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Puk puk – Kto tam? – Smok – Który smok? 

Nie możesz zatrzymać smoka swojej winy. 

 
Byłem zaskoczony gdy Adamus powiedział, że nadszedł czas, aby sfilmować 

Threshold (pol. Próg) dla internetowej klasy chmurowej. Threshold to najważniejsze 
warsztaty Crimson Circle na żywo. Pierwsze zajęcia odbyły się w 2014 roku. Od 

tego czasu Linda i ja uczyliśmy już 17 razy. Zawsze ograniczaliśmy wielkość klasy 
do około 25 uczestników, co oznacza, że tylko 439 Shaumbra uczestniczyło w tych 

zajęciach. Adamus przyszedł do mnie z tym na początku czerwca, kiedy 
przygotowywaliśmy się do powrotu do Kolorado po 4 miesiącach pobytu w Villa 

Ahmyo w Kona. W tym czasie byliśmy w stanie przeprowadzić dwa regularne 
warsztaty, ale potem nadeszła pandemia COVID-19. Musieliśmy odwołać kolejne 

trzy warsztaty w Kona, w tym jedne zajęcia Threshold. W końcu musieliśmy 
odwołać wszystkie warsztaty i spotkania osobiste do końca października. Adamus 

powiedział po prostu: „Czas sfilmować Threshold i zaoferować go online”. Jego 
prośba zaskoczyła mnie. Dużą część warsztatów stanowiła bowiem bezpośrednią 

interakcję z Adamusem. Każdy uczestnik „był przy tablicy” przynajmniej dwa razy 

podczas 4-dniowych zajęć. Adamusa był w swej prawdziwej postaci - szturchający i 
prowokujący, a czasem „powalający” uczestników. Jak mieliśmy sfilmować 

Threshold bez publiczności na żywo? Nawet jeśli chcielibyśmy publiczności, lokalne 
przepisy w Colorado zabraniają spotkań dla więcej niż 10 osób z powodu COVID-19. 

Sesję wideo zaplanowaliśmy więc na koniec lipca mając nadzieję, że będzie 
dostępna pod koniec września. To nie pasowało Adamusowi. Chciał, aby materiał 

był dostępny do końca sierpnia. Tak więc, mając spocone dłonie i zgrzytając zębami   
przesunęliśmy datę produkcji.  

Threshold został sfilmowany w zeszłym tygodniu w studio Crimson Circle w 
Kolorado, bez widowni. Pięć dni później nadal jestem w trybie odzyskiwania formy. 

 

 
 



Według Adamusa ostatnią rzeczą jaką ktokolwiek zrobi przed Realizacją jest 

doświadczenie Threshold. Każdy Wniebowstąpiony Mistrz przeszedł przez to 
doświadczenie, a w większości przypadków był to brutalny proces. Zasadniczo jest 

to spotkanie z wewnętrznym smokiem, który stoi u progu wejścia do Realizacji. 
Smok nie wpuści nikogo w Urzeczywistnienie, jeśli ten ktoś nadal będzie miał w 

sobie ślady winy i wstydu. Adamus mówi, że są to głęboko zakorzenione ludzkie 

emocje i po prostu nie wolno ich przenieść do Realizacji. Problem polega na tym, że 
wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy ze swoich największych win i wstydów, 

takich jak przybycie na Ziemię, przyjęcie ciała fizycznego i zagubienie się. Lista 
może być długa i nie chodzi o kradzież, kłamanie czy picie za dużo alkoholu. 

Najgłębsze problemy dotyczą naszych wrodzonych i egzystencjalnych uczuć 
słabości, niemożności ocalenia świata, bycia nieistotnym, niespełnienia naszego 

zaangażowania w nasze anielskie rodziny, uwięzienia w naszej linii rodowej, chorób 
biologicznych, śmierci itp.  

Podczas kolejnych zajęć widziałem jak uczestnicy początkowo podchodząc do 
Adamusa z przodu widowni czuli, że nie mają wielu problemów z winą. Podczas 

spotkania pomógł otworzyć drzwi, aby pokazać im swój prawdziwy wstyd i prawie 
za każdym razem płynęły łzy uwolnienia. To, co często przyciąga kogoś do 

Threshold, to wielkie pytanie: „Dlaczego utknąłem?” I podczas sesji odkrywają te 
ogromne, ukryte problemy.  

 

Nikt nie wchodzi w Realizację z poczuciem winy i wstydu. Kropka. 

 
Smok wchodzi i znajduje głęboko zakopane wyroki, które powodują winę. Adamus 

mówi, że jest to „bezlitosne przebaczanie”, co oznacza, że smok nie pozostawił 
żadnego „kamienia”. Znajduje wszystko, a w tym kwestie, na które nie chcemy 

patrzeć, a tym bardziej na nasze twarze. Nic dziwnego, że smok może wydawać się 
brutalny. Kto naprawdę chce rzucić okiem na ich bzdury? Osiągnęliśmy dużą 

wprawę w ukrywaniu tych paskudnych żalów, mając nadzieję, że z czasem same 
znikną. Smok znajduje je, abyśmy w końcu mogli je uwolnić, choć nie zawsze jest 

to przyjemne.  
 

 

 



 

W Threshold Adamus opowiada historię Margo. To prawdziwa historia 
współczesnego Wniebowstąpionego Mistrza, który podobnie jak wielu z nas wybrał 

„wymagającą” rodzinę, aby być tutaj w czasie globalnej zmiany. We wczesnych 
latach dwudziestych Margo doświadcza przerażającej traumy, która ostatecznie 

prowadzi ją na ścieżkę Realizacji. Po 15 latach w końcu dociera do końca ścieżki, 

ale zawraca, ponieważ nie rozumie ostatniego kroku. Kolejne 2 lata poświęca 
bezskutecznym wysiłkom, by to naprawić i wreszcie wraca Rue de la Réalisation 

(pol. Ulicę Realizacji). Dla niej to nie tylko koniec drogi, ale i fakt, że nie ma już nic 
w torbie sztuczek. Teraz jest gotowa na smoka i jest to ostatnią rzeczą, którą zrobi 

przed Realizacją. Historia Margo brzmi niesamowicie znajomo z tym, co wielu z nas 
doświadczyło w kategoriach walki, traumy, szukania odpowiedzi, utknięcia bardziej 

niż kiedykolwiek i ostatecznie pozwalając naszemu smokowi oczyścić resztki naszej 
winy i wstydu. Puk, puk, smok jest przy drzwiach. Ciekawa uwaga: na kilka dni 

przed filmowaniem Threshold do naszych drzwi dostarczono paczkę. Miała odręczną 
etykietę, więc oczywiście nie przyszła od Amazon. Pudełko było duże i ciężkie, a ja 

nie rozpoznałem nazwy nadawcy. Ostrożnie otworzyłem paczkę - przy naszej pracy 
nigdy nie wiadomo, czy ktoś wyśle żywego węża, czy cokolwiek innego - i ku mojej 

radości była to 18-calowa (45 cm) odlewana brązowa rzeźba smoka. Wiadomość od 
nadawcy mówiła, że widzieli smoka w sklepie i wiedzieli, że powinniśmy go mieć. To 

była paczka od Shaumbry, z którą nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy.  

 
Mówimy o synchroniczności!  

 
Poczułem mrugnięcie okiem i uśmiech od Adamusa. Wykorzystaliśmy brązowego 

smoka jako centralny element sceny. Podczas filmowania Adamus zwrócił uwagę na 
to, że każdy Wniebowstąpiony Mistrz przeszedł przez spotkanie ze smokiem. Z 

dumą wskazuje, że Threshold oznacza pierwszy raz, gdziekolwiek w całym 
stworzeniu, że ten ostatni krok przed Realizacją jest nauczany dla grup ludzi. 

Wszyscy pozostali Mistrzowie musieli stawić temu czoła na własną rękę, nie 
wiedząc, co ich rozdzieli. Rozumiejąc, co to jest i dlaczego tam jest, można poradzić 

sobie ze smokami w bardziej wdzięczny sposób. Rzeczywiście, smok zmienia się z 
przerażającego doświadczenia w bycie najlepszym przyjacielem. Podczas sesji 

otwarcia Adamus mówi, że Threshold jest powodem, dla którego jest tutaj z nami. 
Uwielbia Shoudy, warsztaty i lekcje z życia mistrza, ale to Threshold jest jego 

prawdziwą pasją. Podczas warsztatów Adamus opowiada o swoich własnych 

spotkaniach ze smokiem w ostatnim życiu. Właściwie opowiada całą swoją historię 
życia. Linda i ja słyszeliśmy to już 18 razy i nadal jest to dla nas fascynujące. Dzieli 

się tym, jak w ostatnich latach pobytu na planecie smok przychodził do niego wiele 
razy w najbardziej brutalny sposób. Czuł, że jest już prawdziwym Mistrzem i nie 

mógł zrozumieć, dlaczego nawiedza go ta demoniczna istota. Ale niestety, smok 
pokazuje mu wszystkie ukryte i zakopane problemy. W końcu dochodzi do pełnej 

Realizacji, następnie do swojej ostatecznej śmierci na tej planecie, by stworzyć Klub 
Wzniesionych Mistrzów w innych królestwach. Oczywiście. 

 
 

 
 



 

  
 
 

 
Nie dziwię się teraz, że Adamus chciał, abyśmy sfilmowali Threshold. Uczestnicy 

poprzednich 17 warsztatów na żywo pomogli sobie uziemić się i zrównoważyć 

energię. Mówił obszernie o Smoku w ProGnost 2019 - The Dragon Enters. Mówił o 
tym podczas Shoudów  i na warsztatach od kilku lat. Ale nic nie może się równać z 

rzeczywistą klasą Threshold. Jest to przeżycie głębokie i osobiste. Adamus uważa, 
że nadszedł czas, aby udostępnić go wszystkim Shaumbra, którzy zdecydują się go 

doświadczyć, oraz że prezentowany na żywo format Cloud Class jest bezpieczny i 
skuteczny. Wszystko to wiąże się z naszym Latem Realizacji i nieuchronnym 

zbliżaniem się do Realizacji Shaumbry na całym świecie. Uczestnicy wcześniejszych 
warsztatów Threshold na żywo zapłacili 2500$ za 4-dniowe zajęcia, w sumie za 11 

sesji. Adamus chce, abyśmy zaoferowali Threshold Online za 595$, tak samo jak 
inne podstawowe szkoły Szkarłatnego Kręgu, takie jak Szkoła Energii Seksualnych i 

Aspektologia.  
 

Tak więc, będzie to trzydniowy warsztat składający się z 9 sesji. Jedna z sesji 
poświęcona będzie pytaniom i odpowiedziom na żywo, w której widzowie będą 

mogli zadawać pytania tak, aby Adamus mógł odpowiedzieć w czasie rzeczywistym. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa w sesjach Threshold jest ukończenie Szkoły 
Energii Seksualnych. Uważamy bowiem, że należy najpierw zrozumieć osobiste 

zarządzanie energią przekazane w SES, aby potem móc przyjąć coś tak 
wpływowego jak Threshold, bez osobistej dystrakcji.  

 



Każdy uczestnik zostanie również poproszony o podpisanie oświadczenia o 

uczciwości, mówiąc wprost, że wykorzystany materiał jest tylko na własny użytek, 
że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie przyjmowałem żadnych leków 

psychotropowych i że nie będę uczyć innych ani udostępniać zawartości zajęć 
innym.  

Przez lata nakręciłem wiele zajęć i warsztatów. Moim zdaniem zajęcia z Szkoły 

Energii Seksualnych, Aspektologii, Ancestralnej Wolności i Przemierzanie Snów w 
procesie Śmierci były najlepszymi z najlepszych.  

Teraz dostępna będzie kolejna, niesamowita oferta. Threshold to kulminacja całej 
pracy, którą wspólnie wykonaliśmy przez ostatnie 20 lat. I przychodzi do Shaumbry 

właśnie teraz, w Lecie Urzeczywistnienia. Pochwalam Adamusa za to, że wiedział, 
że to właściwy czas i za naleganie, aby „włączyć światła i kamery”. Pomoże to tak 

wiele wyjaśnić ludziom z  Shaumbry i miejmy nadzieję, że wydobędą już na  
powierzchnię tajemnicę i swoistą brutalność przybywających do Realizacji, dla wielu 

przyszłych pokoleń. 
 

 
 

 
 

Threshold online, prowadzony na żywo przez Geoffreya i Lindę Hoppe odbędzie się 
w dniach 21-23 sierpnia 2020 r.  

Zaglądaj wkrótce do sklepu CC by się zarejestrować. 
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