UWAGA: PRZED WAMI ROZPROSZENIA
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W drodze do Realizacji wydarzyła się zabawna rzecz:
Byłem rozproszony. *
Myślałem, że mam zdrowy poziom klarowności i determinacji.
W końcu to moje ostatnie życie na planecie, a Adamus powiedział nam, że zna przybliżoną
datę naszej Realizacji. Może wiedział, że doświadczę rozproszenia i dodał to do obliczania
mojej daty?
Nie sądzę, że poprosiłem o te zakłócenia, ale one tam są, pukają do drzwi, szczypią mnie w
pięty i napełniają moją głowę hałasem. Internet łatwo mnie rozprasza.
Wygląda na przykład na to, że Amazon** zawsze wzywa mnie do zamówienia czegoś.
Mogę się bardzo zgubić, idąc w dół króliczej nory Amazonki.
Loguję się, aby zamówić wkład do drukarki, a następnie widzę, że zegar przesunął mi się o
trzy godziny, a mój koszyk zakupów jest wypełniony lampkami solarnymi, nowym
wymyślnym elektrycznym otwieraczem do butelek wina, termicznymi kubkami do kawy ze
stali nierdzewnej, panelem grzewczym na podczerwień i nowym zestawem słuchawkowym
do gier w wirtualnej rzeczywistości.
Uzasadniłem więc zakup zestawu do wirtualnej rzeczywistości, mówiąc sobie, że muszę
nadążać za najnowszą technologią w ramach zmieniających się rzeczy, takich jak podane
jest w ProGnost 2020.
Nie mogę znaleźć usprawiedliwienia dla niczego innego w moim koszyku poza tym, że
wyglądało fajnie.
Łatwo mnie rozproszyć.
Adamus otworzył sesję Keahak 25 stycznia z napomnieniem dla słuchaczy:
„W tej chwili unikaj rozpraszania uwagi w swoim życiu. Rozproszenie uwagi.
Wiele dzieje się w twoim ciele i umyśle, wiele dzieje się ze zmianą perspektyw w tobie,
zmianą sposobu postrzegania rzeczy, zmianą stosunku do rzeczy i zmianą relacji z energią.
W tej chwili bardzo ważne jest unikanie rozpraszania uwagi”.
„Rozproszenia występują na wiele różnych sposobów. Czasami celowo rozpraszają uwagę,
więc nie skupiasz się na wszystkich rzeczach w twoim życiu.
Czasami dezorientacja wydaje się pochodzić z zewnątrz, w tym z dramatów innych ludzi, z
dramatu świata, z dramatu środowiskowego, cokolwiek by się nie wydarzyło.
Teraz nie jest dobry czas na angażowanie się we wszystkie te sprawy.
W 2020 roku masz dużo, dużo do zrobienia w swoim życiu. Unikaj zakłóceń.
Wystarczająco dużo dzieje się w tobie wskutek zmian energii, których doświadczasz”.
Adamus mówi o wielkich rzeczach, które teraz mogą łatwo nas rozproszyć.
Jeśli mieszkasz w USA i oglądasz choć trochę wiadomości, możesz poczuć zasysającą energię
otaczającą politykę i oskarżenia wobec Donalda Trumpa. Są dni, kiedy muszę pukać się w
głowę, aby przypomnieć sobie, że nie dam się wciągnąć w szpony polityki.

Na pewno nie jestem naiwny i wiem co dzieje się na arenie politycznej, ale wiem także, że
muszę unikać opowiadania się po jakiejkolwiek stronie, ponieważ z chwilą gdy to zrobię, ta
część mnie pochłonie.
Taka jest i polityka i religia.
Kolejnym Wielkim Rozproszeniem jest polityka środowiskowa.
Hej, kocham tę planetę i uważam naturę za jedną z najlepszych rzeczy w życiu.
Wkurzam się, gdy widzę ludzi śmiecących i ogarnia mnie smutek, gdy czytam o wycinaniu
lasów deszczowych na rzecz powstających tam hodowli bydła.
A plastikowe odpady w oceanie?
Kto inny niż durne istoty wrzuca tam plastikowe śmieci?
Ale jednak zostawię tę „zieloną walkę” Grecie Thunberg*** i innym takim jak ona.
Nie mam tyle w sobie przestrzeni, aby podjąć tę bitwę I jednocześnie pozwolić na wszystkie
zmiany zachodzące we mnie w zbliżaniu się do Realizacji.
Przyczyna środowiskowa może być ogromnym rozproszeniem uwagi, ponieważ jest bardzo
słuszna.
Inni mogą kłócić się z tobą o Boga i religię, ale kto może kłócić się z tobą o robienie
właściwych rzeczy dla naszej planety?
Ta „zielona przyczyna” może cię wessać od samego początku, przyodziana w dobroć
prawości, ale jak wyraźnie wskazuje Adamus, nie dlatego po to tu jesteś, w tym życiu.
Inni z pewnością tym się zajmą.
Wasze spotkanie z przeznaczeniem JA JESTEM dotyczy waszej ucieleśnionej Realizacji.
Są miliony ludzi, którzy będą pracować, aby utrzymać środowisko naszej planety w dobrej
kondycji. Ale niewielu jest takich, którzy zobowiązali się do spełnienia swojej Realizacji,
pozostając na planecie i promieniując swoją świadomością.
To możesz być Ty i tylko bardzo mała grupa innych ludzi na całej planecie.
Gdy siedzę tutaj i próbuję napisać ten artykuł, moja rodzina przeżywa dramat na Facebooku.
Założyli prywatną grupę, tylko dla członków naszej rodziny, a ostatecznie tylko dla tworzenia
dramatów. Zajmuje ich wszystko to, czemu ja nie muszę i nie chcę się poddać.
Najnowszemu odcinkowi dramatu.
Rodziny są prawdopodobnie największym ze wszystkich zakłóceń. Dla wielu Shaumbra chodzi
o ich dzieci. Myślę, że niektóre z tych zakłóceń mają związek z poczuciem winy z powodu
braku bycia lepszym rodzicem, więc dzieci uczą się tym manipulować i powstaje niesamowity
dramat. Nie mogę ci powiedzieć ilu Shaumbra powiedziało mi (lub Adamusowi), że muszą
poczekać, aż ich dzieci opuszczą dom, zanim pozwolą sobie na swoją Realizację.
To naprawdę wielkie rozproszenie!
A co, jeśli dzieci nigdy nie wyjdą z domu?
Och, tak łatwo jest dać się na to złapać i to też jest dobrze.
Myślę, że wielu z nas jest zaprogramowanych na spowalnianie Realizacji, ponieważ tak
dbamy o planetę i innych ludzi. Staje się to częścią naszej tożsamości i daje nam poczucie
pasji. Ponadto istnieje długa lista innych powodów do koloru do wyboru.

Od karmienia głodnych po zapobieganie znęcaniu się nad dziećmi, przeciwdziałanie ropie
naftowej i gazowi, przeciw dużym korporacjom, ratowaniu rdzennej ludności, obronie praw
kobiet, praw gejów, ubóstwa, żywności GMO, niebezpiecznym technologiom, uzależnieniom
od ... lista jest długa. W końcu wszyscy rozpraszają uwagę i zapominają po co tu naprawdę
są. Wasza osobista Realizacja zrobi więcej aby zainspirować planetę i ludzkość, niż
zaangażowanie się w 1000 przyczyn. Odrzucenie przyczyn i rozproszenia uwagi na rzecz
waszej Realizacji nie jest samolubne.
Jest to zarazem krytyczne i niezbędne.
Muszę przyznać, że odczuwam od Adamusa i Karmazynowego Kręgu ogromną potrzebę
uważności. Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu Adamus budzi mnie w środku nocy, aby
przypomnieć mi o tym co się teraz dzieje. Zawsze był mistrzem zadań, jeśli chodzi o
uruchomienie wewnętrznych systemów Crimson Circle i to na najwyższych poziomach.
Myślę, że personel CC jest już trochę zmęczony syndromem Arki Noego: „Zbuduj tę łódź,
ponieważ nadchodzi burza”.
Adamus nieustannie przypomina mi, żebym się nie rozpraszał. I wietrzcie mi, że są dni kiedy
naprawdę chciałbym mieć ogromny zastrzyk rozproszenia, ponieważ ta praca staje się
niezwykle intensywna. Są chwile kiedy chcę przestać pomagać tym Shaumbra, którzy
zbaczają z drogi, ale Adamus napomina mnie, abym szedł dalej. Mówi, że Shaumbra jest
„ciągnięta” z przodu, a raczej pchana z tyłu. Ci, którzy zostaną w tyle, w końcu nadrobią
zaległości z powodu grawitacji wiodącej do Shaumbry. Innymi słowy, skup się na tych co są
w przodzie, ponieważ nikt tak naprawdę nie pozostaje w tyle. Czasem to brzmi dość szorstko.
Bez zakłóceń. Bez powodów. Czy pozwolić Shaumbra pozostać na zapleczu?
To naprawdę trudne sprawy i oczekuję, że otrzymam odpowiedź i na ten artykuł. Gdy
przeczytałem pierwszy szkic artykułu Jean Tinder poczułem ulgę.
Gąsienica przeszła przez kokon i wkrótce pojawi się jako motyl. To trudny moment dla
przyszłego motyla, a na pewno NIE czas na zaangażowanie się w sprawy gąsienicowe.
To nie czas, aby Twoja rodzina gąsienic i dzieci znów się Cię rozproszyły na tej zielonej
ziemi. Nie czas też próbować pomóc innym motylkom wyjść z kokonów. Nie, ten moment
wymaga, abyś oddał wszystko sobie.
W tej chwili wszystko dotyczy Ciebie.
Spojrzysz kiedyś na ten czas i zdasz sobie sprawę, że jest to najmniej samolubna rzecz, jaką
kiedykolwiek zrobiłeś.
*

Z przeprosinami dla Kuthumiego za posłużenie się jego klasyczną linią sformułowań:

„Zabawna rzecz wydarzyła się w drodze do Oświecenia: straciłem wszystko”.
**
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