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Kiedy Lato 2022 roku zaczyna się kończyć, scharakteryzowałbym je jako czas zapytania -  

czy zostać czy opuścić planetę? Był to gorący temat na stronie Crimson Circle na 

Facebooku, Adamus o tym mówił, a my pożegnaliśmy kilku drogich przyjaciół 

Shaumbry, którzy przeszli na drugą stronę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

To wszystko pojawia się w czasie, kiedy Adamus sam wskazuje nam powód, dla którego 

zdecydowaliśmy się być teraz na planecie. Jesteśmy tutaj, aby przynieść światło i 

świadomość w tym epickim czasie rodzenia się nowego gatunku ludzkiego. Zmiany 

zachodzą w bezprecedensowym tempie, ludzkość wydaje się być wysoce 

spolaryzowana, a jakiś rodzaj ogromnej globalnej zmiany wydaje się być nieuchronny, 

chociaż trudno jest przewidzieć co i kiedy nadejdzie. Chaos jest na porządku dziennym, 

i chociaż Shaumbra wie, że chaos nie jest negatywem, to nadal ma to sposób na sianie 

spustoszenia w codziennym życiu. 

 

Pewnego dnia, w uroczym górskim domu Jean Tinder mieliśmy lokalne spotkanie 

Shaumbry – „Party na Koniec Lata”. Niektórzy z nas rozmawiali o tym zwariowanym 

świecie. Wszyscy tej w rozmowie byli powyżej 50-tki, więc nasza perspektywa z 

pewnością była stronnicza. Kiedyś mieliśmy pewien stopień zaufania do mediów. Teraz 

nawet wcześniej szanowane organizacje informacyjne nie są przekonujące. W naszych 

wczesnych, dorosłych latach ciężko pracowaliśmy i wierzyliśmy, że możemy coś zmienić 

w świecie. Mieliśmy błysk gwiazd w oczach i odciski na rękach. Dziś wielu młodych ludzi 

uważa, że niewiele lub nic nie mogą zrobić, aby przyczynić się do rozwoju ludzkości, a 

ciężka praca jest uważana za starą szkołę, a mieszkanie z mamą jest do przyjęcia nawet 

w wieku 35+ lat. Sztuka werbalnej rozmowy została zastąpiona przez pisanie SMS-ów, 

nawet ze sobą, gdy siedzimy razem przy tym samym stole, używając naiwnych symboli 

zamiast prawdziwych słów. 

 

Ktoś z grupy skomentował: "Na pewno cieszę się, że jestem w wieku seniorskim. Jak 

będzie wyglądał świat w 2030 lub 2040 roku?". Rozmowa gwałtownie się zatrzymała, gdy 

wszyscy w ciszy kontemplowali jaka może być przyszłość planety. 



Mogłem niemal usłyszeć wielkie "hausty" w obrębie grupy. Cisza i temat zostały w końcu 

przerwane, gdy ktoś powiedział: "Jest na pewno piękne późne letnie popołudnie!". To 

było bardzo potrzebne na odwrócenie uwagi od złowieszczego tematu. 

 

Tej nocy, gdy zanurzałem się w sen, tęskniłem za tym, by znów mieć 30 lat. Miałem 

wtedy energię i ogień do robienia rzeczy, których nie robię teraz, 

w wieku 67 lat. Mogłem przekraczać nowe granice i skakać przez 

ogromne przeszkody. Byłem wtedy niezwyciężony. Mój senny 

stan młodzieńczej chwały został niegrzecznie przerwany przez 

wielki głos: "Naprawdę?? Zamieniłbyś swoją mądrość i rozwagę 

na młodość?". Nie mogłem zobaczyć twarzy, tylko ogromny znak 

zapytania unoszący się w oku mojego umysłu. Przypomniałem 

sobie niektóre z szalonych wyborów i lekkomyślnych decyzji, 

które wtedy podejmowałem. Patrząc wstecz, zobaczyłem, że była 

tam ogromna Obecność, która musiała pracować w 

nadgodzinach, aby uchronić mnie przed zejściem na złą drogę, 

jeśli nie przed całkowitą autodestrukcją. Leżąc w łóżku, zdałem 

sobie sprawę, że ta Obecność była mną samym z przyszłości. To 

nie byli Przewodnicy Duchowi ani Anioły Opiekuńcze, ale raczej 

Mistrz we mnie, który jest zawsze obecny, tylko czeka na uznanie. 

Musiało to zadziałać, ponieważ w końcu dotarłem do miejsca, w 

którym powinienem być, dokładnie na przełomie tysiącleci, w sam raz dla Tobiasza, 

Karmazynowego Kręgu i Shaumbry. Jest to również miejsce, gdzie chciałem być, 

pracując ramię w ramię z Shaumbrą na całym świecie. 

 

Są dni, kiedy opuszczenie planety wydaje się niemal pożądane. Założę się, że ta myśl 

przeszła przez umysły co najmniej 90% Shaumbry. Jest tam teraz dużo hałasu 

energetycznego. Wielu Shaumbra zbliża się, lub jest w podeszłym wieku. Przeszli przez 

wiele wyzwań w tym życiu i wielu z nich jest już zmęczonych. Fizyczny ból nie pomaga w 

tej sytuacji, nawet jeśli wiemy, że jest on w dużej mierze spowodowany wchodzeniem 

ciała świetlistego. W miarę jak stajemy się bardziej wrażliwi, stajemy się bardziej 

świadomi "szorstkich krawędzi" ludzkości (i zdajemy sobie sprawę, że kiedyś były to 

nasze szorstkie krawędzie... uff). 

 

Bardzo ważne jest, aby zauważyć, że istnieje ogromna różnica pomiędzy cichym 

odejściem w środku nocy z poczuciem spełnienia i spokoju, a samobójstwem. 

Samobójstwo jest wypełnione rozpaczą, złością, beznadzieją i/lub ostatecznością. 

Samobójca chce całkowicie zniknąć z istnienia, ponieważ nie może sobie już poradzić. 

Chce zakończyć swoją świadomość życia, a nie tylko swoje ludzkie życie. 

 

Kiedy Shaumbra myśli o odejściu, chodzi o zakończenie ich życia na planecie i 

wzniesienie się do niefizycznych sfer i być może spędzenie czasu w Klubie Wniesionych 

Mistrzów. Nie ma w tym pragnienia, żeby wyjść z istnienia. W rzeczywistości jest to  

pragnienie powrotu do ich naturalnego stanu, w pełni świadomego istnienia, po długiej 



serii żyć w nienaturalnych fizycznych sferach. W pewnym sensie jest to o wiele bardziej 

logiczne niż pragnienie powrotu na Ziemię na kolejne życie w środowisku, które jest 

obce ich Byciu. 

Adamus ma na to nowy termin. Nazywa go libero. Podczas gdy ahmyo oznacza dobre 

życie podczas pobytu tutaj na planecie, a makyo oznacza duchową  

dystrakcję lub złudzenie, libero oznacza dojście do pokojowego zakończenia w swoim 

ostatnim życiu na tej planecie i odejście na własnych warunkach. Po tym, jak Adamus 

podał mi nowe słowo, sprawdziłem je w internecie. Jest to łacińskie słowo oznaczające 

wolny. 

 

Było wiele rozmów tego lata o pozostaniu lub 

odejściu. Pod koniec sierpniowego 

Shoudu, Adamus mówił o Patti Severance. Była 

ona długoletnią Shaumbrą, i jedną z najlepszych 

nauczycielek w Crimson Circle, zanim szkoły i 

warsztaty były oferowane online. Ona była 

wolnym duchem, który kochał podróże i ceniła 

swoje przyjaźnie z Shaumbrą na całym świecie. W 

wieku 75 lat, dokonała świadomego wyboru, aby 

odejść. Była zrealizowana i spełniona. Patti 

spędziła około 6 miesięcy podróżując po kraju 

odwiedzając przyjaciół, ale bez wskazania na 

swoje plany odejścia. Według Adamusa, w swoim 

ostatnim Dniu na tej planecie, weszła do wody i 

zanim nawet połowa jej ciała zamoczyła się, jej 

świadomość wymknęła się do innych sfer w absolutnym spokoju i dopełnieniu. Była w 

stanie libero. 

 

Dla wielu z nas, którzy znali Patti, było to trudne do przełknięcia ciasteczko. Z jednej 

strony celebrowałem jej świadomy wybór odejścia. Z drugiej strony, pracowaliśmy tak 

ciężko, żeby się tu dostać. Naszą pasją było pozostanie na tej na planecie, aby świecić 

naszą świadomością podczas tego Czasu Maszyn. Muszę przyznać, że czuję się trochę 

opuszczony, kiedy drodzy Shaumbra tacy jak Patti, Sart czy FM (John Kuderka) 

odchodzą, ale doceniam również ich doświadczenie z libero. Przychodzi bowiem taki 

moment kiedy po prostu chcesz być wolny. Zachęcę więc  Gerharda i Einat do 

stworzenia pieśni o Libero tak jak zrobili to z Ahmyo i Makyo. 

 

Więcej niż raz, Adamus powiedział nam, że jedną z najtrudniejszych rzeczy 

będzie pozostanie na planecie po Urzeczywistnieniu. Czyż nie jest to prawda? Najbliższy 

alert: Czekajcie, aby usłyszeć, co Sam ma do powiedzenia o tym wszystkim podczas 

swojego przekazu online w wydarzeniu Dream of the Merlin w dniach 10-11 września. 

 

 



Więcej informacji na temat wydarzenia Dream of the Merlin – Marzenie Merlina 

znajdziesz pod tym linkiem. 

  

  
 

Tłumaczenie  Włodek Salwa (Lektor PL) 

https://store.crimsoncircle.com/dream-of-the-merlin-online-september-2022.html

