MISTRZOWIE W KOMUNIKACJI

Artykuł Geoffrey’a Hoppe w Magazynie Shaumbry – Czerwiec 2021
Na ostatnim majowym Channeling Workshop w Kona na Hawajach, Adamus ogłosił, że ten
warsztat będzie ewoluował w coś nowego, bardziej dostosowanego do obecnych potrzeb
Shaumbry. "Nowy warsztat będzie się nazywał Masters in Communication" - zauważył Adamus.
To znacznie więcej niż tylko aktualizacja programu Channeling Workshop, czy też zmiana
nazwy. Chodzi o początek nowej ery dla Shaumbry. To jest przestrzeń, w której Adamus
przekazuje wiadomości w Keahak i Shoudach. Przechodzimy od bycia uczniami do stania się
prawdziwymi Mistrzami. Ostatecznie, to wszystko dotyczy energii i komunikacji. Nie ma już
potrzeby, aby uczyć się jak powstaje przekaz. Chodzi o całkowitą komunikację, czy to z
niefizycznymi bytami, naturą, innymi ludźmi czy z samym sobą.
Spójrzmy na to z szerszej perspektywy:
Zeszłego lata Adamus ogłosił, że wycofa się za około pięć lat. Oznacza to, że stanie się to
gdzieś pod koniec 2025 roku. Nie sprecyzował co to znaczy "wycofać się", ale nie powiedział, że
odchodzi zupełnie. Zakładam, że będzie wpadał od czasu do czasu, aby przekazać wiadomość
lub aktualizację, ale zasadniczo będzie przekazywał ster nam. Zapytałem go niedawno, czy
nadal będzie robić program Keahak po 2025 roku. Powiedział, że da mi znać w ciągu kilku lat.
Paru członków personelu z Crimson Circle zapytało mnie jak się czuję z tą wiadomością. No cóż,
to jest to tym czym jest. Przeszedłem przez wielką przemianę, kiedy Tobiasz odszedł w 2009
roku. Tęskniłem za nim bardzo, zarówno na poziomie osobistym jak i channelingowym, ale po
około sześciu miesiącach z Adamusem zdałem sobie sprawę z wartości w zmianie bytów.
Tobiasz był tutaj po to, aby zebrać Shaumbrę i pomóc nam zrozumieć, że nie jesteśmy szaleni.
Adamusowi chodzi o doprowadzenie nas do wcielonego mistrzostwa, abyśmy mogli
promieniować naszą świadomością w tym, co on nazywa Czasem Maszyn.

Rola Adamusa zmieni się po 2025 roku i nie wątpię, że Karmazynowy Krąg i Shaumbra będą
gotowi na to co nadejdzie.
Wracając do warsztatów channelingowych. Nie robiliśmy zbyt wielu takich warsztatów, ale
zawsze mi się podobały, ponieważ Linda i ja zajmowaliśmy się nauczaniem, a nie
channelingiem. Mamy okazję podzielić się naszymi historiami z ostatnich 22 lat i porozmawiać o
fizyce, etyce i wyzwaniach channelingu. Jest to miła przerwa od channelingu w intensywnych
zajęciach takich jak SES, Aspektologia, seria DreamWalker, Życie Mistrza, itd.
Dlaczego więc Adamus miałby wzywać do zakończenia Warsztatów Channelingowych, zwłaszcza
że nie jest w nie bezpośrednio zaangażowany? Oto cytat z jego przesłania do publiczności na
ostatnim (i finałowym) Warsztacie Channelingowym:

Channeling jest w pewnym sensie starą energią. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat
zobaczycie, jak wiele bytów się wycofuje. Gaia już to zrobiła. Archanioł Michał wycofuje się.
Yeshua, Maryja i cała litania Istot, które są channelingowane, zaczną się wycofywać. I dlatego
czanelerzy, którzy je czanelują, również przestaną czanelować te istoty, jeśli są uczciwi.

Jeśli chodzi o Cauldre, ciebie i Crimson Circle, będę tu przez kolejne cztery lata. Po tym czasie,
nie ma potrzeby, abym był. Nie ma potrzeby by być. Wszystko będzie już zrobione i
powiedziane. A jeśli chodzi o bibliotekę, ogromną bibliotekę przekazów Crimson Circle i całą
energię zawartą w jej treści, to hodzi o uczynienie z biblioteki bezpiecznej przestrzeni dla ludzi
wchodzących w swoje przebudzenie, a następnie w swoje Urzeczywistnienie. Chodzi o
uczynienie tych materiałów dostępnymi, przystępnymi i zrozumiałymi.
Powodem, dla którego nie będzie już potrzeby prowadzenia warsztatów channelingowych jest
to, że wy Shaumbra przejmiecie je. Będziecie Mistrzami, nauczycielami. Będziecie tymi, którzy
pomagają prowadzić tych, którzy przyjdą po was. Będziecie na tej Ziemi żyć w swojej mądrości,
w swoim ciele, dzieląc się swoją mądrością z innymi.
Inni nie będą potrzebowali słuchać takich istot takich jak ja. Nie potrzebują chanelerów
przekazujących informacje o istotach z innego świata. Potrzebują was na planecie. To robi
wielką różnicę, kiedy mogą was zobaczyć, dotknąć i usłyszeć, kiedy słyszą wasze historie, kiedy
słyszą wasze zmagania i wiedzą, że udało wam się przez to przejść. To jest to, czego ta planeta
potrzebuje teraz bardziej niż czegokolwiek innego.

Adamus opowiedział następnie o tym, jak warsztaty channelingowe będą ewoluować. Zamiast
skupiać się na channelingu wcielonych istot, nacisk zostanie położony na zrozumienie i
wykorzystanie komunikacji energetycznej, przypominając nam, że cała energia jest
komunikacją. Jest to siła życiowa, często nazywana praną, ale zamiast definiować ją jako
uniwersalny oddech życia, Adamus nazywa ją pieśnią twojej Duszy. Wszystko, według
Adamusa, zaczyna się od komunikacji.
Adamus mówi dalej: Tak więc, jeśli chodzi o to do czego zmierzamy, to może nazwiemy to

Mistrzami Komunikacji, ponieważ to jest to co naprawdę robisz. Dlatego nie musimy już robić
Warsztatów Channelingu, ale dla tych, którzy chcą opanować swoje umiejętności
energetyczne/komunikacyjne, jest to coś dla nich.
W swoim przesłaniu do uczestników warsztatów w Kona dodał: To co tutaj robiliście - wczujcie

się w to - jest daleko poza zwykłym channelingiem. Opanowaliście sztukę komunikacji
energetycznej. Głos był tylko małą częścią tego. Tak wiele dotyczyło waszego blasku.

To przesłanie poruszyło mnie natychmiast. Nie chodziło tak bardzo o przekształcenie warsztatu
channelingowego w program Mistrza Komunikacji. Adamus mówił, że wkrótce nadejdzie czas,
aby ustąpił, choć być może od czasu do czasu będzie pojawiał się gościnnie. I co ważniejsze,
mówił, że następnym wielkim krokiem dla Shaumbry jest stanie się mistrzami komunikacji.
Będziemy musieli wiedzieć, jak odbierać i przekazywać energię/komunikację, kiedy będziemy
siedzieć na naszych ławkach w parku na całym świecie. Będziemy musieli zrozumieć, jak
przepływa energia i jak zarządzać przepływem energii, aby służyła nam jako wcielonym
Mistrzom. Będziemy musieli dobrze zrozumieć, jak przekazywać naszą komunikację
energetyczną bez ograniczeń, a pośród nich słowo mówione lub pisane, a nawet muzyka.

Adamus miał podobne przesłanie w swojej wypowiedzi na temat tego, czego można się
spodziewać w Keahak XI: W Keahak XI, będziemy badać przepływ energii - przepływ energii -

jak to przepływa przez Ciebie. Jesteś stały, ale jak to przepływa przez czas, przestrzeń,
przeszłość i przyszłość, jak wszystko dzieje się w TERAZ, aby przejść do pracy dla Ciebie. A
ponieważ mówimy również o przepływie energii, wdzięcznym przepływie energii, będziemy
mówić o tarciu energii - o tych rzeczach, które wchodzą ci w drogę, które odwracają twoją
uważność, które powodują zamieszanie i chaos. Chodzi o to, aby pomóc ci zrozumieć, jak dojść
do miejsca przepływu energii w twoim życiu.
Będziemy również mówić dogłębnie o wiadomości, wiadomości która jest w całej energii, bo tak
naprawdę energia jest po prostu komunikacją i wewnątrz niej są warstwy i warstwy, sygnały
energii.
Keahak XI będzie o Mistrzach w komunikacji, o opanowaniu pięknych komunikacji, które są
nieodłączne w całej energii, a następnie pozwalając - w swoim życiu, aby służyły Tobie,
prawdziwemu Mistrzowi.
Adamus prowadzi nas w nową erę. Chodzi o energię i komunikację, które są w gruncie rzeczy
tym samym. Nadszedł czas, aby wyjść poza fizykę i teorie energii i zastosować je w naszym
życiu teraz. Siedzenie na płocie zastąpione będzie siedzeniem na ławce w parku. Nadszedł czas,
aby być komunikatorem, z głęboką świadomością, że jesteśmy naturalnymi nadajnikami i
odbiornikami komunikacji energetycznej. Zwiastujmy nową erę, która pozostawia COVID już za
nami. Stajemy się Mistrzami Komunikacji.
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