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DreamWalk do Kryształowych Jaskiń

Linda: Więc kiedy Geoffrey przygotowuje się do przekazu Adamusa, zapraszam każdego z was, w tej chwili 
Teraz, aby wziąć porządny głęboki oddech. Adamus nazywa go zawsze porządnym głębokim oddechem.

Jest to oddech, który jest świadomy i który was wypełnia. Przepływa przez was. A kiedy naprawdę głęboko 
oddychacie, wybieracie życie. 

Więc zapraszam każdego z was, by wziąć głęboki oddech życia. Podczas gdy oddychamy, zapraszam 
każdego z was, aby wczuł się w potencjał Obfitość Kryształowych Jaskiń. Świadomie oddychać i otworzyć 
się w tej chwili, Teraz, na to doświadczenie.

Doprawdy pozwólcie sobie na oddech i pozwólcie mu was wypełnić. Płynąć z wami. 

Kiedy bierzecie porządny głęboki oddech, otwieracie się na Adamusa i otwieracie swoje zmysły. Otwieramy 
wszystkie nasze zmysły.

Będzie grać muzyka, a ja zapraszam was by jej słuchać, oddychać wraz z nią, poczuć ją, wczuć się w nią, 
wsłuchać się.

(gra muzyka)

Pozwólcie muzyce być częścią tego doświadczenia, tego otwierania się, tego oddychania. 

Więc proszę każdego z was, pozostańcie z oddechem, tym porządnym, głębokim i świadomym oddechem.

Oddychajcie ... oddychajcie i przyjmujcie ... 

Aby doświadczyć w pełni energii tej sesji, zaleca się, aby
słuchać nagrania audio, czytając zapis lub tłumaczenie.
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Oddychajcie ... Oddychajcie ...

(gra muzyka)

Adamus: Jestem, Kim Jestem. Adamus z Suwerennego Królestwa. 

Witam w DreamWalku do Kryształowych Jaskiń.

Weźcie głęboki oddech, gdy rozpoczynamy tę podróż. Zanim rzeczywiście przejdziemy do DreamWalku 
podyskutujemy i porozmawiamy troszeczkę. 

Kryształowe Jaskinie

Mówiłem o Kryształowych Jaskiniach wcześniej. Istnieje dwadzieścia jeden, dosłownie fizycznych 
Kryształowych Jaskiń na świecie, dodatkowo jedna w rdzeniu tej planety. Niektórzy uważają, że w 
centrum Ziemi jest tylko płynna lawa, ale w rzeczywistości jest to ogromny kryształ; kryształ, który 
został umieszczony tutaj, kiedy ta planeta była jedynie skałą, zanim pojawiła się tam prawdziwa energia 
siły życiowej.

Kryształ w środku Ziemi, który utrzymuje równowagę, utrzymuje przepływ życia, utrzymuje połączenie 
między tą rzeczywistością a innymi. I jest też tych dwadzieścia jeden Kryształowych Jaskiń na świecie. Nie 
jest ważne, by dokładnie wiedzieć, gdzie się one znajdują, ale istotna jest bardziej kwestia zrozumienia tego, 
dlaczego te Kryształowe Jaskinie tam są; do jakiego celu służą, co właściwie w nich się znajduje? 

Energia została sprowadzona do Kryształowych Jaskiń poprzez pragnienie ludzi takich jak wy, którzy 
powiedzieli: „Nadszedł już czas, na większą ilość energii na tej planecie. Nadszedł czas dla tej energii, 
którą przeniesie jednostki i tę planetę do następnego poziomu” - poziomu istnienia na Nowej Ziemi, Ziemi 
świadomości, Ziemi obfitości, Ziemi nadziei. 

Teraz, jak wiecie, Stara i Nowa Ziemia cały czas przechodzi proces zbliżania się. Jesteście bardzo obeznani ze 
Starą Ziemią. Mieliście na niej bardzo wiele wcieleń. Jesteście bardzo obeznani, kiedy czytacie wiadomości 
lub wchodzicie na Internet, w temacie świadomości, działań na Starej Ziemi i ludzi, którzy są jeszcze w 
ograniczonej świadomości. Widzicie wojny i przemoc, widzicie ubóstwo, widzicie głód. Są to rzeczy ze 
Starej Ziemi.
 
I jest też wizja Nowej Ziemi. Miejsca, w którym znajduje się pełnia obfitości; tam jest klarowna, otwarta i 
wolna świadomość. Nie ma już czegoś takiego jak wojna. Gdzie kreatywność i sztuka są silami przewodnimi 
wpływającymi na rozwój i ewolucję duchowej istoty. 

Istnieje grupa ludzi, którzy wezwali tę większą ilość energii na tę planetę, aby dokonać przeskoku na Nową 
Ziemię. Czy Nowa Ziemia faktycznie współistnieje ze Starą Ziemią, czy też Nowa Ziemia w zasadzie tworzy 
tą świadomość, która je integruje; wprowadza ją w Starą Ziemię; powodując oczyszczanie i obmycie jej, 
czy pozostają one jako dwa różne miejsca, naprawdę to nie ma znaczenia. Ale nadszedł czas sprowadzenia 
większej ilości energii na tę planetę. Głębokie pragnienie małej, ale bardzo znaczącej grupy ludzi z całego 
świata, którzy powiedzieli, że nadszedł czas. 
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To dosłownie sprowadziło na tę planetę ten typ kosmicznej energii, energii krystalicznej, planetę, która 
wykorzystuje przede wszystkim to, co nazwalibyśmy ziemskimi energiami, które są bardzo gęste, które są 
stosunkowo powolne, oraz nie szczególnie wydajne. Ale to wezwanie od tej grupy ludzi sprowadziło na tę 
planetę zupełnie nowy rodzaj energii. I przyszły one na tę planetę do tych dwudziestu jeden Kryształowych 
Jaskiń rozlokowanych na całym świecie, a każda z tych jaskiń jest podłączona do kryształowego rdzenia, 
do sił życiowych kryształu tej planety. 

W każdej z tych jaskiń znajdują się konkretne kryształy, bardzo, bardzo szlachetne kamienie, niektóre 
rodzaje tych klejnotów można znaleźć na Ziemi a inne nigdy wcześniej nie były widziane przez ludzi - 
ponieważ kryształy w piękny sposób potrafią utrzymywać i rozprowadzać energię. 

Kryształy te były używane w okresie Atlantydy do magazynowania energii, dopóki nie zostały wezwane 
przez świadomość. Macie teraz to coś zwane elektrycznością, która dostarcza energii na waszej planecie, 
ale w czasach Atlantydy faktycznie takim źródłem były kryształy; niektóre z tych pierwotnych kryształów 
zasianych na Ziemi, aby nadać jej sił życiowych.

Kryształy te w czasie Atlantydy sprowadzały również energię z innych wymiarów, sprowadzając je do 
tego wymiaru w pełen wdzięku sposób i gromadząc ją, dopóki ludzie z epoki Atlantydy nie użyli ich 
do pracy dla nich, aby stworzyć światło, aby poruszać obiekty. To wszystko robiono nie szkodząc i nie 
niszcząc naturalnego środowiska, bez jakiegokolwiek rodzaju zanieczyszczeń. To było robione z intencją i 
świadomością ludzi, którzy pragnęli tej energii.

Po czasach Atlantydy, kiedy ludzie zeszli do podziemia, dla bezpieczeństwa i schronienia, ponieważ 
powierzchnia Ziemi była pełna zagrożeń, znaleziono kryształy, które nadal były schowane i pochodziły 
jeszcze z czasów pierwotnego anielskiego siewu na tę planetę, kryształy oświetlające duże jaskinie, 
podziemne miasta. Kryształy te stosowano nie tylko jako źródło światła, ale także zostały wykorzystane do 
upraw. Były one stosowane do oczyszczania wody. Były używane do oczyszczenia podziemnych miast z 
wszelkich odpadów, które się w nich gromadziły. I przez długi, długi czas kryształy te dostarczały energii, 
którą teraz nazwalibyście mocą, dla wszystkich, którzy żyli pod powierzchnią ziemi. 

Ale po jakimś czasie, nawet te kryształy zaczęły tracić moc, zaczęły tracić swoją energię i swoją dynamikę, 
ponieważ nadszedł czas dla ludzi – tych ludzi którzy mogli wyjść spod powierzchni ziemi - nadszedł czas 
dla ludzi, aby zaakceptować moc, zaakceptować energię wewnątrz nich samych, dla tych, którzy w pewnym 
stopniu zrobili to. Oni wyszli na powierzchnię Ziemi. Wykorzystywali energię Słońca. Później zaczęli 
używać energii z tego, co obecnie nazywamy paliwami kopalnymi, olejami i jeszcze z kilku innych źródeł.

Lecz teraz nadszedł czas na tej planecie, dla tych ludzi, którzy są gotowi, tych ludzi, którzy są świadomi, tych 
ludzi, którzy mają świadomość i współczucie aby wprowadzić teraz zupełnie nowy poziom energii. Energii, 
która pochodzi nie tylko z Kryształowych Jaskiń, ponieważ w rzeczywistości energia Kryształowych Jaskiń 
jest tutaj po to, aby wspomóc całą planetę w jej własnym przejściu do Nowej Energii, nowej świadomości 
i nowej ery. Lecz te energie Kryształowych Jaskiń pomagają również w rozpaleniu, wyprowadzeniu tych 
energii, które macie w sobie. 

Wszyscy jesteście istotami świadomości, bytami świadomości. Dotąd mówiłem to już wiele razy, ale wasza 
świadomość nie zawiera energii i nie potrzebuje energii. Świadomość to uświadomienie. Świadomość jest Ja 
Jestem. Używacie energii, aby się wyrażać, budować, tworzyć, cieszyć się swoimi dziełami. Używacie energii 
do tworzenia fizycznego wszechświata. Używacie energii w waszym codziennym życiu, aby się wzmocnić, 
by poruszać całym waszym ciałem, nieustannie używając energii jako sposobu doświadczania i wyrażania.
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Aż do teraz, opieraliście się raczej na dość surowej, starej energii. Po prostu nie wiedzieliście, że istnieje 
inny sposób. Zakładaliście, że aby uzyskać energię dla ciała, musicie oddychać, pić wodę i jeść, i aby 
mieć energię do waszego samochodu i waszych domów potrzebujecie elektryczności lub gazu. Lecz teraz 
wchodzimy w całkiem nową erę, w której energia pochodzi z wnętrza. 

Prawdziwym celem Kryształowych Jaskiń, poza wsparcie tej planety w przejściu w nową erę, prawdziwym 
celem jest to, aby przypominać wam byście rezonowali z wnętrza waszej istoty z kosmicznymi, krystalicznymi 
i energiami rdzenia, które już są w was. 

Energie te były wezwane na Ziemię i są one przechowywane w tych dwudziestu jeden Kryształowych 
Jaskiniach rozsianych po całym świecie i tylko czekają - czekają na ludzi, którzy są gotowi i którzy są 
świadomi. Te krystaliczne energie, można powiedzieć, są wasze i są tak obfite, że nie ma możliwości by się 
wyczerpały. Nie ma możliwości by mieć ich za dużo. Nie ma możliwości, by czuć ich za wiele. Jest taka 
obfitość tych energii sprowadzonych przez ludzkie pragnienie, że wystarczy jej dla każdego. 

Celem tego DreamWalk jest to, byście zaznajomili się i poczuli swobodnie z tymi energiami; pozwólcie 
sobie poczuć je ponownie; pozwólcie im dotknąć krystalicznych, rdzennych energii wewnątrz waszej 
własnej istoty; pozwólcie im poznać, że właśnie tutaj istnieje obfitość waszej własnej energii, na waszej 
planecie. Nie gdzieś indziej, ale właśnie tutaj dostępna jest dla wszystkich, którzy są na nie gotowi. 

Czy jesteście gotowi?

Prowadzi mnie to do następnego punktu. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? 

Teraz cały czas słyszę Shaumbrę i innych, będących w duchowej podróży, zapewniających ciągle, że są 
gotowi, stale chcących więcej. Ale zamierzam za chwilę to zakwestionować.

Czy jesteście gotowi? Co oznacza przede wszystkim, zanim przejdziemy dalej z tym DreamWalk, chcę 
abyście rozważyli, przejrzeli i wchłonęli to, co zostało przedstawione w „Klinice Obfitości”, ona nic nie 
kosztuje, a jest dostępna poprzez stronę Karmazynowego Kręgu. Obejrzyjcie to, ponieważ stanowi ona 
ważną część zrozumienia energii i obfitości. 

Gorąco polecam abyście teraz wrócili, zobaczyli ‚Klinikę Obfitości” zanim przejdziemy dalej z DreamWalk. 
Możecie wrócić do tego punktu w każdej chwili. 

Po drugie, czy jesteście gotowi? Wiem, że teraz powiecie tak, jesteśmy. Wiem, że powiecie, że to jest to, na 
co czekaliście. Będziecie czuć się jakbyście byli jednymi z tych, którzy wezwali te energie z całego kosmosu, 
by wprowadzić je do dwudziestu jeden Kryształowych Jaskiń. I jest to do pewnego stopnia prawda. Ale jak 
już zaznaczyliśmy ostatnio w naszej „Klinice Obfitości”, co by się stało, gdybyście nagle otrzymali dużą 
ilość energii w swoim życiu? Co byście z nią zrobili? 

W „Klinice Obfitości” powiedziałem również, że jeśli dacie milion dolarów temu, kto gra ofiarę, przyjdzie 
do was z powrotem sześć miesięcy później, rok później, zadłużony na dwa miliony dolarów. Tak jest 
ponieważ tacy jak on żyją w schematach, ponieważ mają pewną świadomość - świadomość bycia ofiarą. 
Oni za bardzo nie rozumieją, jak działa energia. Oni nie rozumieją, czym jest świadomość. 
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Więc niespodziewanie, dajecie ofierze milionów dolarów, wygra go w karty czy na loterii, to w bardzo 
krótkim okresie czasu, bierze ten milion dolarów i wnosi go do swego życia - wiadomo, to tylko energia 
- i zacznie wykorzystywać do wszystkiego, moglibyście powiedzieć, do wszystkich złych nawyków 
jakie posiada. Zastosuje je do wszystkich swoich słabości. Zastosuje do swego bycia ofiarą. I ta wygrana 
wyślizgnie się mu z rąk.

Okaże się, że są ludzie w ich życiu, którzy się nimi karmią. Sprawiają, by czuli się winni, sprawiają, by czuli 
się nieszczęśliwi, a po sześciu miesiącach, być może roku, będą zadłużeni jeszcze bardziej niż wcześniej, 
ale nie tylko to, będą mieć depresję, będą źli i jeszcze bardziej się wycofają do własnej ciemności. Do 
własnego poczucia bycia ofiarą. 

Więc zanim powiecie tak, jesteśmy gotowi, by przyjąć energię z Kryształowych Jaskiń, mam zamiar poprosić 
was abyście spojrzeli na własne życie w tej chwili. Co jeśli nagle otrzymacie ogromny zastrzyk energii? 
Może ona przyjść w postaci pieniędzy, może przyjść w postaci zdrowia, może przyjść nawet w postaci jakiś 
rodzajów świadomości. Może przyjść w wielu, wielu różnych formach. Lecz co, jeśli otrzymalibyście to 
teraz w swoim życiu? Co byście z nią zrobili? 

I zanim odpowiecie, pozwolę sobie zaznaczyć, że jest część was, która jest absolutnie szczera, część z 
was która może poczuć a nawet wyobrazić sobie obfitość, posiadanie pięknego domu, posiadanie dobrego 
samochodu, być w stanie zrobić cokolwiek zechcecie, czy to rozpoczęcie działalności, czy to podróżowanie, 
czy bycie nauczycielem, aby pomagać innym. Część z was jest gotowa, jestem tego bardzo świadomy. Lecz 
można powiedzieć, w wielu przypadkach, dla wielu ludzi, jest to nieco w tle. 

Co znajduje się na pierwszym planie u wielu osób, to przeważnie takie rzeczy jak bycie ofiarą, udając że nie 
zna się odpowiedzi, udając, że jesteście zagubieni, udając, że istnieją spiski na całym świecie; udając, że ... 
macie złą rodzinę, jesteście słabo wyedukowani, że jesteście bardzo, bardzo zranieni; nawet udając, że może 
zrobicie coś negatywnego lub złego, jeśli będziecie mieć dużo energii. I tak często te atrybuty są z przodu.

Podczas gdy ta urocza, piękna część ciebie, współczująco opiekuńcza część tam jest, często przed sobą 
trzymacie te wszystkie pozostałe sprawy. I to w nie uderza najpierw energia, bo to twoja elewacja, twoja 
bariera, coś w rodzaju tarczy. To jest tym, co umieszczacie na zewnątrz i tam energia uderza najpierw. 

Więc jeśli jesteś ofiarą, lub jeśli uważasz, że nie jesteś jeszcze gotowy na obfitość, ale myślisz, że spróbujesz, 
jeśli nie jesteś pewny, co chciałbyś zrobić z całą tą energią, jeśli nie jesteś naprawdę oddany życiu, jeśli 
nie zobowiązałeś się do pozostania tutaj, na tej planecie, nie jesteś oddany sobie, swojej świadomości Ja 
Jestem, to ta nadchodząca energia z Kryształowych Jaskiń znajdzie to najpierw, ponieważ to jest tym, co 
macie umieszczone na czele. 

To będzie przez nie podkreślone. To się nasili. To jako pierwsze będzie wypełnione energią. Dlatego mówię, 
zanim powiecie, że jesteście gotowi na to doświadczenie z krystaliczną energią, spójrzcie na siebie – waszą 
równowagę, waszą miłość do siebie, absolutną zdolność wybaczenia sobie. Wybaczyć oznacza żyć w 
chwili Teraz zamiast przeszłością. Nie zastanawiać się na starymi sprawami i okolicznościami, rozumieć, 
że właśnie teraz możecie wejść w nowe.

Weźcie głęboki oddech i moi drodzy przyjaciele, wczujcie się naprawdę w to, czy jesteście gotowi na tego 
poziomu energię w swoim życiu. Czy jesteście gotowi na prawdziwą obfitość? 

Tylko wy możecie odpowiedzieć na to pytanie. I tylko wy możecie uwolnić takie rzeczy jak bycie ofiarą, 
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jak udawanie, że nie znacie odpowiedzi. rzeczy, jak udawanie, że ktoś inny tworzy waszą rzeczywistość; 
że jesteście tylko pasażerem w rozbitym samochodzie; udając, że inni ludzie tworzą za was wasze życie. 
Bo jeśli pojawi się ta bardzo silna energia z Kryształowych Jaskiń, jeśli ją przyjmiecie, a jeśli nie jesteście 
naprawdę gotowi na prawdziwą zmianę w waszym życiu, na to, co nazwałbym kwantową zmianą w waszym 
życiu, to tylko wyolbrzymiani sprawy i problemów, które już istnieją. 

Więc zanim przejdziemy do DreamWalk, zamierzam was prosić byście wzięli porządny, głęboki oddech.

Weźcie porządny głęboki oddech.

Wybór

Jeśli istnieją teraz problemy w waszym życiu, czujecie się jak ofiara, jeśli są problemy w waszym życiu, 
które pochodzą od starych ran z przeszłości, czujecie się niegodni, jest w was brak miłości do siebie, możecie 
to teraz zmienić - bez przetwarzania, bez mocowania się, bez myślenia, bez walki z czymkolwiek.
 
Można dokonać bardzo prostego i głębokiego wyboru wewnątrz siebie, by to wszytko uwolnić, widzicie, 
ponieważ tak wiele z tego jest iluzją. Tak wiele z tego jest starymi wierzeniami. Zaakceptowaliście tak wiele 
rzeczy w waszym życiu, które tak naprawdę nie są wasze. 

Możecie dokonać tej zmiany właśnie teraz. To jest tak proste, jak wzięcie głębokiego oddechu i uwolnienie 
wszystkiego, co dłużej do was nie należy, uwolnienie tych fasad, puszczenie tej nierównowagi. 

W chwili, gdy to robicie, w momencie, gdy dokonujecie bardzo szczerego i głębokiego wyboru wewnątrz 
samych siebie, wszystko zaczyna się zmieniać. Być może nie będzie piorunów, grzmotów i całego tego 
widowiska, ale energie zaczynają się zmieniać. Dlaczego? Bo wasza świadomość się zmieniła. Ponieważ 
jesteście w stanie otworzyć swoją świadomość, jesteście gotowi do przyjęcia odpowiedzialności za siebie, 
swoje życie, swoje kreacje, nagle wszystkie energie zaczynają się zmieniać. One dostosowują się do tej 
zmiany. Zmieniają się w sposób zależny od tego, jakie wzorce przychodzą do waszego życia. 

Teraz może to oznaczać wiele zmian. Zmian w takich rzeczach jak praca, związki i wasze zdrowie. Zmiany, 
które ludzki umysł niekoniecznie lubi zaczynać, ponieważ ludzie tak często starają się pozostać w starych 
wzorcach, bo są nieco mniej bolesne. 

Lecz mówię o zmianach - głębokich zmianach - w waszym życiu, ze zrozumieniem i zaufaniem, że wszystko, 
co się dzieje, od tej chwili jest związane z waszym oświeceniem, waszą obfitością, waszą świadomością. 
Nie ma pomyłek. Nie ma przypadków, które się wydarzają. Nie ma nic, co przychodzi do waszego życia, a 
które nie jest absolutnie odpowiednie w tym momencie. 

Więc weźcie głęboki oddech i zapytam was: Czy jesteście naprawdę gotowi aby wyjść poza to? Wyjść poza 
ograniczoną świadomość, ograniczoną obfitość, ograniczoną radość? Czy jesteście gotowi, aby przejść do 
wolności w swoim własnym życiu? 

Nie tylko czuć to czy myśleć o tym. Kiedy pytam, czy jesteście gotowi na prawdziwą wolność, poczujcie 
to z wnętrza.

(pauza)
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Kiedy jesteście gotowi i tylko wtedy, gdy jesteście gotowi, chodźcie ze mną do tego DreamWalku, do 
Kryształowych Jaskiń. 

Jeśli nie czujecie się gotowi, po prostu przerwijcie lub zatrzymajcie ten film już teraz. Poświęćcie sobie 
trochę czasu. Poświęćcie trochę czasu, aby rozważyć, czy jesteście naprawdę gotowi, by uwolnić te rzeczy 
w swoim życiu, które trzymacie z przodu, rzeczy, które ograniczają was, ukrywają was, utrzymując was z 
dala od życia. 

Wróćcie tylko wtedy, gdy czujecie z głębi siebie, że bez względu na wszystko, jesteście gotowi, że jesteście 
gotowi, aby ruszyć do przodu, ponieważ, moi drodzy przyjaciele, poprzez ten DreamWalk, wprowadzicie 
ogromne ilości energii w wasze życie. Ogromną ilość energii, która rozpali wszystko wewnątrz was i z 
pewnością, sądzę, że nie chcecie, aby wasze stare problemy były jeszcze większe. 

Myślę, że chcecie je wprowadzić do najgłębszej części siebie, najgłębszych wyobrażeń i marzeń o wolności, 
obfitości i radości w waszym życiu. 

A zwłaszcza, jeśli nie jesteście pewni, czy chcecie tu zostać, zostać na tej planecie, jeśli nadal siedzicie na 
tym płocie zastanawiając się nad tym, jeśli jesteście jednym z tych, który mówi: „Cóż, gdybym miał milion 
dolarów, byłbym o wiele bardziej zadowolony z pobytu tutaj. Gdybym miał milion dolarów z pewnością 
chciałbym tutaj być”, nie bądźcie tacy pewni. Gdybyście mieli milion dolarów, są szanse, że po prostu 
umieścilibyście je w starych wzorcach. 

Kiedy naprawdę, naprawdę jesteście gotowi, kiedy odpuściliście te wszystkie kwestie, które trzymacie 
przed sobą jako fasadę, kiedy naprawdę jesteście gotowi na energię, aby wejść w życie, z pasją Keiko, z 
pasją radosnego życia, z pasją obfitego życia - obfitości, na którą nie pracować, bo po prostu jest – to wtedy 
i tylko wtedy, chodźcie ze mną do tego DreamWalku. 

(pauza)

Weźmy teraz głęboki oddech, dla tych, którzy są gotowi, aby przejść dalej, tych, którzy są gotowi, aby 
otrzymać prawdziwą energię odpowiadającą na ich głęboką i piękną świadomość, tych, którzy są gotowi, 
aby otrzymać to, co jest naprawdę ich. 

Weźmy głęboki oddech, zanim zaczniemy DreamWalk.

Podróż do Kryształowych Jaskiń

(muzyka zaczyna grać)

Istnieje to coś nazywane Kryształowymi Jaskiniami. Są one wypełnione obficie energią z kosmosu, z 
krystalicznych wymiarów i kosmicznych wymiarów. Energie, które zostały tu sprowadzone, ponieważ 
istnieje wystarczająco dużo ludzi na tej planecie, pragnących przejść do następnego poziomu. 

Energie te gromadziły się w tych dwudziestu jeden Kryształowych Jaskiniach, a ich kolory to czerwony i 
fioletowy, zielony i złoty, biały i srebrny. Prawie każdy kolor jaki można sobie wyobrazić i kolory, których 
ludzki umysł i ludzkie oko nie mogłoby sobie wyobrazić.
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Energie te spływały na tę planetę z innych wymiarów od dziesięcioleci, ponieważ istnieje wystarczająco dużo 
ludzi, którzy wybierają Nową Ziemię. Te energie nie przychodzą filtrowane, ani niczym nie zanieczyszczone. 
Te energie przychodzą w swoim najczystszym stanie. 

Do tej pory trudno było wejść tym energiom na tę planetę, do tej gęstości. Lecz teraz świadomość jest 
wystarczająca tak, że mogą płynąć z małą lub bez redukcji ich własnej wibracji, ich klarowności. Były 
one składowane, gromadzone, w tych dwudziestu jeden Kryształowych Jaskiniach. Ach, jak one są żywe, 
mieniące się i są gotowe dla tych, którzy są gotowi. 

Wcześniej zrobiłem DreamWalk do Kryształowych Jaskiń, który był tylko nagraniem audio1, coś, co miało 
was zapoznać z tymi energiami, wiedząc, że one w nich są. Bardzo niewielu ludzi rzeczywiście tam weszło. 
Myśleli o tym. Marzyli o tym. Myśleli o bogactwie. Och, oni myśleli o wygranej na loterii. Myśleli o 
nagłym spadku od zaginionego dalekiego krewnego. Lecz niewielu weszło tam tylko po to, by doświadczyć 
tego, czym są te energie. Bardzo niewielu weszło tam naprawdę bez agendy.

Niektórzy weszli tam myśląc tylko, że znajdą tysiąc dolarów. Jakie ograniczenie. Dlaczego tylko tysiąc? 
Niektórzy weszli tam bo myśleli, że rozwiążą pewne problemy w swoim życiu, zamiast wejść tam w sposób 
kompletny, pełny, kochający. 

Ten DreamWalk, w który się wybierzemy jest troszeczkę inny. 

Proszę was, weźcie głęboki oddech i dołączcie do mnie, bądźcie ze mną i wszystkimi innymi, którzy są 
naprawdę gotowi na tę obfitość energii w swoim życiu, bez jeśli, i, ale. 

To nie jest brodzenie na brzegu w płytkiej wodzie. To nie testowanie, by zobaczyć, czy wam się podoba, czy 
nie. One są wszechogarniające. One są wasze. 

Zgromadźcie się razem kiedy tak się przygotowujemy, by wczuć się w te energie, aby przyjąć te energie, 
mieć te energie połączone z bardzo głębokimi energiami wewnątrz was samych, które już w was są – 
energią rdzenia, energią Ja Jestem. 

Słowo wytłumaczenia zanim wejdziemy głębiej do tego DreamWalk, posiadacie energie rdzenia, energie Ja 
Jestem, które bezustannie reagują na waszą świadomość. Pamiętajcie o tym, że sama świadomość nie ma 
energii, ale ona używa energii. Ona wzywa energię, czy twoje doświadczenie dotyczy braku czy obfitości, czy 
doświadczenie dotyczy zdrowia czy choroby. To są energie działające we wszystkich waszych doświadczeniach. 

Macie energie rdzenia, które są częścią waszego Ciała Świadomości, które nie mogą być przejęte przez 
cokolwiek innego, one są stałe i zawsze dostępne. Ale kiedy osoba żyje w ograniczeniu, kiedy nie pozwala 
sobie na prawdziwą wolność, wtedy energie rdzenia dostarczają tylko niewielką ilość energii. Świadomość 
rdzenia wprowadza tylko trochę energii w odpowiedzi na niewielką ilość świadomości. 

Więc zanim przejdziemy dalej, weźcie głęboki oddech i proszę was, byście wczuli się w swoją świadomość. 

Świadomość nie jest zawarta w konkretnej części ciała, świadomość nie znajduje się tylko w waszych 
intelektualnych lub emocjonalnych myślach. Świadomość to wy. Ona jest uświadomieniem. 

1	 	Odniesienie	do	Merabh Krystalicznych Energii

http://store.crimsoncircle.com/crystal-energies-merabh.html
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Świadomość to wy. To Ja Jestem. Świadomość zawsze jest. Ona zawsze błyszczy, lecz często ludzie i inne 
gatunki blokują swoją świadomość. 

Świadomość niekoniecznie wzrasta czy się rozwija. Innymi słowy, nie jest tak, że gromadzicie coraz większą 
świadomość. Świadomość zawsze jest. Chodzi o to, jak bardzo pozwalacie sobie być jej świadomym. Chodzi 
o to, jak wiele mądrości pozwalacie sobie wydobyć z waszych życiowych doświadczeń.

Widzicie, czasem ktoś doświadcza czegoś ale wciągają się w to emocjonalne. Zatrzymuje się w poczuciu 
bycia zranionym. Wciągają się w bardzo zniekształcony obraz tego, co się właściwie stało. A kiedy to robią, 
zostają zablokowani. Już dłużej nie sprowadzają mądrości. 

Mądrość niekoniecznie uczyni świadomość większą. Mądrość jest sprowadzona do duszy, do Ja Jestem i to 
czyni ją   bardziej kompletną. 

Tak więc proszę uwolnijcie myśl, że świadomość wzrasta, ale rzeczywiście to, co można o niej powiedzieć w 
bardziej ludzkim znaczeniu, to że wy czynicie świadomość głębszą, bardziej znaczącą i bardziej kochającą. 

Zacznijmy teraz od świadomości, uświadomienia – czystego uświadomienia. Świadomość sama w 
sobie jest dość prosta. W świadomości nie chodzi o znajomość wszystkich faktów, danych liczbowych i 
historycznych dat. Tu nie chodzi o możliwość przewidywania przyszłości. To nie jest umysł. Świadomość jest 
uświadomieniem i jej początek zaczyna się wraz z uświadomieniem - najbardziej prostym i podstawowym 
uświadomieniem – „Ja Istnieję. Ja Istnieję”. 

„Ja Istnieję”. Jest w tym taka miłość i prostota. 

Weźcie głęboki oddech do uświadomienia sobie Ja Istnieję, do tej świadomości. 

(pauza)

Duchowe istoty z całego stworzenia, szczególnie tutaj, na Ziemi, mają tendencję do ograniczenia swojej 
świadomości. Zamykają ją. Nakładają na nią warstwy, umieszczają wokół niej bariery, ponieważ czasami 
świadomość jest tak intensywna, że po prostu nie może sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeśli istnieje wiele 
emocjonalnych ran i ograniczających myśli. 

W pewien sposób możecie powiedzieć, że duchowe istoty umieszczają samych siebie we własnym więzieniu, 
poprzez ograniczenie swojej świadomości, ograniczenie samych siebie, aż do momentu, w którym już nawet 
sami zapominają, że to zrobili. 

Proszę was, weźcie głęboki oddech do swojej świadomości, swojego „Ja Istnieję. Jestem tutaj w tej chwili.” 

Weźcie głęboki oddech do wolności waszej świadomości, do pełnego otwarcia się waszej świadomości. 
Weźcie porządny głęboki oddech. 

Świadomość - coś, czego umysł naprawdę nie rozumie. To jest uczucie. To jest doświadczenie.

Świadomość - czysty stan Istnienia.

To jest ta świadomość, która przyciąga energię. Energię, która jest używana do tworzenia rzeczywistości, 
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aby przejść przez doświadczenie, by czuć siebie, a ostatecznie do destylacji w mądrość, do destylacji całego 
doświadczenia w mądrość, która następnie jest dostarczana z powrotem do świadomości. 

Weźcie głęboki oddech i zrelaksujcie się w swojej świadomości, w całej swojej istocie, w prostej świadomości 
– „Ja Istnieję.” 

(pauza)

Weźcie porządny głęboki oddech – „Jestem, Kim Jestem.”

I teraz zacznijmy główną część tego DreamWalk. 

Z tą świadomością, wczujcie się w te Kryształowe Jaskinie zakopane głęboko w Ziemi, gdzie nikt ich nie 
znajdzie - nikt ze złą intencją, żadni odkrywcy czy poszukiwacze fortun. Te Kryształowe Jaskinie są dla 
tych czystego serca, dla tych, którzy są gotowi, by przyjąć tę energię, ten rodzaj energii, której nie czuli oraz 
nie przyjmowali od eonów czasu. 

Proszę was, byście wczuli się w matrycę utworzoną przez te dwadzieścia jeden Kryształowych Jaskiń wraz 
z krystalicznym rdzeniem samej Ziemi - jak one komunikują się ze sobą, jak ze sobą rozmawiają, jak 
sprowadzają kosmiczne i krystaliczne energie na tę planetę. 

Wczujcie się w ich kolory. Wczujcie się w ich brzmienie. Wczujcie się ich bardzo wielowymiarowe aspekty.

(pauza)

Energie wezwane są przez tych, którzy są gotowi na erę Nowej Energii. 

Teraz, zamiast iść dzisiaj do Kryształowych Jaskiń, zamierzamy pozwolić im przyjść do was, bo to jest 
prawdziwy sposób w jaki energia działa; przychodzi do ciebie, kiedy jesteś gotowy. 

Więc tak naprawdę nigdzie nie zamierzamy wychodzić. To jest doświadczenie, w DreamWalk Kryształowych 
Jaskiń chodzi o pozwolenie na to, by one przyszły do ciebie. 

Weźcie głęboki oddech i bardzo powoli wczujcie się w to piękno, wczujcie się we wspaniałość tych energii, 
energii, które są przechowywane w pięknych kryształach, świecących głęboko pod powierzchnią Ziemi, 
energii, które czekały na to wasze wezwanie. 

W pewnym sensie można odnieść to trochę do legendy o królu Arturze. Miecz czekający na tego jednego 
prawego, tego który wypełni obietnicę, tego jednego, prawdziwego i autentycznego, który wyciągnie go 
z kamienia. Wielu innych próbowało przed Arturem. To był Arthur z jego czystą intencją, Artur, który 
podjął wobec siebie zobowiązanie, Artur z Keiko czy jego prawdziwą pasją był w stanie wyjąć ten miecz z 
kamienia bez żadnego wysiłku. 

Dla tych z was, którzy są teraz gotowi na Kryształowe Jaskinie, dla tych z was, którzy są gotowi, by je 
przyjąć, energie te zaczynają płynąć. 

Płyną poprzez czas i przestrzeń. Płyną z łatwością i wdziękiem. 
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Nie musicie ich kusić. Nie musicie ich zmuszać. Poświęćcie chwilę aby poczuć, bo nadchodzą teraz.

Płyną w powietrzu. Płyną poprzez wymiary. 

Płyną dla tych, którzy pozwalają sobie by czuć się ich godnymi. 

Płyną do tych, którzy uwolnili swoją tarczę, fasady, stare problemy. 

Płyną do tych, którzy są czystego serca, którzy pozwalają na zamianę w swoim życiu; do tych, który nie 
boją się wprowadzić ogromnej ilości energii odpowiadającej na ich świadomość. 

(pauza)

Podczas gdy oddychacie głęboko, prawdopodobnie będziecie odczuwać kolory i dźwięki. Możecie odczuć 
niewielki dyskomfort. Lecz jeśli będziecie kontynuować oddychanie w czystości waszej wolnej świadomości, 
odczujecie, że te energie nie są napastliwe czy przytłaczające. Wspaniałe, tak; obfite, absolutnie. 

Zaczynają przychodzić do was jako ciepłe, piękne i łagodne fale. One was nie przytłaczają. Nie niepokoją 
was, lecz przychodzą w delikatny sposób.

Pozwólcie sobie oddychać nimi. Pozwólcie sobie je wchłonąć. 

Widzicie, ponieważ uwolniliście już takie sprawy jak bycie ofiarą, odczucie bycia mniej niż doskonałym, 
odczucie bycia niegodnym, ponieważ pozwoliliście temu odejść, te energie nie są już przez nie blokowane. 
Nie ma nic wewnątrz was, co by stawiało im opór. Nie ma żadnych fasad. Nie ma barier lub osłon ustawionych 
przed wami, więc możecie otwarcie przyjąć te energie. 

Teraz ważną rzeczą jest tutaj by nie wchodzić w swój umysł do ustalenia tego gdzie powinny one iść lub 
co powinny zrobić i oczywiście, nie próbujcie ich regulować czy sterować ich przepływem. Podczas gdy 
siedzimy tu, w tym DreamWalk, pozwólcie tym energiom przyjść do was. Pozwólcie sobie je wdychać. 

(pauza)

To jak energetyczny masaż waszego ciała. 

(pauza)

Podczas gdy one to robią, usuwają także stare utknięte energetyczne pozostałości.

(pauza)

Usuwają one energię, która pozostała po takich rzeczach jak wątpliwości, brak zaufania, brak miłości. 
Widzicie, bo dokonaliście świadomego wyboru, aby uwolnić się od tych wszystkich rzeczy.

Energie z Kryształowych Jaskiń wchodzą i usuwają stare pozostałości, cienie tego, co było wcześniej, 
cienie ograniczeń i braku wolności. 

Weźcie głęboki oddech i niech te energie służą wam z wdziękiem. 
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Weźcie głęboki oddech. Jesteście gotowi. Jeśli dotarliście tak daleko, to jesteście gotowi. 

Weźcie głęboki oddech i przyjmijcie te energie. 

Widzicie, Mistrz pozwala energiom, by mu służyły. Ci, którzy nie są Mistrzami, właściwie się jej obawiają. 
Starają się energię kontrolować. Oni samo - ograniczają energię. Oni marnotrawią energię. 

Ci, którzy nie są Mistrzami, nieustannie są w barku energii. Chcąc jej więcej nie rozumiejąc, jak jej naprawdę 
używać, chcąc jej więcej, ale w tym samym czasie obawiając się jej. Lecz wiemy, że Mistrz pozwala, by 
energie mu służyły. 

Mistrz nigdy nie obawia się energii, ani własnych, ani kogokolwiek innego. 

Mistrzowie rozumieją, że cała energia jest po to, aby im służyć - służyć ich sercu, służyć ich Keiko, ich 
pasji, służyć ich kreacji. 

Tak więc Mistrz siedzi w spokoju, z uśmiechem na twarzy, pozwalając energiom, by mu służyły. 

Ty, Mistrz, tutaj, w tym DreamWalk, pozwalasz na wejście energiom Kryształowych Jaskiń, wznoszących 
się, wychodzących spod ziemi, przychodzących z głębin dwudziestu jeden jaskiń i służących ci z wdziękiem.

Co to jest wdzięk (łaska)? To pozwolenie energiom, by wam służyły. Bez wątpliwości, bez obaw, bez 
powstrzymywania się, bez żadnej arogancji w tym, co te energie mają wspierać. Widzicie, bo energie 
odpowiadają na waszą świadomość, nie wasze myśli. 

Często myśli pochodzą z ograniczonego miejsca. Myśli pochodzą z miejsca, gdzie jest bardzo mało 
wolności. Ale świadomość - świadomość, prawdziwe Ja Jestem - ona pozwala energiom służyć, zawsze być 
dostępnym, wpływać i wypływać. 

Weźcie głęboki oddech i przyjmijcie je z tych dwudziestu jeden jaskiń. Jest mnóstwo energii dla wszystkich, 
którzy są gotowi, więcej niż wystarczająco. 

Mistrz rozumie, że energia nie jest mocą. W niej w ogóle nie chodzi o moc.

Mistrz rozumie, że energia nie czyni ich wspanialszymi. Ona po prostu sprawia, że   są bardziej świadomi i 
bardziej zrelaksowani. 

Energie nie uczynią z nich super - ludzi, nie, właściwie energie, które do was przychodzą, pomogą wam 
teraz zrozumieć prawdziwą naturę Ja Jestem. 

Energie, które wyszły na przód z tych dwudziestu jeden Kryształowych Jaskiń idą tutaj aby wam służyć; 
waszemu sercu i pragnieniu waszej duszy - pragnieniu prawdziwej wolności. 

Więc te energie przybędą. One was uwolnią. Wyzwolą was. Usuną wszystko co w dalszym ciągu jest 
zablokowane. 

Energie, które przybędą wyzwolą was. 
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Będą służyć do waszych prawdziwych kreacji, nie do tych ludzkich mentalnych kreacji, ale prawdziwych 
kreacji – radości z życia, wyrażania siebie w życiu, doświadczania życia.

Weźcie głęboki oddech i pozwól przyjść tym energiom i służyć wam, Mistrzom. 

(pauza)

Istnieje pod ziemią dwadzieścia jeden jaskiń, w które zostały wprowadzone krystaliczne i rdzenne 
energie, każda mająca nieco inne cechy, inny balans. Każda dostarczająca innych wariantów, czy 
innych spektrum energii. 

Lecz kiedy ty, mój drogi Mistrzu, siedzisz w tej pięknej przestrzeni, przyjmując i przywołując energię ze 
wszystkich dwudziestu jeden jaskiń, one harmonizują się z kryształem rdzenia w centrum Ziemi. 

Weź wtedy głęboki oddech i pozwól im przyjść do siebie w sposób otwarty i swobodny. 

Mistrz nie martwi się o to, jak i kiedy one działają, ponieważ energie te doskonale odpowiadają na jego 
świadomość. 

Mistrz raczej nie ogranicza energii, tylko przyzwala na nie. 

Wczuj się w te piękne energie.

(pauza)

Weź głęboki oddech i przyjmuj je, bez oczekiwań i bez ograniczeń. 

(pauza)

Przychodzą teraz do ciebie.

Przychodzą, by ci służyć. 

Nie ma w tej chwili nic innego, co musisz zrobić, niż tylko to, by przyjmować otwarcie to, co się ci należy.

Oddychaj głęboko. Oddychaj z pasją. Oddychaj do swojego ciała i umysłu. Oddychaj głęboko w świadomość 
„Ja Istnieję” i przyjmuj je. 

(pauza)

Przyjmuj otwarcie, bez wstydu i winy. 

Przyjmuj jak Mistrz. 

(pauza)

Przeszłość nie ma znaczenia. Stare wzorce nie mają już znaczenia. Absolutnie nie.
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Cokolwiek działo się wcześniej, niezależnie jakie rzeczy wydarzyły się tobie, to dłużej nie ma znaczenia. 
Liczy się tylko ta chwila, to tylko potencjały. 

Mówiąc o potencjałach, co się dzieje, kiedy siedzisz tutaj jak Mistrz, pozwalając energiom służyć otwarcie, 
pięknie, to nagle, moi drodzy przyjaciele, potencjały - wyższe potencjały, wspanialsze, bardziej wdzięczne 
i naprawdę bardziej przyjemne potencjały - zaczynają się otwierać. W przeszłości były zamaskowane przez 
ograniczone potencjały, bazujące na ograniczonej świadomości jaką mieliście w sobie.

Lecz kiedy tu siedzisz w tej chwili, przyjmując, kochając siebie, nagle następuje to całe przejście. 
Ograniczone, ciemniejsze, gęstsze potencjały, zaczynają poruszać się coraz dalej i dalej, prawie odchodząc 
w dal. Nagle potencjały radości i obfitości, spełnienia, szczęścia, zaczynają pojawiać się na czele. Zaczynają 
być oczywiste. Potencjały, które wydarzyć się mogą później, dzisiaj lub jutro, w przyszłym miesiącu czy w 
ciągu pięciu lat, te wyższe potencjały przychodzą bo dużo łatwiej je wybieracie, widzicie. 

Kiedy mówię potencjały, nie mówię o szczegółach, konkretnych datach czy wydarzeniach. Mówię o 
potencjałach, doświadczeniach, rzeczach, które będą wydarzać się w twoim życiu. Teraz podchodzą bliżej, 
łatwiej je wybrać, łatwiej wprowadzać do swojego życia.

Więc weźcie głęboki oddech.

(pauza)

Weźcie głęboki oddech do „Ja Istnieję, Jestem, Kim Jestem”, zakładając, że wszystkie doświadczenia w 
tym DreamWalk są bardzo prawdziwe. Byliście na nie gotowi, wiedząc, że te energie Kryształowych Jaskiń 
przyjdą do waszego życia. 

Nie będziecie ich nadużywać, czy niewłaściwie z nich korzystać, lecz także nie można dać ich innej osobie. 
One są wasze. Wszystkie. 

Weźcie teraz głęboki oddech. 

(pauza)

Energie Kryształowych Jaskiń są zawsze tutaj dostępne, ale ważne jest to, że podczas tego DreamWalk 
zostały rozpalone energie, które były już obecne wewnątrz was.

Poprzez wczucie się w energie Kryształowych Jaskiń, przypomnieliście sobie, że już mieliście je w sobie. 

Weźcie głęboki oddech, pozwalając na przyjście rdzennym, krystalicznym i kosmicznym energiom, które 
są już wewnątrz was. 

One czekały - wszystkie czekały - dopóki nie poczuliście, że jesteś gotowi, dopóki nie dokonaliście 
klarownego i świadomego wyboru. 

Teraz nie myślcie o tym. Powróćcie do swojego codziennego życia. Wejdźcie do swojego nowego życia. 
Nie musicie o tym myśleć. Nie musicie się tym stresować. Pozwól tym energiom służyć wam w każdym 
oddechu jaki bierzecie. Wiedzcie, że są one we wszystkim co robicie. Są w każdej myśli, jaką macie, 
każdym uczuciu, jakie się pojawi. 
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Wiedzcie, że te krystaliczne energie „Ja Jestem” wyszły na przód. 

Weźcie głęboki, głęboki oddech w piękno tego DreamWalk i w piękno waszego pozwalania. 

Z tym, moi drodzy przyjaciele, to taka przyjemność być z wami w tym głębokim i poruszającym DreamWalk. 

Jestem, Kim Jestem, Adamus, przychodzący do was wprost z Kryształowych Jaskiń. 

Dziękuję.

Linda: I wraz z tym, zapraszam każdego z was, by pozostał z tą energią, jeśli tak wybierzecie, pozostać z 
tym przepływem, pozwoleniem na potencjały . 

Weźcie głęboki porządny oddech, o którym tak często mowa. Oddychajcie głęboko z przepływem.

Wybierzcie dla siebie obfitość. 

Oddychajcie wszystkim czy jesteście i pozostańcie z tą piękna możliwością, jeśli tak wybierzecie. 

Więc z tym, proszę, oddychajcie i pozwalajcie...

 Oddychajcie i płyńcie ... 

Oddychajcie i przyjmujcie, ze wszystkim, czym jesteście, każdy z nas, oddychając, płynąc i przyjmując.

 Oddychajcie ...

( muzyka grać muzyka)
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