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Byłem całkowicie zaskoczony, kiedy St. Germain wspomniał we wrześniu o Krzyżu 

Niebios pod koniec wydarzenia Dream of the Merlin. Adamus nie wspomniał mi o tym 

wcześniej. Czasami on daje mi cynk - lub przynajmniej krótką notkę, zanim zrzuci coś tak 

dużego na Shaumbrę jak i na mnie. 

 

Jedyne "uprzedzenie" jakie dostałem od Adamusa było na 60 minut przed przekazem 

St.Germaina, w którym powiedział że chce konkretną grafikę na tło. Poprosił, że - 

"Potrzebujemy wybuchu gwiazdy w kształcie krzyża na niebiańskim tle". Dobry Boże, 

pomyślałem, jak mam to wymyślić w mniej niż dwie godziny i przekazać to do 

pracowników produkcji, aby załadowali to do sieci zanim rozpocznie się przekaz. 

Rzuciłem więc wszystko i zalogowałem się do komercyjnego źródła grafiki i wideo, skąd 

pobieraliśmy wiele zdjęć. Wpisałem słowa -  "wybuch gwiazdy, krzyż, przestrzeń, 

wszechświat" i czekałem na wyniki wyszukiwania. Plan B to było znalezienie grafiki 

przedstawiającej gwiezdny wybuch i nałożenie go na tło z gwiazdami we wszechświecie 

za pomocą PhotoShop, ale aby zrobić to dobrze potrzebne są godziny. 

 

Spodziewałem się, że będę przez jakiś czas gorączkowo szukał obrazów, ale oto 

pojawiła się idealna grafika na pierwszej stronie miniatur, właśnie tam w wierszu 3, w 

kolumnie 2. Bingo! Pobiegłem do działu produkcji i poprosiłem o załadowanie jej do sesji 

St. Germaina. Mimo, że ekipa była bardzo zajęta przygotowaniem Dream of Merlin na 

żywo, chętnie współpracowali, wiedząc, że to tylko kolejna z długiej listy zmian w 

ostatniej chwili i próśb z "Centrali". 

 

Poza prośbą o grafikę, nie wiedziałem nic o tym, co stanie się jednym z największych 

wydarzeń dla Shaumbry od czasu przybycia Tobiasza w 1999 roku. Potem usłyszałem 

słowa wychodzące z ust, jak Umiłowany St.Germain ogłosił Krzyż Niebios. Uderzyło to 

we mnie jak dwa pociągi towarowe, każdy jadący z innego kierunku. 

 

W dniach następujących po ogłoszeniu, myślałem o ogromie pracy która musi zostać 

wykonana, aby przygotować się do Krzyża Niebios tu i teraz. W tym samym tygodniu, w 



połowie września Linda i ja wyjeżdżaliśmy do Villa Ahmyo na Hawajach. To było 

wspaniałe lato, a ja potrzebowałem złapać oddech i zdrowy spokój po tym, jak tam 

dotrzemy. Desperacko potrzebowałem małego przestoju. A teraz pojawiła się jeszcze 

jedna rzecz na liście "Do zrobienia" w Crimson Circle i bardzo krótki czas na jej 

wykonanie. A marzec 2023 roku będzie tutaj zanim się zorientujemy. 

 

Zastanawiałem się też, czy to nie jest jeszcze jedna "słodka marchewka". Jak wielu 

innych, przeszedłem przez Harmoniczną Konwergencję (kuzyn harmonicznej 

konkordancji), Skok Kwantowy, Y2K (rok dwutysięczny), rok 2012, wydarzenia z ery 

COVID (zamknięcie Zakonu Łuku, rozpad rodzin anielskich itd.) i mnóstwo innych 

kosmicznych lub komicznych wydarzeń na przestrzeni lat. Tak, każde z nich było na 

swój sposób znaczące, ale ile jeszcze... 

 

Moje udręczone myśli zatrzymały się gwałtownie, gdy Adamus wskoczył mówiąc - "To 

JEST to, drogi Cauldre. Nie będzie innego uświęconego wydarzenia tego typu 

dla planety. Kiedy zasłona zostanie otwarta dla całej ludzkości, kiedy niebiosa 

skrzyżują się, nie będzie już  „następnego” kroku. Ludzkość osiągnęła szczyt ludzkiego 

połączenia z duszą. Jedyną rzeczą, która ma znaczenie po 22 marca 2023 roku jest to, 

czy, jak i kiedy ludzie to wykorzystają. Nie ma już więcej narzędzi w skrzynce z 

narzędziami". 

 

Adamus kontynuował - "Pytanie od Wieków” zawsze dotyczyło związku między 

świadomością a energią. To był właśnie powód dla stworzenia nieba na Ziemi. Na to 

pytanie została udzielona odpowiedź i teraz nadszedł czas, aby każda uduchowiona 

istota na planecie doświadczyła tego w głęboki i osobisty sposób. 

 

"Spójrzcie, jak każdy Shoud, który zrobiliśmy, każdą klasę DreamWalk, każde 

Życie Mistrza i każde spotkanie Keahak zbudowały się na poprzednim, jak 

schody do niebios. Ale w rzeczywistości, niebo nie jest tylko jednym miejscem, gdzie 

królują dobre anioły i Bóg. Czysta, starożytna definicja "nieba" to nie fizyczny wymiar. 

Niebo, które się skrzyżuje, to to ze sfery fizycznej i nie fizycznej. Ziemia od dawna 

znajduje się w bańce czasowo-przestrzenno-grawitacyjnej. Większość ludzi nie miała 

dostępu do innych sfer, a w ostatnich czasach niewielu z nich ma nawet dostęp do wielu 

sfer po ich śmierci. Większość z nich pozostaje teraz w sferze bliskiej Ziemi, 

wciąż w objęciach czasoprzestrzennej grawitacji.  

 

"Zawsze było dużo energii na planecie, ale nie było równoważenia poziomu 

świadomości. Dlatego były wojny, głód, choroby, ubóstwo – te wszystkie wypaczenia 

energii. Ludzie byli jak dzieci z potężnym narzędziem, ale bez żadnych wskazówek jak 

go używać. Ludzie nie wiedzieli, jak zarządzać swoją energią ani jak ją rozliczać. Krzyż 

Niebios pojawia się, gdy na planecie jest wystarczająco dużo świadomości, aby oswoić 

energię wewnątrz. Ten długo przepowiadany czas nadszedł, ponieważ wystarczająco 

dużo ludzi wezwało swoją boskość, aby była tutaj." 

 



Adamus przerwał na chwilę, aby wyczuć moją reakcję. Wiedziałem w każdej części 

o czym mówił, ale nigdy nie czułem tego w ten sposób. Być może nigdy nie mogłem 

w pełni zaakceptować, że to co robiliśmy, robiło znaczącą różnicę. Kontynuował: 

"Świadomość przyciąga mądrość. Możesz mieć 10,000 ludzkich doświadczeń, ale bez 

świadomości nie ma mądrości, a bez mądrości człowiek będzie powtarzał swoje wzorce, 

zwykle z tymi samymi wynikami. Dodajcie trochę świadomości do tych doświadczeń. a 

otrzymacie mądrość. Mądrość przyciąga nowe potencjały, a teraz człowiek może 

uwolnić się od starych wzorców poprzez przywołanie energii w sposób, który jest w 

harmonii z prawdziwymi pragnieniami duszy. To powoduje, że ciężka energetyczna 

grawitacja zaczyna zanikać i w końcu nadchodzi czas, kiedy niebiosa mogą się 

skrzyżować, kiedy jest łatwiejszy dostęp do innych sfer, a zwłaszcza do waszej duszy. To 

właśnie dlatego nazywam to Heaven’s Cross (Krzyżem Niebios, lub Niebiańskim 

Krzyżem), ale może to być również pisane Heavens Cross (wiele niebios/wymiarów). 

Pojawia się on, gdy wystarczająco dużo ludzi wzywa swoją osobistą boskość, aby 

dołączyła do nich w ich niebie na ziemi. To wszystko jak wiecie jest bardzo, bardzo 

osobiste. Nie można się o to modlić jako zgromadzenie, nie można się tego nauczyć 

poprzez studiowanie i nie może być podarowane przez guru. Każda osoba musi tego 

pragnąć z najgłębszego miejsca swojego serca. To samo w sobie jest wyzwaniem, 

ponieważ serce zawiera nie tylko miłość, ale także mieści w sobie ból i cierpienie 

związane z poszukiwaniem odpowiedzi". 

 

I wtedy Adamus zaproponował mi delikatne pożegnanie, a ja długo siedziałem w 

milczeniu. Zapomniałem o pracy w Crimson Circle, która musiała być wykonana w 

ramach przygotowań do Krzyża Niebios. Zastanawiałem się, jak to wpłynie na Shaumbrę 

na całej planecie. Myślałem o tym, ile czasu zajmie innym odczucie Krzyża Niebios. I 

zastanawiałem się, czy i jak zmieni to moje życie. Mój umysł zaczął ścigać się z pytaniami 

i wtedy wziąłem głęboki oddech i pozwoliłem. To jest ostatni krok w 

naszej pracy jako Shaumbra. Zbudowaliśmy schody do nieba i wkrótce będziemy 

poruszać się z wdziękiem w górę i w dół tych schodów.  

 

I Jakub śnił, a oto drabina ustawiona na ziemi, a jej szczyt sięgał do nieba. 

I  oto Boży aniołowie wstępowali na nią i po niej schodzili. (Biblia, Początek, 28:10-19). 

 

Datą wstępnego otwarcia Krzyża Niebios jest 22 marca 2023 roku. Krótko 

po powrocie do Villa Ahmyo nagraliśmy więc pięcioczęściowy materiał na temat 

Krzyża Niebios. W typowy dla Adamusa sposób, myśleliśmy, że będziemy nagrywać 

nową odsłonę Życia Mistrza, ale zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kręcenia 

zostaliśmy poinformowani, że będzie on nosił tytuł Krzyż Niebios – Przygotowanie do 

Otwarcia. Bardzo zabawne, Adamusie, bardzo zabawne. Czuję jak ty i inni 

Wzniesieni Mistrzowie turlacie się ze śmiechu. Poczekajcie tylko, aż dostaniecie moją 

fakturę za dodatkowy stres i niepokój. 

 
 

Tłumaczenie  Włodek Salwa (Lektor PL) 


