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ADAMUS: Jestem tym, kim jestem, Adamusem Saint Germain.
Witam w tej specjalnej wiadomości dla tych, którzy nazywają siebie Shaumbrą, a w
szczególności wiadomość tę adresuję do nowych, którzy znajdują drogę do Karmazynowego
Kręgu. Chciałbym wyjaśnić nowym nieco więcej o tym, kim jesteśmy, co robimy i dokąd
zmierzamy. Wiem, że wielu z was ostatnio znalazło tę grupę, ten Karmazynowy Krąg, a może
nawet odwiedzili stronę internetową i zadaje wiele, wiele pytań na temat: „Co robi ta grupa?”
i „Dlaczego mnie przyciąga?” lub „Dlaczego w ogóle czuję się trochę dziwnie?”
Ale zacznę od powitania ciebie mówiąc ci kim jestem.
Ukochany Saint Germain
Jestem Umiłowanym St. Germain. Przebywałem wiele, wiele wcieleń na tej planecie w
ludzkiej postaci. Ostatnie życie miałem w XVIII wieku, opuszczając tę planetę pod koniec
tego wieku i od tamtej pory współpracuję z ludźmi na całym świecie, którzy szukają wolności,
bo tak naprawdę jest to jeden z moich głównych tematów - wolność.
Wolność od ograniczeń.
Wolność w cyklu, który wydaje się prawie nieskończonym czasem życia na tej planecie.
Wolność, aby wyjść z kokonu życia i wyłonić się teraz jako motyl, do tej wolnej istoty, do tej
istoty duchowej, którą naprawdę jesteście, ale już teraz ze wszystkimi pięknymi
doświadczeniami waszych wielu, wielu wcieleń na tej planecie.
A wraz z doświadczeniami, z całą mądrością, bo tak naprawdę wszystko to co zrobiliście,
wszystkie wasze wcielenia zostaną doprowadzone do mądrości poprzez ten aspekt ciebie,
który nazywamy Mistrzem.
Wszystko, wszystko, co zrobiliście, a zdacie sobie sprawę być może pomimo waszego
ludzkiego osądu, nigdy nie było złe, nigdy nie było źle. Wiem, że czasami umysł kłóci się i
chce żebyś wierzył, że było coś co zrobiłeś źle lub wyrządzono tobie jakieś zło.
Ale zdasz sobie sprawę, że to wszystko było tylko doświadczeniem i wszystko
doprowadziło was do mądrości, kiedy dochodzicie do swojej Realizacji.

to

Przyjąłem nazwisko Adamusa Saint Germaina w pracy, którą wykonuję z grupą zwaną
Karmazynowym Kręgiem, aby odróżnić to co z nimi robię, w szczególności od tego, co robiłem
w przeszłości z innymi chanelerami, szczególnie z Guy'em Ballardem lub jak go nazywano
Godfre King.

Więc przybrałem imię Adamus by się nieco odróżnić, choć u podstaw wciąż jest Saint
Germain. Saint Germain oczywiście oznacza Święty Brat. To imię, którego używałęm w moim
ostatnim życiu na planecie.
Chciałbym powitać nowych, którzy przybywacie za tymi, którzy już są od 20 lat z
Karmazynowym Kręgiem, ponieważ wywodzi się to z sierpnia 1999 r. gdzie byłem z moim
kolegą Wniebowstąpionym Mistrzem, Tobiaszem.
Tobiasz opuścił nas 10 lat temu, aby mógł powrócić na Ziemię, aby mógł cieszyć się życiem,
a także, aby być częścią tego niesamowitego czasu, przez który przechodzi teraz planeta.
Shaumbra
Oficjalnie przybyłem do Karmazynowego Kręgu we wrześniu 2009 roku. Kilka razy wcześniej
byłem gościem u Tobiasza, ale oficjalnie przybyłem we wrześniu 2009 roku, aby być z tą
grupą. Grupą, która nazwała siebie Shaumbra.
Shaumbra to starożytne określenie i sięga czasów Jeszuy, nazywanego przez wielu was
Jezusem. Shaumbra w tamtym czasie oznaczała „Rodzinę jak Skała ”, rodzinę, która jest
stabilna i solidna. Spotkali się, aby dyskutować o tajemnicach i mistycyźmie.
Spotykali się wtedy, aby porozmawiać o czasie, który nadejdzie na planecie i będzie
Realizacją dla wielu, wielu ludzi, gdy planeta ulegnie największej transformacji ze wszystkich
czasów w swojej historii.
Nazywają siebie Shaumbra, a wielu z nich wywodziło się z Esseńczyków i wielu kontynuowało
w późniejszych czasach jako Esseńczycy, ale wśród Esseńczyków była grupa zwana
Shaumbra, która dotrwała do czasów Jeszuy.
Wielu z nich znało się już w końcowych dniach Atlantydy, kiedy istniało coś o nazwie
Świątynie Tien na terenie, który obecnie jest obszarem na północny wschód od Kuby.
Świątynie Tien były miejscem, gdzie istniała wielka magia. Otoczona była wielką tajemnicą i
szacunkiem dla ludzkiej podróży. Świątynie Tien zostały umiejscowione, jak powiedziałbym,
zaledwie o pół wymiaru lub o pół tchu od rzeczywistości planety, stąd nie mogli ich znaleźć
inni ludzie.
I tutaj, w Świątyniach Tien, pozwolono, aby zadziały się takie rzeczy jak miłość do siebie,
niezależność, wolność i suwerenność.
Powróciło to dopiero w czasach Jeszuy, aby zasiać ziarno świadomość Chrystusa na planecie,
ziarno świętej, czystej świadomości, a potem pojawili się ponownie na wezwanie, krótko po
II wojnie światowej, by powrócić na planetę na czas wielkich przemian.
To globalne powiązania. Rozciągają się od jednego kraju do drugiego w poprzek oceanów.
Jest to globalna przynależność ludzi, którzy pozwalają na swoją Realizację.
Jak mówiłem na niektórych naszych spotkaniach, ilość ludzi powiązanych z Karmazynowym
Kręgiem sięga 130.000. Istnieje też grupa podstawowa, licząca około 30.000 osób, która
regularnie czyta materiały i łączy się z energiami Karmazynowego Kręgu.
I w końcu jest też grupa rdzenna, która będzie pierwsza w swojej Realizacji, która inkubowała
się od dawna, a teraz w roku 2020 zaczyna wszystko się u nich dziać.
Realizacja tych istot jest już przesądzona. Już tam są.

Po prostu doświadczają, jak to było, kiedy przyszło im do Realizacji i używam słowa
„Realizacja” zamiast słowa „Oświecenie”, ale przypuszczam, że słowa te są wymienne.
Wolę jednak słowo Realizacja, ponieważ dochodzicie do Realizacji, zdajecie sobie sprawę i
pamiętacie kim naprawdę jesteście i co naprawdę robicie na tej planecie.
Wielu, wielu będzie urzeczywistniać swoje Realizacje w tym roku i w ciągu najbliższych lat.
I wyjaśnię później co oni tak naprawdę robią.
Lecz teraz chciałbym jeszcze raz powitać nowych.
Karmazynowy Krąg ( Crimson Circle)
W Karmazynowym Kręgu nie ma żadnych zasad. Żadnych zasad.
Czasami mówię o mojej niechęci do umysłu, do leków na poprawę nastroju lub do
antydepresantów. Za każdym razem gdy je zażywamy, dochodzi do ingerencji, chemicznej
ingerencji w mózg, która dosłownie tłumi umysł i może także powodować wiele zmagań i
wyzwań, będąc utrudnieniem w naturalnym procesie dochodzenia do Realizacji.
Poza tym nie ma żadnych zasad. Nie ma potrzeby noszenia specjalnych ubrań. Nie ma
tajnych przysięg lub cokolwiek takiego.
W Karmazynowym Kręgu nie ma żadnych opłat. Nie musisz za nic płacić i nic nie musisz
robić. Tam są tylko ci, którzy swobodnie i dobrowolnie oddają swoją energię i pieniądze, aby
utrzymać Karmazynowy Krąg, ale nigdy nie ma w tym żadnego przymusu. Nikt o nic błaga.
O nic nie jesteś proszony. Nie musisz nic kupować, ponieważ w końcu wszystko to, co zostało
omówione, nawet w niektórych naszych grupach, które nazywamy Keahak lub na niektórych
Warsztatach ostatecznie pojawia się w tym, co nazywamy Shoudami.
Shoudy to comiesięczne transmisje internetowe, w których wcześniej czy później wszystko
wychodzi na jaw i wszystko jest bezpłatne.
Zostało to tak skonfigurowane przez Tobiasza na samym początku i kiedy wróciłem,
wspieram go, ponieważ jest wielu ludzi na świecie, których po prostu nie stać lub sądzą, że
ich nie stać na to, a my chcemy by mieli dostęp do wszystkich wiadomości po to, by być
wolnym.
Nie ma tu członkostwa. Nie musisz nic podpisywać, nie musisz składać deklaracji ani ubiegać
się o członkostwo, odnawiać je bądź kiedykolwiek anulować.
Jesteś tu z własnej wolnej woli, z całkowitej wolnej woli.
Planeta
Teraz jest najbardziej interesujący czas na naszej planecie. Omówiłem to na wielu naszych
spotkaniach, na naszych warsztatach, w naszych Shoudach, czyli co miesięcznych
spotkaniach internetowych, mówiąc, że teraz jest niesamowity czas. Jest to co nazywamy
Czasem Maszyn.
Czas maszyn to tytuł książki, którą napisałem na krótko przed śmiercią w moim ostatnim
życiu. Na planecie, na której dosłownie podróżowałem w czasie doszedłem do roku 2020 i
kilka lat wprzód, a nawet kilka lat przedtem. Ale wylądowałem około roku 2020 i widziałem,
co się dzieje na naszej planecie.

To było trudne, aby spojrzeć na to z perspektywy czasu, ponieważ tutaj był koniec XVIII
wieku i naprawdę nie mogłem tego pojąć poprzez rzecz, którą nazwałem okularami. Wszyscy
patrzyli w ten kawałek szkła i teraz zdaję sobie sprawę, że to był telefon komórkowy lub inne
przydatne urządzenie, które masz przy sobie. Wszyscy patrzyli na ekrany komputerów i
wszyscy wpatrujący się w te rzeczy byli ze sobą połączeni. I to czego się dowiedziałem
nazywa się Internet.
Był to Czas Maszyn, kiedy roboty dopiero zaczynały ożywać, projektowane przez inżynierów,
techników, ludzi tworzących oprogramowania i które zaczynają ożywać w szerokim zakresie
poprzez aplikacje, to wszystko - od przyjmowania zamówień w restauracjach po budowę
samochodów i maszyn, po budowanie domów, służenie jako policjanci ruchu drogowego i
wszystko inne, co możesz sobie wyobrazić.
To było wszystko i zaczynało się tu i teraz.
Czas Maszyn był także punktem zwrotnym dla tego, co nazywacie swoimi komputerami.
Jakieś 40, 50 lat temu zaczęły powstawać komputery.
Dla porównania, były bardzo powolne, bardzo nieporęczne, bardzo duże maszyny. To czym
dysponujesz teraz jest tak małe, tak małe, a może zrobić tak wiele. W ciągu następnych kilku
lat i dekad zmiany mocy obliczeniowej komputerów będą rosły wykładniczo.
Umiejętność obsługi komputera i to, co ostatecznie stanie się sztuczną inteligencją, sztuczną
inteligencją ogólną, sztuczną superinteligencją, przekształca planetę do tego stopnia, że
nowy gatunek ludzi będzie ewoluować w ciągu następnych kilku dekad. Na początku obecny
gatunek ludzki będzie po prostu miał ulepszenia, urządzenia umieszczone w ciele, części
zamienne - to już dość powszechne - ale ładne.
Wkrótce będą to urządzenia zastępcze. Powstaje nowy rodzaj nanotechnologii i komórek
macierzystych, które dosłownie odradzać mogą części ciała. I w końcu, narodziny takie jakie
znaliście w przeszłości nie będą najszerzej akceptowanym sposobem narodzin. Zostanie to
zrobione całkowicie w inkubatorach, w laboratoriach i zostanie zmodyfikowane genetycznie.
I nie powinno to być przerażające. To po prostu ewolucja obejmująca gatunek ludzki.
Wszystko to dzieje się teraz w niewiarygodnie krótkim czasie, z przyspieszonym poziomem
komputerowej inteligencji i wszystko jest w porządku w twoim życiu w tym Czasie Maszyn.
Realizacja
O grupie pod nazwą Shaumbra, jeśli kiedykolwiek zechcesz użyć tej nazwy do zdefiniowania
siebie, warto wiedzieć kilka niezbędnych rzeczy.
Przede wszystkim w tej grupie, która istnieje już od 20 lat chodzi o to, by pozwolić im na
osobistą Realizację.
I znowu używam słowa „Realizacja” zamiennie z „Oświeceniem”, ale zauważycie ja
powiedziałem - zezwalając na realizację.
To nie studiowanie, bo tak naprawdę nie ma nic, czego można się nauczyć.
To tylko pozwalanie. To uświadomienie sobie, że Realizacja jest naturalnym procesem.
Człowiek nie mógłby tego zrobić, nawet gdyby tego chciał. Człowiek może na to pozwolić, ale
człowiek nie może tego ani ukształtować ani kontrolować. Człowiek może po prostu pozwolić
na to, co jest bardzo naturalne w tym procesie.
Pozwolenie oznacza po prostu pozwolenie tej boskiej części ciebie robić swoje.

To jak gąsienica zamieszkała w kokonie, następnie pojawiająca się jako motyl, wszystko
całkiem naturalnie.
Tak więc mówię, i tak wygląda pozwolenie na Realizację.
Ta grupa spędzała życia i życia i życia na studiowaniu duchowości, studiowaniu tajemnic i
byciu mistykami, a teraz wkraczają w to życie. Och, tak wielu z nich opóźniło swoje
urzeczywistnienie. Mogli je mieć w dotychczasowym życiu, dwa a nawet trzy wcielenia temu,
ale czekali aż do teraz. Czekali aż będą na planecie tym Czasie Maszyn. Czekali i
powstrzymywali się z Realizacją, aby mogli być z nią tutaj i teraz.
I teraz zaczynamy to widzieć.
Coraz więcej jest na to przyzwolenia. Nie walczą z tym. Nie próbują tego ustrukturyzować.
Ludzki umysł po prostu nie mógł, nie mógł tego zaprojektować i przeprowadzić Realizacji lub
Oświecenia. Nie mógł. Co jakiś czas zwodzi nas i ma coś, co nazwałbym mini lub ograniczoną
realizacją, ale nie pełną Realizacją. Ale ostatecznie to nie zależy od umysłu, ani nawet od
człowieka. To robi boskość.
A więc to ludzie pozwalają na ich Realizację. Prawdopodobnie nie przeczytasz o tym w
gazetach, jeśli nadal będą gazety. Prawdopodobnie nie usłyszysz o tym ani nie przeczytasz
w mediach społecznościowych, ponieważ kiedy ktoś osiąga swoją Realizację, jest to głęboko
osobista i prywatna rzecz. To jest tak intymne, a sposób tak delikatny, jak wtedy gdy motyl
po raz pierwszy wyłania się z kokonu i zaczyna rozkładać skrzydła.
Postać motyla wydaje się wtedy tak delikatna i wrażliwa, chociaż tak naprawdę nie jest.
Ale tak się po prostu czuje.
Nie znajdziesz wśród Shaumbry ludzi ogłaszających swoją Realizację. Oni po prostu to
wiedzą. A inni poznają to po spojrzeniu w ich oczach i przez odczucie ich energii.
Nie będą musieli nosić koszulek manifestujących ich realizację. Nie będą musieli o tym pisać.
Wielu z nich może później napisać książki o zagrożeniach i pułapkach związanych z
Realizacją, o tym, jak ludzie znacznie to utrudniają, sugerując, że może to być o wiele
łatwiejsze.
Ale na razie będą siedzieć cicho.
Realizacja bowiem ma głęboki wpływ na ludzkość, na osobę i ostatecznie na planetę.
Ta grupa zobowiązała się również pozostać wcielona już po Realizacji. I to jest ważne,
ponieważ często po tym, jak ktoś dochodzi do swojego Oświecenia, po wielu wzniesionych,
prawie po wszystkich Wzniesionych Mistrzach, którzy doszli do swojego oświecenia lub
Realizacji, opuszcza planetę wkrótce potem.
Zdajesz sobie sprawę, że doszedłeś do końca swojej podróży na tej planecie i zadajesz
pytanie - dlaczego zostać?
Nic więcej nie możesz się nauczyć i naprawdę nic innego nie doświadczysz poza pozostaniem
na planecie, kiedy już jesteście świadomi.
I gdy ludzie zdają sobie sprawę, że planeta jest tym, czym jest, że ludzie przechodzą przez
swoje doświadczenia i że planeta nie jest złym miejscem, nie potrzebuje zbawienia czy
czegoś w tym rodzaju. I wtedy po prostu odchodzą. Dla nich czas się skończył.
To jest jak ukończenie uniwersytetu. Dlaczego mam zostać?

Przechodzą na drugą stronę bez strachu przed śmiercią.
Naprawdę chcę to podkreślić. W Realizacji, kiedy osoba jest urzeczywistniona, absolutnie nie
ma strachu przed śmiercią. Może raczej istnieć lęk przed pozostaniem na planecie w ludzkiej
postaci, ale absolutnie nie lęk przed śmiercią.
Więc wielu opuszcza planetę ze swoją Realizację, ale ta grupa zwana Shaumbrą postanowiła
pozostać na planecie, wcielona w ludzką postać - przez kilka dziesięcioleci, może więcej - ale
pozostać, być tutaj na planecie, zrobić wiele rzeczy.
Zostaje, by przede wszystkim cieszyć się życiem, a wielu z nich tak naprawdę nie zrobiło
tego do niedawna, jeśli w ogóle. Po prostu cieszyć się życiem, już nie walcząc, gdzie nawet
cała koncepcja cierpienia już nie istnieje w ich życiu, chociaż może istnieć w otaczającym ich
świecie. Postanowili zostać, aby cieszyć się pięknem życia. Wielu z nich było tu na tej planecie
już ponad tysiąc wcieleń, a wielu zdecyduje się zostać na jakiś czas by podróżować, odbywać
długie spacery na łonie przyrody, cieszyć się naturalnym pięknem tej planety, ponieważ zdają
sobie sprawę, że to jest ich ostatnie życie na Ziemi.
Od czasu do czasu pojawia się pytanie: „Ale czy mogliby wrócić na inne życie, gdyby chcieli?”
Oczywiście tak, ale generalnie tak się nie dzieje, a nawet jeśli tak, to na ogół nie robią tego,
co ty nazwałbyś wcieleniem - zwykłym procesem narodzin i śmierci. Przynieśli ze sobą
esencję ich ludzkiego ciała i wszystkich ludzkich doświadczeń. Mogą pojawić się ponownie na
planecie w dowolnym momencie, chcąc pobyć przez krótki czas. Nie muszą przechodzić
ponownych narodzin. Mogą manifestować to, co nazywacie złudzeniem ich fizyczności, które
kiedyś mieli i nadal cieszą się z Ziemi.
Ale wielu, wielu z nich wolałoby spędzać czas na Nowej Ziemi lub inaczej mówiąc na Theos.
Theos, które jest podobnym miejscem jak Nowa Ziemia, na której są wszystkie atrybuty tej
planety, ale bez gęstości, bez trudnej grawitacji, bez utknięcia we wcieleniu po wcieleniu,
bez konieczności posiadania przodków, rodziny z przeszłości. To jest jakby Ziemia, ale
całkowicie za darmo, by swobodnie być tym, kim jesteś.
Energia
Inną ważną rzeczą w tej grupie, która nazywa się Shaumbra, jest to, że teraz uczą się czym
jest energia. Omawiamy to szczegółowo. Istnieje wiele dostępnych materiałów, jeśli chcesz
je przejrzeć, mówiące o związku między świadomością a energią.
Przez tak długi czas uważano energię za coś, co było tylko na zewnątrz, co musieliście
osiągnąć, ale Shaumbra uczy się teraz naprawdę tego, że cała energia jest w nich.
To wszystko jest ich. Nie muszą na to pracować ani o nią walczyć. Nikt nie może kraść ich
energii i stąd nie ma potrzeby, aby oni kradli ją komukolwiek innemu.
Uczą się, że energia jest ich i im służy.
Wyobraź sobie, jak zmieniłoby się twoje życie, wiedząc, że cała energia jest tutaj aby wam
służyć, nigdy nie utrudniając życia, nigdy nie sprawiając, że cierpicie, ale jest tutaj tylko po
to aby wam służyć. Jest to ogromna, ogromna zmiana dynamiki dla tych, którzy nazywają
siebie Shaumbrą - w końcu pozwalając energii by im służyła i zdając sobie sprawę, że cała
energia jest przede wszystkim ich. Pozwala im to pozostać na planecie bez cierpienia, bez
potrzeby, bez pracy, której nie lubią. Umożliwia im pozostanie tutaj, pozwalając, by ich
energia służyła im, pozwalając sobie cieszyć się resztą czasu tutaj na planecie.

Świadomość
I jeszcze ostatnia rzecz, jeszcze jeden powód, dla którego zdecydowaliście się pozostać.
Będziecie promieniować swoją świadomością. Otworzycie się i pozwolicie na to światło
świadomości bycia na tej planecie w Czasie Maszyn.
Ponieważ wszystkie zmiany na świecie zostały wprowadzone wraz z nową technologią,
wszystkie zmiany w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki i nanotechnologii oraz wszystko
inne, co jest tu i teraz - nie będzie inne w przyszłości.
To jest właśnie tutaj, właśnie teraz, bowiem na świecie istnieje ogromna potrzeba
świadomości i mogą ją tylko wprowadzić ci, którzy są w ludzkiej postaci i są urzeczywistnieni.
Świadomość nie może być wniesiona przez Wniebowstąpionych Mistrzów w anielskich
królestwach. Świadomość może być wniesiona, zasiana lub uziemiona tutaj, na tej planecie
tylko przez tych, którzy są ucieleśnieni i dlatego, że zdecydowali się pozostać ponad i poza
wszystkim.
Kiedy promieniują swoją świadomością, robią to po cichu. Robią to siedząc na ławce w parku
lub siedząc w kawiarni. Nie muszą próbować tego rzutować na kogokolwiek ani narzucać
niczego. Po prostu są. Po prostu są obecnością. To zmienia wszystko.
Oni wcale nie próbują ocalić świata. Nie próbują zmieniać ludzi jeden po drugim lub grupa
po grupie lub naród po narodzie, wcale nie. A dzieje się tak, gdy pozwalają swojej
świadomości promieniować, ich światło świeci, oświetla potencjały dla jednostek, a
ostatecznie dla całej planety, czego inaczej nie można było zobaczyć.
W twoim życiu istnieje wiele, wiele potencjałów, ale wiele z nich jest teraz po prostu poza
świadomością, poza świadomością.
To jest tak jak umieszczenie światła w ciemnym, ciemnym pokoju. Jedna świeca zmieni cały
pokój, bo nagle widzisz nie tylko ciemność, ale widzisz wszystko dookoła. Widzisz ściany.
Widzisz drzwi. Widzisz zdjęcia i dzieła sztuki. Widzisz sufit i podłogę. Widzisz meble i wszystko
wokół. Tak więc istoty zwane Shaumbra nigdy nie pójdą do kogoś i nie powiedzą, w którą
stronę skręcić, w lewo czy w prawo, czy iść w górę czy w dół. Po prostu świecą swoim
światłem aby ludzie, którzy są gotowi, mogli je zobaczyć na własne oczy. I wtedy ci ludzie
widzą, że mają o wiele, wiele więcej wyborów i potencjałów przydatnych dla swojego życia i
ostatecznie dla całej ludzkości.
I to jest takie ważne, teraz w Czasie Maszyn, tak ważne dla ludzi, aby zobaczyć inne
potencjały które przybywają po ten nowy gatunek ludzi na naszej planecie.
Nowe potencjały sztucznej inteligencji, biotechnologie, takie jak rozwiązywanie problemów
chorobowych, rozwiązywanie problemów głodu i zaopatrzenia na planecie. Są po to, aby
obalić stare systemy władzy na planecie, aby wprowadzić w ten świat nową demokrację.
Widzisz, ponieważ technologia jest teraz tak ustrukturyzowana, że jej możliwości rosną tak
szybko i koszty maleją równie szybko, co ma wpływ na demokratyzację świata i
doprowadzenie go do potrzebujących rzeczy, których nigdy wcześniej nie mieli, ponieważ
dzięki prostemu urządzeniu mobilnemu i dostępowi do Internetu, oni mają ten sam potencjał,
prawie jak ktoś bardzo, bardzo zamożny, który pochodzi z zamożnej rodziny w bogatym kraju
i ma zupełnie inną perspektywę życia.
Technologia ma tendencję do demokratyzacji, aby zapewnić wszystkim potencjał.

I dlatego ta grupa zwana Shaumbrą postanowiła zostać tutaj i świecić swoim światłem.
Są ludzie na tej planecie, którzy niosą ze sobą stare, stare karmiczne problemy, wiele
problemów z nimi związanych, rodziny przodków. Znoszą te problemy przez całe życie i po
prostu nie wiedzą, jak to zrobić, by wydostać się z tych problemów.
Ale światło Mistrzów, którzy pozostają na tej planecie, oświetli ich potencjał, aby im to
pokazać i jeśli tak wybiorą, mogą uwolnić się od tych starych karmicznych powiązań i tych
starych problemów związanych z brakiem jaźni. Mogą im pomóc przełamywać problemy
medyczne, ale przede wszystkim pomóc im pokonać jeden z największych problemów na
świecie, jakim jest obecnie brak równowagi psychicznej.
Nierównowaga psychiczna, problemy zdrowia, przed którymi stoją ludzie, o chorobach takich
jak rak, cukrzyca i wiele innych rzeczy. Ale teraz na planecie jest znacznie więcej
nierównowagi psychicznej niż fizycznej, a nawet, jak wielu z was wie, zaburzenia równowagi
psychicznej ostatecznie powodują choroby fizyczne.
Na przykład brak równowagi psychicznej powoduje u ludzkości cierpienie. Może powodować
brak radości. Powoduje, że ludzie chowają się w najciemniejszych zakamarkach własnego
istnienia siebie, bojąc się demonów, wiele razy umieszczanych na zewnątrz siebie, ale tak
naprawdę emanujących od wewnątrz.
Istnienie Mistrzów na tej planecie, którzy po prostu świecą swoim światłem, wprowadzając
świadomość, pomoże tym którzy cierpią na depresję, psychozę, utratę samooceny. Pomoże
wnieść w ich życie nowy potencjał. Ale bardziej niż cokolwiek innego w tym Czasie Maszyn,
świadomość jest potrzebna na tej planecie, aby ją zrównoważyć. Bo możesz sobie wyobrazić
jak wyglądałaby planeta z bardzo, bardzo potężną i wydajną technologią, ale bez
świadomości.
Weźmy z tym głęboki oddech.
Ponad duchowe
Ta grupa, która nazywa się Shaumbra, wykroczyła poza to, co uważam za duchowe. Nie jest
dłużej lub z pewnością nigdy nie była grupą New Age, a tak naprawdę nie jest to nawet w
tym momencie żadna grupa duchowa.
Jest wiele dróg do Realizacji, nie tylko jedna, i nie jest ona tylko duchowa. Ta grupa ma
swoje początki na ścieżce duchowej, szczególnie pochodzącej z czasów Jeszuy. Wiele z nich
odgrywało kluczową rolę zakładając kościoły i tworząc religie tego świata, podążając duchową
i często mistyczną ścieżką do ich Realizacji. Ale teraz zdali sobie sprawę, że duchowość nie
jest jedyną drogą do Realizacji. Jest tylko jedna droga. To jest taka, którą podążali prawie
wszyscy Shaumbra w przeszłości, choć zdają sobie sprawę, że istnieje wiele różnych ścieżek
do Realizacji. Ta realizacja zmieniła także naturę Karmazynowego Kręgu. To już nie jest
grupa duchowa. Jest to po prostu grupa pozwalająca na Realizację bez doktryn, bez reguł,
bez członkostwa, pozwalając na ich suwerenność, jedna po drugiej, ale mimo to, że są ze
sobą powiązani, wiedzą, że w tym co robią nie są sami.

Zmiany
Co dalej pojawi się w twoim życiu, jeśli jesteś nowy w Karmazynowym Kręgu?
Co będzie dalej?
Przeszedłeś przebudzenie, a teraz jesteś w tej fazie po przebudzeniu, nawet w fazie postduchowej, jak byście mogli to nazwać.
Będziesz przechodził wiele zmian w swoim życiu, zmian w ciele, w DNA, chromozomach i na
pewno we wszystkich neuronach. Neurony to rzeczy, które ostatecznie połączą się z energią,
która podtrzymuje życie, wasze życie. Neurony się zmieniają. Masz około 100 miliardów
neuronów w twoim mózgu. Zmieniają się, aby uwzględnić inne rzeczy, które dzieją się w
twoim umyśle i twoim ciele. Będą chwile pełne bólów ciała, czasy wielkiego dyskomfortu w
ciele, ponieważ raz jeszcze, przechodzicie bardzo wielką zmianę w waszej naturze fizycznej,
w której nadal macie biologię ciała, ale teraz ponownie integrujecie się z tym, co nazywają
ciałem świetlistym, choć ja wolę nazywać to Wolnym Ciałem Energetycznym.
Tak, tak, wiele zmian w ciele, czasami boli i boli, ponieważ w twojej sieci biologicznej
następuje ogromna zmiana.
Czasami twój umysł wydaje się niewyraźny. Nie będziesz w stanie pamiętać rzeczy. Będziesz
odbierał myślenie inaczej i to na początku jest przerażające, ponieważ po tylu wcieleniach
na planecie jesteście przyzwyczajeni do myślenia i bycia racjonalnym w określony sposób. W
rzeczywistości próbowaliście to doskonalić, a nawet ograniczyć i kontrolować, ale to się
zmienia. Bez względu na to co robisz, aby to kontrolować, to i tak się zmieni.
Wykraczacie poza ograniczenia ludzkiego umysłu, a to ogranicza zmysły, nie tylko twoje
ludzkie zmysły, ale masz ponad 200 000 anielskich zmysłów i przekraczasz te ograniczenia.
To da poczucie niezręczności. Będziesz czuł się jakbyś oszalał, ponieważ w pewnym sensie
taki jesteś. Ale idziecie też ścieżką, którą ci, którzy nazywają siebie Shaumbra pomogli
utorować, ułatwiając wam drogę.
Masz dostęp do materiałów i informacji z 20 lat, mówiących o przejściu do Realizacji.
Masz światło tych, którzy przyszli przed tobą, aby zabłysnąć, abyś zobaczył swoje potencjały
być może nigdy wcześniej nie widziane. Nie zrobili tego dla ciebie, ale będą świecić światłem,
aby ci pomóc zobaczyć, a następnie, aby pomóc ci wybrać.
Będziesz miał łatwiej niż większość z nich, ponieważ ich podróż pomogła przebić drogę,
pomogła tworzyć nowe portale poza ludzkimi ograniczeniami. Będziesz cierpieć mniej niż oni.
Będziesz wkrótce rozumiał, że cierpienia nie ma już w waszym słowniku. Po prostu zgaśnie.
Cierpienie może być u innych wokół ciebie, ale w twoim świecie nie ma potrzeby cierpienia.
To nie powinno być drogą ludzi na planecie.
Pozwalanie
Będziesz regularnie otrzymywać wiadomości od Shaumbry i ode mnie. Teraz w związku z
przyzwalaniem wszystko jest w porządku. Realizacja jest procesem naturalnym. Nie ma
kryształów, które zrobiłyby to za Ciebie. Możesz codziennie medytować i niekoniecznie zrobi
to za ciebie. Możesz ćwiczyć oddychanie, możesz ćwiczyć wszelkiego rodzaju święte rytuały
i tantry i wszystko inne.

Są to, w dużym stopniu, duchowe rozrywki, które ja nazywam makyo. Prawdziwa realizacja
jest procesem naturalnym i nawet nie musi być duchowa. Będziesz więc słyszeć ode mnie i
od innych Shaumbra o pozwalaniu.
Po prostu pozwól.
Po prostu pozwól.
Och, pewnie nadejdzie moment, kiedy będziesz miał dość słuchania tych słów, bo wiem jak
Shaumbra, którzy byli ze mną i Tobiaszem przez pewien czas, mieli już tego dosyć. Ale i oni
wreszcie pewnego dnia zdali sobie sprawę, że jest to tak proste aby pozwalać.
Bez względu na pochodzenie, bez względu na to do której szkoły chodziłeś, nawet jeśli
ukończyłeś uniwersytet, bez względu na to, czy pochodzisz z bogatej warstwy społecznej,
czy z niskiego pochodzenia, nie ważne czy jesteś złodziejem i kłamcą, a nawet politykiem.
Nie ważne czym jesteś, bo to nie ma znaczenia w Realizacji, ponieważ wszystko, wszystko,
wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, doprowadza do odkrycie aspektu mądrości w tobie,
aspektu, który nazywamy Mistrzem. Ty, człowiek, nie musisz robić więcej nic innego, niż
pozwolić i ostatecznie cieszyć się życiem na tej planecie.
Jesteś jedną z pierwszych fal nowych ludzi w Crimson Circle. Usłyszysz od Shaumbry, którzy
są tu od jakiegoś czasu wiele historii, a ja czasami chichoczę, ponieważ są genialni i
opowiadają wspaniałe historie, a czasem bardzo przesadzone historie.
Ale to jest piękno Shaumbry.
Jesteś pierwszą, nową, prawdziwą falą, która wkracza do Karmazynowego Kręgu, i będą
kolejne fale nowych za tobą. Nie ma znaczenia, czy byłeś tutaj z tą grupą od czasów
Atlantydy czy Jeszuy. Niektórzy z was byli, ale ostatecznie, to tak naprawdę nie ma
znaczenia. Liczy się bardziej niż cokolwiek innego to, że przeszliście przez przebudzenie i
teraz jesteście gotowi na Realizację.
Może to być długi i trudny proces, jeśli robisz to sam, jeśli nie masz pojęcia, co się w tobie
dzieje. Ale czerpiesz korzyści z tych wszystkich lat doświadczeń, podróży i nadejścia
Realizacji od tych, którzy obecnie nazywają siebie Shaumbra.
Z przyjemnością pracowałem z tą grupą przez ostatnie dziesięć lat i przede mną jeszcze kilka
lat współpracy z nimi. A wtedy na planecie będzie wystarczająco dużo prawdziwych
zrealizowanych Mistrzów.
Może wtedy po prostu będę mógł się wycofać i cieszyć się spędzając więcej czasu w Klubie
Wzniesionych Mistrzów.
To zaszczyt mieć Ciebie w tej Grupie, zaszczyt być tutaj dla tej Specjalnej Wiadomości, którą
nazywam Przesłaniem Walentynkowym.
Lubię Walentynki z różnych powodów, ale jednym z nich jest to, że symbolem Walentynek
jest oczywiście serce. To także symbol przybycia na Ziemię. Wskazuje w dół, zbliżając się do
Ziemi, tak jak to zrobiłeś. Ty, pochodzący z waszych anielskich rodzin. Przybyliście na tę
planetę, aby przybrać ludzką postać i teraz obracacie serce w drugą stronę, jak to nazywam,
w symbol pika. To symbol wzniesienia i powrotu, symbol wzrostu. Często nie używam słowa
„Wniebowstąpienie”, ponieważ istnieje wiele nieporozumień na ten temat, ale tak naprawdę
nadchodzi Realizacja.
Kiedy wchodzisz w swoją Realizację łączysz serce i pika razem, dodajesz swoją pasję i
współczucie dla człowieka, a potem opanowanie.
Teraz macie ten doskonały zestaw symboli - przybywających na Ziemię po Realizację.

Cieszę się, że jesteś tutaj w Karmazynowym Kręgu i dołączasz do tej grupy o nazwie
Shaumbra. Będziesz ode mnie słyszeć coraz więcej. Pochodzę od Saint Germaina i używam
imienia Adamus Saint Germain w naszej pracy w Karmazynowym Kręgu.
Nie mogę się już doczekać bycia z tobą na każdym kroku do twojej realizacji.
Jestem Adamusem.
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