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Artykuł Geoffrey’a Hoppe  w Magazynie Shaumbry – marzec 2023   
 

Parę tygodni temu w Kona na Hawajach, podczas warsztatów Podróżowanie w Czasie 

głęboko zanurzyliśmy się w tą tematykę. W pierwszych kilku dniach Adamus 

wyjaśnił uczestnikom podstawy podróżowania w czasie, a potem byliśmy w 

rzeczywistym doświadczeniu związanym z wejściem do przeszłości i przyszłości. 

Wszyscy (w tym ja) przez ostatnie 1,5 dnia byliśmy nieco sparaliżowani 

doświadczeniami podróżowania w czasie. W drugiej sesji trzeciego dnia, Adamus 

odpowiadał na pytania od uczestników w celu wyjaśnienia tego, czego doświadczają 

podczas swoich podróży. Jedno pytanie prowadziło do drugiego, przy czym 

Adamus jak długo mógł unikał  scenariusza, prowadzącego do otwartej dyskusji na 

temat zbliżającego się wydarzenia Krzyża Niebios 22 marca. Uznałem, że ta informacja 

jest warta mojego artykułu w tym miesiącu, ponieważ dodaje ona nowe spojrzenie na 

sprawy, które nie były wcześniej omawiane w żadnym z materiałów dotyczących Krzyża 

Niebios. Zredagowałem niektóre fragmenty tekstu, aby łatwiej się je czytało. 

 

ADAMUS POZA SCENARIUSZEM, 22 LUTEGO 2023 – FRAGMENTY 
 

Za miesiąc od dzisiaj będzie Krzyż Niebios. To jest powód, dla którego ponad trzy lata 

temu poprosiłem Cauldre: "Głowa do góry, Przygotuj wszystko". W tym czasie 

nie znałem dokładnej daty, ale wiedziałem, że będzie to za około trzy do pięciu lat. 

Jak się okazało, było to nieco ponad trzy lata. To otwarcie Krzyża Niebios jest w końcu 

pęknięciem zasłony. Zasłony, która istniała na Ziemi prawie tak długo jak istnieje ta 

planeta. Odcięła ona wiele komunikacji i połączeń z duszą i z Ja Jestem. 

 

To nie był błąd. To nie była zła rzecz. To po prostu pozwoliło wam być tutaj w 

dążeniu do zrozumienia "Kim jestem?" To było faktycznie niesamowite przedsięwzięcie 

w projektowaniu planety, biologii i zasłony. To niesamowita konstrukcja, która stworzyła 

iluzję oddzielenia na tak bardzo, bardzo długo. 

 

I wy teraz jesteście tutaj. Jestem trochę sentymentalny, ponieważ jest to kulminacja 

eonów czasu, pracy i doświadczenia, tysiąc lub więcej żyć na tej planecie. 



A teraz jesteście tutaj w Apokalipsie, w odsłonięciu. Nie musicie nad tym pracować. 

Wszystko polega na tym, żeby po prostu być świadomym tego co się dzieje, nagle 

zdając sobie sprawę, że jest o wiele więcej łatwości w łączeniu się ze swoim Ja. 

 

NIE MUSICICIE         

 

NAD TYM PRACOWAĆ 

 

22 marca 2023 roku Karmazynowa Rada zakończy swoją działalność na planecie Ziemia, 

co oznacza, że ich praca jest skończona. Cała praca, która trwała przez długi, czas, 

doprowadziła do tego punktu otwarcia zasłony, Apokalipsy. Karmazynowa Rada 

nadal będzie istnieć w innych sferach i nadal będzie docierać do wszystkich części 

stworzenia, ucząc mądrości, ucząc ewolucji duszy, ucząc "Ja Jestem, Ja Istnieję." Będą 

kontynuować nauczanie w innych sferach o suwerenności i o energii, ale zasadniczo ich 

praca tutaj na Ziemi jest skończona. Byli tutaj, aby pracować z wami. Byli waszymi 

odpowiednikami, a teraz to do was należy aby nieść pochodnię i wykonywać pracę. 

 

Kiedy odejdą, dosłownie wyjdą przez Niebiański Krzyż, przez ten otwór w zasłonie. 

Użyją tego jako ich ostateczne drzwi. W tej chwili kończą swoją pracę na planecie. 

 

Jest ogromna wdzięczność ze strony Karmazynowej Rady za to, czego dokonała tak 

bardzo mała grupa ludzi. To Karmazynowy Krąg, to Shaumbra. Są też inni, ale 

Karmazynowy Krąg jest najbardziej spójny ze wszystkich grup, które 

pracowały nad tym, najściślejszą ze wszystkich grup wywierając największy wpływ. Jest 

ogromna ilość wdzięczności, i to wywołuje uczucia, bo wy też jesteście im wdzięczni. 

Potrzebowaliście Karmazynowej Rady i Karmazynowego Kręgu, aby zachować 

równowagę, a oni pracowali z tobą ręka w rękę przez długi czas. 

 

Kiedy Karmazynowa Rada odejdzie, wyjdą poprzez Krzyż Niebios z wyboru, z honorem, 

i to również pomoże w otwarciu tego dnia. To pomoże zrównoważyć i otworzyć go 

jeszcze bardziej. Więc, to jest bardzo dobrze wybrane. Będą niesamowitym korowodem, 

w jednym akcie, i będziecie mogli poczuć, jak poruszają się z Ziemi aż do Krzyża 

Niebios w bardzo uroczystym, pięknym marszu. 

 

JEST OGROMNA 

 

WDZIĘCZNOŚĆ ZE STRONY 

 

KARMAZYNOWEJ RADY 

 

ZA TO, CO ZROBIŁA  

 

BARDZO MAŁA GRUPA LUDZI  
 



Och, na planecie będziecie mieli jeszcze wiele do zrobienia. Jesteście w podróży od 

dłuższego czasu, zmierzając w kierunku miejsca przeznaczenia. W końcu dotarliście i 

teraz zaczyna się prawdziwa praca - bycie Mistrzami na planecie. Nie musicie już 

próbować się tam dostać, aby osiągnąć swoje Urzeczywistnienie. Teraz już tam jesteście, 

a ja zamierzam pracować bardzo blisko z Shaumbrą w czasach tuż po Krzyżu Niebios. 

Nie ma już więcej prób odbycia tej podróży lub odnalezienia siebie. Jesteście tutaj i 

teraz zaczyna się prawdziwa praca, jeśli chodzi o prawdziwe świecenie waszym 

światłem dla planety. 

 

JESTEŚCIE TU 

 

I TERAZ PRAWDZIWA PRACA 

 

ZACZYNA SIĘ W KATEGORIACH 

 

 ŚWIECENIA SWOIM ŚWIATŁEM 

  

DLA PLANETY 

 

 

To jest Apokalipsa, to jest otwarcie. W miarę jak zbliżaliście się do tej daty, gdy więcej 

świadomości przyszło na Ziemię, istniały siły - ludzkie i nieludzkie 

siły - które nie chciały, aby to się stało. Nie zamierzam nazywać ich ciemnymi siłami; są 

to po prostu siły nieświadome lub o niskiej świadomości, które nie chciały, aby to się 

mogło wydarzyć. Niektóre były zakonami, wiele z nich pół-tajnymi grupami, które 

trzymały energię dla planety przez długi czas i nie chcą by były widoczne. Inne to nie-

ludzkie grupy mocy, które pracują poprzez ludzi. Nie będę ich nawet nazywał anielskimi, 

to nieludzkie istoty, które manipulują ludźmi. Czasami ludzie są ich świadomi, ale 

w większości nie. Oni też nie chcą tego widzieć. Są ludzie, którzy są bardzo związani, 

zainwestowali we władzę, i wiedzą, że to się kończy. 

 

(Geoffrey odnosi się do shoudu 4 „Trąba Gabriela”z serii Boskiego Człowieka - link ) 
 

Niektóre z tych grup uważają, że to dzieło diabła, bo to nie jest Jezus. To jest Jezus, ale to 

nie jest ich Jezus. Myślą, że jest w tym coś złego. Modlą się i modlą teraz, nie chcąc, aby 

to się stało. Nie rozumieją, co tak naprawdę się dzieje, ale wiedzą, że coś zaraz się 

otworzy i są przerażeni. Przez długi, długi czas nosili ze sobą niektóre ze starych energii 

na Ziemi. Te wieści o gniewnym Bogu, o grzesznikach, o czekaniu na pojawienie się 

Jezusa. I to jest Jezus pokazujący się, ale jako energia Christosa, a nie jako Jezus, którego 

stworzyli. Myślą, że to jakiś rodzaj oszustwa, ponieważ oczekują, że to długowłosy, ładnie 

wyglądający Żyd pojawi się i przejdzie przez Jerozolimę, dosłownie. 

Przez wieki, niektóre z tych grup przechowywały towary, jedzenie, meble, złoto, broń, 

wiele broni w magazynach, szczególnie w i wokół Izraela, czekając na Drugie Przyjście. 

https://www.shaumbra.pl/przekazy/tobiasz/boskiego_czlowieka/boskiegoczlowieka04.html


Zgromadziły one zapasy milionów egzemplarzy swoich świętych ksiąg do rozdania 

ocalałym, którzy przez to przejdą. To bardzo stara energia. Oni byli w tej pracy, 

robiąc to od prawie 2000 lat. Mają ogromne magazyny wypełnione towarami na Drugie 

Przyjście i wiele naprawdę ładnych ubrań dla Jezusa. Mówię poważnie. 

 

To jest także główny powód wojny z Rosją. Nawet nie zamierzam powiedzieć, że to 

wojna z Ukrainą, bo Ukraina jej nie rozpoczęła. Ale ta gra o władzę miała na celu 

wytrącenie świata z równowagi, zaczynając rok temu. Mam nadzieję, że na tyle, by to 

całe wydarzenie nie miało miejsca. Czy możecie sobie wyobrazić implikacje związane z 

tym, że teraz ma miejsce otwarcie Krzyża Niebios, z tą grupą, która manipuluje ludźmi, 

która próbuje zapobiec Krzyżowi Niebios, ponieważ grupa ta wierzy, że ludzie są 

grzesznikami i powinni jeszcze bardziej cierpieć? 

 

Wojna była odwróceniem uwagi, dywersją, nadzieją na wytrącenie spraw 

z równowagi na tyle, by Krzyż Niebios nie miał miejsca. Ale stało się coś zabawnego. 

Zamiast być w stanie wjechać do Kijowa i przejąć władzę w przewidywanym czasie 

około tygodnia, tak się nie stało. Nie mówię źle o Rosjanach. Jest tylko niewielka liczba 

rosyjskich przywódców, którzy są w to zamieszani. Kocham Rosję. Jeździłem tam dość 

często w moim ostatnim życiu. Caryca Katarzyna Wielka była naprawdę wielka. Trochę 

dziwna pod pewnymi względami. Była niesamowicie inteligentna, prawie zbyt 

inteligentna, i to czasami działało przeciwko niej. Kocham rosyjskich ludzi i ich ziemię, 

ale to co się teraz tam dzieje miało powstrzymać Krzyż Niebios przed otwarciem. 

Ale tak się nie stało. Spójrz na rezultat tego co się tam dzieje. Teraz, kiedy Krzyż Niebios 

zostanie otwarty, jak to się odbije na tych grupach władzy? 

 

 

MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ 

 

OSOBISTYCH ZDERZEŃ 

 

W OKOLICACH CZASU OTWARCIA 

 

KRZYŻA NIEBIOS 

 

 

Przepowiadali przyjście Jezusa przez eony czasu. Były daty, które zostały 

przepowiedziane i przegapione, ponieważ nie były oparte na świadomości. Opierały się 

na gniewie Jezusa. Innymi słowy, "Jezus jest tak wkurzony, że powróci w gniewie". Nie 

zadali sobie trudu, aby spojrzeć, że to wszystko jest oparte na świadomości i energii. 

Kiedy prorokowali, to trafiali w złe daty, a Jezus nigdy się w nich nie pojawiał się. Wielu z 

nich bardzo się zawstydziło, a kiedy zawstydzili się, stali się jeszcze bardziej źli. Obecny 

prezydent Rosji był religijnym przywódcą w poprzednim życiu i również przepowiedział 

pewne daty.  



To nigdy nie nastąpiło, i powrócił. Teraz jest zły, ponieważ nie wyszło mu to na dobre. 

Chce, żeby wszystko było na jego warunkach. Ma być swoim Jezusem i to będzie jego 

Jezus, który zniszczy tych, którzy nie są po jego stronie. 

 

(Geoffrey przywołuje lekcję 11 z serii Wzniesienia „ Słuchajcie pieśni waszej duszy”) - link 

 

Będą problemy z technologią. Jak daleko to sięgnie? Jak wiele świadomości jest w 

sztucznej inteligencji? Czy ludzie staną się po prostu leniwi? Czy przestaną myśleć? A 

może wykorzystają to do dobrego celu? Czy użyją jej, by pomóc w stworzeniu nowego 

gatunku ludzkiego? Czy wykorzystają ją do wyżywienia populacji? Jest mnóstwo jedzenia 

na planecie. Mnóstwo. Tylko nie jest ono dostępne dla tych, którzy naprawdę jej 

potrzebują. Jest mnóstwo słodkiej wody. Jest jej mnóstwo na planecie i tylko z powodu 

chciwości, władzy i karmienia się energią nie jest to sprawiedliwie dzielone dla 

wszystkich. 

 

Jeszcze jedna rzecz. Cauldre nie chce, żebym to powiedział. W okolicach czasu otwarcia  

Krzyża Niebios możesz odczuwać osobiste wstrząsy. Nie martw się o to. To cię nie 

zabije. To będzie tylko szok, który tobą wstrząśnie. Drobny wypadek, uderzenie w 

ścianę, upadek ze schodów lub coś w tym stylu. Często ludzie używają tego jako 

sposobu na bardzo szybką infuzję boskich energii. Wszyscy to robiliście, kiedy byliście 

dziećmi, jak spadanie z drzewa. Nie martwcie się o to. Nie robicie nic złego. Po prostu 

napełniacie się. 

 

Już po zakończeniu warsztatów w Kona, Adamus dodał jeszcze: 

 

 

Od teraz do 22 marca, wzywam Shaumbrę na całym świecie 

do kontynuowania ławeczkowania i promieniowania  

waszym światłem każdego dnia. 

Jest to pojedyncza, ale i najważniejsza rzecz, 

którą możecie zrobić dla siebie i dla ludzkości 

w czasie gdy zbliżamy się do Apokalipsy. 

 
 

Tłumaczenie i opracowanie: Włodek Salwa 

https://www.shaumbra.pl/przekazy/tobiasz/wzniesienia/wzniesienia11.html

