
Z MOICH NOTATEK 
 
 

 
 
 
Artykuł Geoffrey’a Hoppe  w Magazynie Shaumbry – Lipiec 2021  
 
Mam zwyczaj w dowolnym momencie pracować na około 7 papierowych notatnikach.   
Chciałbym myśleć, że każdy notatnik był używany do konkretnego tematu, ale faktem jest, że 
kiedy tylko muszę coś zapisać, chwytam za najbliższy papierowy notatnik.  Czasami jest to 
krótka wiadomość od Adamusa.  Czasem jest to przypomnienie, żeby coś kupić na mieście, a 
czasem przypomnienie, żeby porozmawiać z którymś z pracowników o jakimś szczególe 
projektu.  Wszystko jest w porządku, dopóki nie zacznę 
później przeglądać moje notatki.  Kończę z czymś w stylu:  
"Adamus chce KUP MLEKO kwiaty na scenie SPRWADŹ 
HARMONOGRAM Z ALANEM zamów wentylatory do Villa 
Ahmyo ŚPIJ DŁUŻEJ".  Moje notatki są bardzo...  
Wielowymiarowe.   
 
Ostatnio dostałem coś, co nazywa się e-notatnik 
reMARKABLE. Właściwie jest to całkiem godne uwagi, 
ponieważ mogę łatwo pisać notatki na ekranie i zapisywać 
je w różnych folderach.  Problem w tym, że jeśli muszę 
coś zapisać w pośpiechu, to i tak sięgam po najbliższy 
notatnik, czy to papierowy, czy elektroniczny. Więc teraz 
mam 8 notatników. Czyż technologia nie jest 
niesamowita? Oto kilka notatek z moich różnych 
notatników: 
 
Notatka #842 - Spotkanie personelu 
 
W zeszłym tygodniu mieliśmy pierwsze od ponad 18 miesięcy spotkanie personelu Crimson 
Circle na żywo! Zwykle staramy się je robić około 3 razy do roku w CC Studio w Colorado, ale 
COVID położył kibosh (uniemożliwił) na spotkaniach osobistych. Tak 
więc, kilka dni temu, sprowadziliśmy wszystkich CC Managerów, w tym 
Seissę z Kolumbii, Michelle z Nevady i Jorge z Salt Lake City. Było nas w 
sumie 12 osób, co sprawia, że było to największe osobiste spotkanie 



menedżerów w historii.  To byli tylko menedżerowie. Jest jeszcze 15 innych pracowników 
kontraktowych lub zatrudnionych na stałe w niepełnym wymiarze godzin.  

 
Mieliśmy wiele do omówienia podczas naszego dwudniowego spotkania, nie tylko po to, aby 
przedyskutować ogłoszenie Adamusa, że "odchodzi na emeryturę" za cztery lata. Omówiliśmy 
początki Crimson Circle, gdzie jesteśmy teraz i co przyniosą następne cztery lata. I co się stanie 
po tym czasie. Był to sentymentalny spacer po alei wspomnień i pomocny, aby uzyskać jasność 
co do tego, gdzie jesteśmy teraz. Nieco przytłaczające było spojrzenie na to, co trzeba zrobić w 
ciągu następnych czterech lat, a inspirujące omówienie tego, co stanie się po odejściu 
Adamusa. Mówię inspirujące, ponieważ w tym momencie, to do Shaumbry należeć będzie  
kontynuowanie pracy na planecie, jako wcieleni i dostatni Mistrzowie oczywiście. Jedna rzecz 
stała się bardzo oczywista:  Crimson Circle będzie kontynuowany długo po tym, jak Adamus, 
czy nawet Linda i ja, odejdziemy. Zrobiliśmy wiele długoterminowych planów i zarządzania 
finansami, aby upewnić się, że Crimson Circle będzie działać tak, aby służyć obecnym i nowym 
Shaumbra przez następne pokolenia. Wrócimy do naszych zwykłych cotygodniowych spotkań 
managerów na Zoomie, ale myślę, że mogę mówić w imieniu każdego managera CC, kiedy 
mówię, że bardzo lubimy się spotykać. Uwielbiamy prowadzić ożywione dyskusje, a także 
przytulać się, jeść i śmiać się razem. To nie to samo, co na Zoomie. 
 
Notatka #736 - Dom na lato 
 

Z głębokim żalem musieliśmy odwołać naszą trasę po Europie we 
wrześniu. Linda i ja cieszyliśmy się na spotkanie z Shaumbrą podczas 
naszych wydarzeń w Austrii, Słowenii i Francji. To była trudna decyzja, 
którą musieliśmy podjąć przed końcem maja, ze względu na umowy 
dotyczące hoteli i miejsc, a także uczestników, którzy musieli dostosować 
swoje plany podróży.  Na wypadek gdybyście się zastanawiali, Adamus 
nie brał udziału w tych sprawach. On chce, abyśmy to my zarządzali 
ziemskimi działaniami, podczas gdy on zajmuje się anielskimi.  



Zrobimy wydarzenie Time of the Merlin online we wrześniu ze studia Crimson Circle w Colorado 
(przykro nam, ale tam również nie będzie publiczności). Dobrą wiadomością jest to, że więcej 
Shaumbry będzie mogło wziąć w tym udział, ponieważ będzie to wydarzenie online. 
Uczestniczyć będą: Adamus St. Germain, FM (wcześniej znany jako John Kuderka), Kuthumi (w 
jego corocznym pojawieniu się), Merlin i co najmniej jeden inny, jeszcze niezapowiedziany.  
Muzykę zapewnią Yoham z Izraela. Będzie też kilka innych gościnnych prezentacji.  
 
 
Notatka #902 - Więcej niż to, co pojawia się na powierzchni 
 
Wciąż mam to dokuczliwe uczucie, że istnieją o wiele większe implikacje tego, co robimy jako 
Shaumbra na Ziemi, niż to, co prawdopodobnie sobie uświadamiamy.  Może tylko fantazjuję, ale 
może to, co robimy tutaj ma wpływ na inne części stworzenia? To jest tak, jakbym prawie to 
widział, ale nie do końca. Zapytałem o to Adamusa. On tylko się uśmiecha i mówi: "Kiedyś to 
zrozumiesz". A może jutro, Adamusie? 
 
 
Notatka #897 - Ostrożna uwaga dla Shaumbry  
 

Życie Mistrza 14 – Spotkania z Duszą to „rozbijak”.  Nie 
bierzcie tylko moich słów za pewnik.  Przeczytajcie 
komentarze i opis doświadczeń w grupie Crimson Circle na 
Facebooku.  Myślę, że potrzebujemy koszulki z napisem 
"Przetrwałem Życie Mistrza 14". Zwróćcie uwagę na fakt, 
że aktualizacja ProGnost 2021 zostanie wydana na 
początku lipca. Zarejestrowaliśmy ją kilka tygodni temu i 
wykonujemy końcową pracę postprodukcyjną.  Nie 
słuchajcie więc "Życia Mistrza14" i "Aktualizacji ProGnost 
2021 " w odstępie krótszym niż dwa tygodnie, aby nie 
okazało się, że ślinka cieknie Wam na koszulę gdzieś w 
innym świecie.  Adamus podkręca nieźle temperaturę w 
aktualizacji ProGnost 2021. I nie jest to jedynie 
aktualizacją do styczniowego ProGnost. Pracownicy CC 
rozważali zmianę nazwy i zaoferowanie jej jako 

oddzielnego produktu, ponieważ jest tak dobra, ale Adamus odrzucił ten pomysł.  
 
 
 
Notatka #898 - Co to w ogóle jest ten Kibosh?  
 
Używam ostatnio słowa "kibosh" i nie jestem nawet pewien co ono tak naprawdę oznacza. Po 
prostu podoba mi się jego brzmienie. Myślę, że to znaczy coś w stylu "wysadzić w powietrze, 
K…. twoja mać". Przepraszam Edith. Wiem, że nie lubisz miejskiego, wulgarnego języka. 
 
 
 
 
 

https://store.crimsoncircle.com/time-of-the-merlin-online-september-10-12-2021.html
https://store.crimsoncircle.com/the-master-s-life-part-14-soul-encounters.html


Notatka #883 - Lipiec 2021 
 
Po raz pierwszy od lutego 2020 będziemy mieli publiczność na 
żywo podczas Shoudu w lipcu 2021! Adamus jest 
podekscytowany, ponieważ uwielbia interakcję z Shaumbrą.  
Linda jest podekscytowana, ponieważ grała rolę "publiczności" 
przez ostatnie 18 miesięcy. Mam tylko nadzieję, że pamiętamy, 
jak zorganizować wszystko w Shoudzie na żywo - jedzenie, kawę, 
sprzątanie, przekazywanie mikrofonu, robienie dobrych ujęć 
publiczności, itd. Bądźcie na bieżąco i zobaczcie jak gładko (lub z 
grubsza) radzimy sobie po długim okresie Bez Publiki. Miejmy 
nadzieję, że to oznacza dla większości z nas koniec ery COVID. 
 
Notatka #927 - Jelonki 
 
Pewnego wieczoru zobaczyłem młodą łanię siedzącą pod sosnami około 15 metrów od naszego 
domu.  Usiadłem na ławce na ganku i przez chwilę "obcowałem" z nią. Nie spuszczała ze mnie 
oczu i nie wzdrygnęła się, jak to jelenie mają w zwyczaju. Następnego ranka nadal była pod 
sosnami. Usiadłem i zapaliłem papierosa "rozmawiając" z nią. Znowu nie spuszczała ze mnie 
wzroku. Następnego dnia wczesnym rankiem Linda i ja pracowaliśmy 
przy naszych biurkach.  Jeleń zbliżył się na odległość 3 metrów od 
okien naszego biura i zatrzymał się tuż, tuż. U jej stóp leżało maleńkie, 
nowo narodzone cielę! Nie miało więcej niż 18 cali (45 cm). To była 
najbardziej urocza rzecz, jaką widziałem od dłuższego czasu. Miałem 
wrażenie, że przyszła pod okno biura tylko po to, żeby pokazać nam 
swoje nowe dziecko. Wciąż kręcą się po podwórku, a młode z godziny 
na godzinę staje się coraz większe. Życie jest dobre. 
 
Notatka #928 – Komunikacja 
 
Mówiąc o komunikacji, Adamus "rozmawia" na ten temat ze mną prawie codziennie. Pokazuje 
mi, jak komunikować się, zarówno jako odbiorca, jak i nadawca, bez używania myśli, słów czy 
obrazów. To doświadczenie jest absolutnie fascynujące. Na początku wydaje się, że nic tam nie 
ma, ale potem nagle ogarnia mnie nieokreślona energia. O wiele więcej jest przekazywane, na 
wielu poziomach, niż za pomocą słów czy 
obrazów. Adamus uczy mnie jak "dostać to" 
bez definiowania tego.  Istnieje naturalna 
chęć, aby od razu to zdefiniować, ale 
nauczyłem się opierać tej potrzebie, aby to 
mogło się naturalnie rozwinąć. To jest to, do 
czego Adamus zmierza w swojej pracy z 
Shaumbrą w ciągu najbliższego roku, 
zwłaszcza w Keahak XI. Chce, abym ja 
posiadł osobiste umiejętności w tej sztuce, 
zanim przyniesie je do Shaumbry. To 
naprawdę otwiera nowe sfery, i to wszystko wiąże się razem. Energia jest komunikacja duszy, 
inaczej mówiąc - Pieśnią Duszy. Ma to sens, że jako Wcieleni Mistrzowie jesteśmy biegli w  
porozumiewaniu się na najbardziej uduchowionym poziomie.  



Moim partnerem w pracy nad tym nowym zrozumieniem i wykorzystaniem komunikacji jest 
Belle, nasza niesamowita suczka w Kona.  Linda i ja strasznie za nią tęsknimy, ale Belle i ja 
komunikujemy się każdego dnia na poziomie, którego nie używałem od wieków. Belle (i 
Adamus) są wspaniałymi nauczycielami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tak pomiędzy nami, ten artykuł tak naprawdę nie jest tak bardzo o moich (nudnych) 
notatnikach. To jest to, co jest na powierzchni, aby wasze oczy mogły to przeczytać. Adamus 
jednakże chciałby, abym wprowadził moją energię/komunikację do artykułu na zasadzie 
niepisanego słowa, abyście mogli poczuć głęboki poziom komunikacji, która tu ma miejsce.  
Weźcie głęboki oddech i poczujcie to, bez definiowania tego. To właśnie tutaj po to, abyś mógł 
to U-Trzymać. 
  
 

Tłumaczenie  Włodek Salwa (Lektor PL) 


