ponieważ mógł zawierać
wiadomość, której nie chciałem usłyszeć.
Jej odpowiedź była krótka i prosta: "Dzień dobry - Cóż, trochę dobrych wiadomości,
wiemy, że nieruchomość nigdy się nie zapaliła. Wygląda na to, że Centennial Pavilion
miał dużo szczęścia."
Puste pole przylegające do naszego budynku spłonęło, a płomienie dostały się na 25
stóp od studia. Budynki w górę i w dół McCaslin Boulevard spłonęły, ale nasze ukochane
studio i centrum energii Shaumbry na Ziemi, pozostało nienaruszone. Dzień później, Jean
Tinder była w stanie przejść w niewidzialny sposób do strefy pożaru, aby sprawdzić, co
się dzieje w studiu. Pod każdymi drzwiami znajdowało się mnóstwo gruzu, popychanego
tam przez wyjący wiatr. Wszystko w studiu było pokryte kurzem, a według Jean czuć
było silny zapach dymu. Następnego dnia Peterowi Orlando udało się dostać do środka i
w tym czasie przywrócono elektryczność. W chwili, gdy piszę ten artykuł,
dowiedzieliśmy się, że gaz do ogrzewania został ponownie włączony. Naszym
następnym krokiem będzie gruntowne sprzątanie, a także sprowadzenie maszyny
ozonującej, aby usunąć zapach dymu, zanim 8 stycznia odbędzie się webcast i Shoud.
Jessica, zarządca nieruchomości, powiedziała, że mieliśmy sporo szczęścia. Adamus ma
na ten temat inne zdanie. Mówi, że Mistrz ma naturalną ochronę, tak jak nasza energia
chroni nas, gdy przebywamy tutaj w tym ostatnim życiu na planecie.
"Kiedy docierasz do tego punktu," powiedział Adamus w sesji Keahak kilka tygodni temu,
"jest to rodzaj naturalnej ochrony, która występuje. Naturalna ochrona, widzisz, bo Mistrz
wie, że rzeczy nadal się zdarzają w życiu, zwłaszcza w każdym czasie masz do czynienia z
masową świadomości, z oddziaływaniem innych ludzi. Oni nie są w waszej energii, ale ich
cień często ma wpływ na waszą energię”.
"Tak, rzeczy się pojawiają, wiecie, korki w ruchu ulicznym lub różne inne rzeczy mogą się
wydarzyć wokół was. Ale zawsze istnieje naturalna ochrona, kiedy jesteście w swoim
przepływie i naprawdę potrzebuję, abyście wszyscy to teraz zrozumieli”.
"Naturalna ochrona oznacza, że to co się wydarzy nigdy nie będzie tobą trząść lub
powodować zbaczanie z kursu. Naturalna ochrona polega na tym, że możesz być w
samym środku bardzo potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, ale ostatecznie nie ma ona na
ciebie prawdziwego wpływu. Nie zaszkodzi ci ani niczego nie zabierze”.
"Teraz nie jest to coś, co chcesz przetestować, ale zaczniesz tego doświadczać. Burza
przetacza się i ledwo odczuwasz jej skutki, podczas gdy inni są głęboko dotknięci. Może
dojść do jakiegoś incydentu - nie chcę nawet wchodzić w szczegóły - ale coś się dzieje.
Ale ty masz tę naturalną ochronę. Możesz być w samym środku tej sytuacji, ale będziesz
naturalnie chroniony."

To ciekawe, że Adamus mówi o naturalnej ochronie właśnie teraz, w świetle
pożaru. Nie tylko to, ale w zeszłym miesiącu na Willę Ahmyo spadło ogromne, 15metrowe drzewo w samym środku burzy. Drzewo spadło na dziedziniec z zapasem
zaledwie kilku centymetrów z każdej strony. Uszkodzenie nawisu dachu było niewielkie,
chociaż Linda i ja byliśmy dość mocno wstrząśnięci tym wydarzeniem tamtej nocy.
Byliśmy w środku domu i oglądaliśmy film, kiedy usłyszeliśmy dźwięk jakby pociąg
uderzył w dom.
Nie mam zamiaru testować tej naturalnej ochrony, ale wiem, że jest prawdziwa.
Tak na podstawie zarówno pożaru, jak i incydentu z drzewem. Rzeczy będą się działy
wokół nas. Takie jest życie na planecie Ziemia. Jesteśmy tutaj w środku masowej
świadomości, a ludzie wciąż decydują się przechodzić przez swoje doświadczenia. Ale
to nie musi mieć wpływu na nas. Jesteśmy Mistrzami, świadomymi i pozwalającymi na
naszą własną energię. Będą pożary i wichury, wirusy i problemy ekonomiczne, politycy i
mocodawcy.

To nie jest wasze ani moje. Będziemy świadomi chaosu, oczywiście, i to może
przypomnieć nam, kiedy to było częścią naszej starej rzeczywistości. Ale teraz nadszedł
czas, aby zająć miejsce na ławeczkach w naszych parkach i zrobić małe "świecenie bez
agendy". Nawet jeśli pożary i chaos szaleją wokół nas. Macie naturalną ochronę zwaną
Waszą Energią. Teraz pozwólcie jej pracować dla Was.
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