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Jednym z klasycznych powiedzonek Tobiasza jest "Stań za niskim murkiem". To jest jak 
naklejka na zderzak lub napis na koszulce. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek jest czas dla 
Shaumbry, aby stanąć za tym przytulnym i bezpiecznym Niskim Murkiem.  
 
Powiedzenie Niski Murek jest znane od lat, ale aż do dzisiaj nie zdawałem sobie sprawy, że 
pochodzi ono z lekcji 1 popularnej Serii Twórców z 19 sierpnia 2000 roku (Seria Twórcy 1).  Jest 
jedna rzecz, którą pamiętam z tego przekazu. Tobiasz mówił o "pozwalaniu", jeszcze zanim 
pojawił się Adamus.  Kiedy chanelowałem słowa "Stań za Niskim Murkiem" pomyślałem sobie, 
"Jakie to lamerskie."  Chciałem czegoś mięsistego, ezoterycznego, wzniosłego lub doniosłego.  
"Stań za Niskim Murkiem" brzmiało raczej pospolicie. Wtedy dopiero od roku publicznie 
czanelowałem Tobiasza. Chciałem fajerwerków, a nie banałów.  
 
Z biegiem lat okazało się, że bardzo się myliłem. Stało się to jednym z najbardziej 
powszechnych zwrotów w słowniku Shaumbry. Jest proste i bardzo wizualne.  Shaumbra mówią 
o tym, jak widzą siebie nurkujących w poszukiwaniu schronienia za niskim murkiem.  
Opowiadają o tym, jak stoją za niskim murkiem i relaksują się w swojej Realizacji, jednocześnie 
obserwując szaleństwo świata po drugiej stronie murku.  
 
Jest to niskim murkiem, a nie wysoką ścianą, za którą próbujesz się skryć. Możesz patrzeć 
ponad niskim murkiem, aby być świadomym tego, co dzieje się w świecie wokół ciebie. Murek 
oznacza, że zdystansowałeś się od dramatu i dualności życia, ale nadal jesteś bardzo świadomy 
tego co się dzieje. To jak oglądanie filmu, zamiast bycia w filmie. 
 
I jeśli kiedykolwiek Shaumbra potrzebowała stanąć za niskim murkiem, to właśnie teraz.  
 

 

https://www.shaumbra.pl/przekazy/tobiasz/tworcy/tworcy01.html


Świat stał się dziwaczny, jak ciastka owocowe zmieszane z orzechami w  jednej wielkiej misce 
globalnej zupy. Miałem prawie tysiąc żyć na tej planecie plus 65 lat w tym obecnym życiu. I 
nigdy nie widziałem tak wielu szalonych przesunięć i zmian nadchodzących w tak szybkim 
tempie.   
 
Adamus dobrze to podsumował podczas ostatniego ProGnost 2021, mówiąc, że wkroczyliśmy w 
Czas Ænd, zwanym również Erą Christos, Epoką Wodnika, lub tym co on nazywa Czasem 
Maszyn.  W jakim celu?  To proste. Nadszedł czas, aby ludzkość wyszła poza dualność. Poza 
czarne/białe, pozytywny/negatywny, dobry/zły, żeński/męski. Nasza rzeczywistość oparta jest 
na dualności (kolejna naklejka na zderzak lub t-shirt), a wszystko to trzyma się razem sklejone 
pojęciem Czasu. Technologia pomoże nam się w tym odnaleźć, ponieważ ma zdolność do 
przyspieszenia wszystkiego, abyśmy nie popadli w samozadowolenie i nie próbowali wrócić do 
starych czasów.  Technologia jest siłą napędową, która wymaga, aby wszystko szło naprzód w 
tempie kwantowym.  
 
 
         SZLACHETNE INTENCJE 
 

Adamus przestrzegał nas (i często nas beształ) 
przed angażowaniem się w sprawy. Powiedział, 
że nie jesteśmy już Pracownikami dla Sprawy.  
Inni ludzie, wraz z wyłaniającą się świadomością, 
podejmą działania, aby upewnić się, że ludzie 
biorą odpowiedzialność za środowisko, walczą o 
sprawiedliwy system ekonomiczny, upewniają 
się, że żywność i lekarstwa są dystrybuowane do 
niedostatecznie zaopatrzonych społeczności, oraz 
demaskują korupcję w rządach i firmach.  Ale to 
już nie jest nasze zadanie.  
 
Nie da się zaprzeczyć, że nasza planeta już 
dawno powinna ulec ogromnym zmianom.  
Przesłanie Adamusa "Łzy Ludzkości" na końcu 
ProGnost 2021 wstrząsnęło mną do głębi.  
Zazwyczaj zajmuje mi dzień lub dwa, aby przejść 
przez energie ważnego Shoudu lub przesłania, 
ale Łzy Ludzkości wciąż działają głęboko, 
głęboko we mnie. Jak mówi Adamus: "Co myśmy 
zrobili, drogie Anioły? Nasze intencje były tak 
szlachetne kiedy tu przybyliśmy, ale co z tym 
zrobiliśmy?" (jak to przełknąć) 
 
A więc jakie jest nasze zadanie? Na co się 
pisaliśmy w tym życiu? I dlaczego nie możemy 
tego zrobić i jednocześnie być Pracownikami dla 
Sprawy?  
 
 



Przyszliśmy do tego życia, aby je dopełnić, co jest również czasem naszej Realizacji.  To samo w 
sobie jest monumentalnym przedsięwzięciem.  Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek 
rozproszenia, szczególnie w starym pojęciu dualności, ponieważ jak wszyscy wiemy, ten ostatni 
etap ludzkiej podróży jest wyczerpujący. Kiedy pozwalamy na naszą Realizację, po raz pierwszy 
w życiu światło boskiej świadomości świeci z wnętrza. Światło to promieniuje na świat, bez 
żadnego wysiłku z naszej strony.  Oświetla potencjały, których inni mogliby nie być świadomi. 
Wtedy, to od nich zależy jakie potencjały wybiorą dla swojego życia.   
 
Ostatecznym celem w tym wszystkim jest globalna transformacja i wyjście poza dualność. 
Fizyka tego procesu jest niesamowita, ale dobra wiadomość jest taka, że umysł nie będzie już 
zajmował miejsca kierowcy.  Przejdziemy od negatywnej/pozytywnej, jin/jang rzeczywistości do 
takiej, gdzie jest całkowita integracja i nie ma już starych, przeciwstawnych sił światła i 
ciemności. 
 
Walka o sprawy jest wpleciona w tkaninę historii Shaumbry. Przez wiele, wiele żyć walczyliśmy z 
niesprawiedliwością, nierównościami i brakiem równowagi. Wpadliśmy w naszą własną pułapkę, 
ponieważ walcząc z pasją jako Pracownicy Światła, zaprzeczaliśmy ciemności wewnątrz siebie. 
Nie tylko utknęliśmy w większej dualności, ale również pomogliśmy ugruntować dualność na tej 
planecie, poprzez walkę z naszą własną energią. Jest mi prawie wstyd powiedzieć, że moje 
własne prawe działania także pomogły wzmocnić rzeczywistość dualności.  
 
TWOJE TĘSKNE SERCE  
 
Adamus wie, że od czasu do czasu będziemy zwabiani do Walki o Sprawy. Wystarczy wejść na 
stronę Crimson Circle na Facebooku i zobaczycie, jak Shaumbra w dobrych intencjach staje po 
stronie polityki, finansów, religii, kultury i środowiska. Jedyną naszą sprawą jest stać za niskim 
murkiem i być świadomym tego co się dzieje. Ale zupełnie inną rzeczą jest przeskoczyć przez 
murek i wmieszać się w tę całą awanturę. Czasami potrzebuję całej mojej determinacji, aby nie 
wdać się w bójkę, kiedy widzę, że coś jest nie tak. Muszę wziąć wiele głębokich oddechów, aż 
zdam sobie sprawę z siły uwodzenia przez dualność.  
  

 
Przypominam sobie wtedy, że jestem tu po to, by siedzieć na ławce w parku  

i świecić swoim światłem, bez żadnego planu.  



Wszyscy będziemy musieli od czasu do czasu zmierzyć się z Konfliktem Przyczyn. I wszyscy 
będziemy winni małego Oszustwa Przyczyn od czasu do czasu. Wiem, że Adamus nas o tym 
upomni i przypomni nam dlaczego tak naprawdę tutaj jesteśmy, na tej planecie, w tym Czasie 
Maszyn.  
 

TEORIE ROZPROSZENIA 
 

Co tydzień dostaję garść e-maili od Shaumbry o teoriach spiskowych. Lubię nazywać je Teoriami 
Rozproszenia. Nawet gdyby te teorie były prawdziwe, to i tak odwracają uwagę od pracy, którą 
mamy teraz do wykonania.  
 

Teorie te sięgają od kabały satanistycznych pedofilów i kanibali pracujących wewnątrz rządu 
USA, do smug chemicznych z wysoko latających samolotów, które rozpylają śmiercionośne gazy 
na ludzkość. Inne teorie posuwają się tak daleko, że twierdzą, iż międzynarodowy port lotniczy 
w Denver jest światową siedzibą Iluminatów. Cóż, są posągi gargulców na całym lotnisku, ale 
wydaje mi się, że mają one przedstawiać agentów linii lotniczych.  
 

Inne popularne teorie spiskowe, którymi podzieliła się ze mną Shaumbra obejmują: że 5G 
(nowa technologia telefonii komórkowej) jest przyczyną COVID-19; aktorka Meghan Markle jest 
robotem; program bezpieczeństwa NESARA mógł uratować świat, gdyby prezydent George W. 
Bush nie zarządził ataków terrorystycznych z 11 września jako dywersji; a Paul McCartney 
został zabity w 1968 roku i zastąpiony sobowtórem.  
 

Ludzie, którzy wysyłają te e-maile są śmiertelnie poważni.  Czasami są one wręcz wrogie i 
nieprzyjemne. Niektórzy twierdzą, że Adamus jest częścią tuszowania spraw, w przeciwnym 
razie ostrzegłby świat przed tymi zagrożeniami. Piszący mejle zazwyczaj dołączają około tuzina 
linków do artykułów, które potwierdzają ich stanowisko, ale źródła te są mało wiarygodne.  W 
dzisiejszych czasach każdy może założyć bloga i pisać co chce. To, że ktoś napisze i opublikuje 
artykuł, nie oznacza, że jest on oparty na prawdzie czy rzeczywistości.  
 

Chodzi o to, że nie możemy sobie pozwolić na rozpraszanie się tym wszystkim, prawdziwym czy 
nie. Mamy realną i ważną pracę do wykonania. Nie jest tak łatwo, jak się wydaje, siedzieć cały 
dzień na ławce w parku czy w kawiarni.  
 

PODSUMOWANIE 
 

Świat nie zmierza do piekła, po prostu wykracza poza dualność. Nie musimy zmieniać świata ani 
ludzkości, ponieważ te zmiany są już w toku. Musimy tylko stanąć za niskim murkiem i świecić 
naszym światłem.  
 

Tobiasz powiedział to już w sierpniu 2000 roku, ale większość z nas nie usłyszała tego aż do 
teraz: "To, czego doświadczaliście w swoim życiu, to, co obserwowaliście wokół siebie, to była 
dualność... światło i ciemność, dobro i zło, miłość i gniew. Opowiadaliście się po jednej ze stron. 
Walczyliście o tę stronę. Byliście chętnymi i silnymi wojownikami. Ale moi przyjaciele, wszystkie 
te działania istniały w ramach dualności, a teraz wychodzicie poza dualność do nowego miejsca 
jedności. " 
 

Nadszedł więc czas, teraz bardziej niż kiedykolwiek, aby stanąć za niskim murkiem. 
 
 
Tłumaczenie  Włodek Salwa (Lektor PL) 


