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W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy zalewani ważnymi wiadomościami od Adamusa. 

Chanelluję od ponad 20 lat i nigdy nie doświadczyłem takiego przepływu 

oszałamiających wiadomości w tak krótkim czasie. Uwielbiam to, ponieważ jestem 
w najpiękniejszym miejscu mojej pasji, ale ledwo mam czas, aby złapać oddech, 

zanim rozpocznie się kolejna runda wiadomości od Adamusa.  
 

Pewnej pięknej nocy, dwa lata temu tego samego miesiąc, siedziałem samotnie pod 
niebem wypełnionym gwiazdami, tutaj w Villa Ahmyo w Kona. Adamus pojawił się z 

poczuciem pilności i oznajmił: „Porządkuj dom Karmazynowego Kręgu. Upewnij się, 
że wszystkie systemy wewnętrzne są wydajne i można je rozbudowywać, ponieważ 

nowa fala ludzi pojawi się w ciągu najbliższych 3-5 lat. ” Przekazałem wiadomość 
personelowi, który wziął ją sobie do serca. Całkowicie przerobiliśmy naszą bazę 

danych, dodaliśmy nowe serwery oraz zarchiwizowaliśmy i skatalogowaliśmy każdą 
wiadomość od Tobiasza i Adamusa. W ciągu kilku następnych miesięcy przeszliśmy 

na nową platformę handlu elektronicznego i w tym roku odświeżyliśmy  naszą 
stronę internetową. W zeszłym miesiącu Jorge Merino dołączył do naszego 

personelu jako Senior Dyrektor ds. Technologii. Posłuchaliśmy Adamusa i 

zareagowaliśmy.  
 

Adamus powiedział mi tamtej nocy coś jeszcze, o czym nigdy nikomu nie 
powiedziałem, ale teraz wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment. Powiedział, 

że za 2 lata - które są teraz - nastąpi seria wydarzeń, które zmienią życie na tej 
planecie i w całym stworzeniu. Tak powiedział. Żadnych innych szczegółów od 

Adamusa. Moją pierwszą reakcją było „Cool!” lecz od tamtej pory miałem 
dolegliwość żołądka. Seria wydarzeń, które zmieniłaby życie na zawsze? Mówi mi to 

i natychmiast znika? Chyba żartuje!  
 

Nigdy nikomu nie powiedziałem o tej wiadomości, ale nie bylo dnia, w ktorym bym 
o tym nie pomyślał. Mój umysł przeszedł do opartych na strachu scenariuszy 

dotyczących wojny, ataków terrorystycznych, globalnego krachu finansowego lub 
asteroidy uderzającej w planetę Ziemię. Lub wszystkie z powyższych. Od dwóch lat 

żyję z delikatnym obłokiem strachu. I oczywiście teraz jesteśmy w samym środku. 

Zbieżność wielu rzeczy naraz.  
 

(Pewnego dnia zrozumiałem mądrość Adamusa, że nie zdradza mi żadnych 
szczegółów na temat tego co się wydarzy, ale teraz chodzi mi to po głowie.)  

 
 

 
 

 
 

 



Oto jesteśmy, w samym środku burzy największej konwergencji. Nie chcę, żeby to 

zabrzmiało dramatycznie, ale do diabła - tak jest! Wszystkie te rzeczy do cholery 
dzieją się teraz:  

 
• Czas Maszyn (z nieopisanymi efektami)  

• Odejście Gai  

• Zamknięcie Zakonu Arc 
• Obce istoty nie mogą już ingerować w ludzkość  

• Wszystkie nie-ludzkie istoty wzywane są do swoich domów  
• Anielskie rodziny rozwiązujące się w dniu 4-4-2020  

• Koronawirus zatrzymuje naszą planetę 
 

Co następne? Przepraszam, nie powinienem nawet zadawać tego pytania! Zostawię 
resztę w spokoju i mam nadzieję, że nic więcej nie pojawi się między obecną chwilą 

a Shoudem 4.04.2020.  
 

Wszystko to rodzi wiele pytań. W moim notatniku jest mnóstwo pytań do Adamusa, 
ale oto co do tej pory wiem:  

 
Kiedy zakończy się pandemia COVID-19?  

 

Wskazówką jest marcowy Shoud, w którym Adamus powiedział nam, abyśmy nie 
podejmowali wielkich, zmieniających życie decyzji przez następne 6 miesięcy. 

Większość ekspertów zgadza się, że epidemia będzie trwać do wczesnego lata, 
chociaż na całym świecie nadal będą istnieć zapalne punkty. Wirus może pojawić się 

ponownie w chłodniejszych miesiącach jesiennych, ale do tego czasu społeczność 
medyczna lepiej zrozumie, jak sobie z tym radzić. Skutki gospodarcze będą 

pojawiać się przez wiele lat, gdy ludzie będą odbudowywać firmy, a na planecie 
będą wprowadzane nowe reformy gospodarcze.  

 
W DreamWalker Death wyszkoleni DreamWalkers przeprowadzają nowo  zmarłych 

ludzi do Mostu Kwiatów i oczekujących na nich anielskich rodzin. Teraz, gdy 
anielskie rodziny się  rozwiązują, to gdzie powinniśmy zabrać naszych 

odchodzących klientów? 
 

Adamus zauważa, że coraz mniej ludzi przedostaje się przez Sfery Okołoziemskie, 

do Krain Kryształowych i dalej do Mostu Kwiatów. Most Kwiatów był mniej więcej 
tak pusty jak lotnisko w Monachium w zeszłym tygodniu. Przyciągnie Królestw 

Okołoziemskich wraz z przodkami i masową świadomością, było tak silne, że 
większość ludzi nie mogła przejść dalej. Adamus powiedział mi, że niektórzy z nowo 

zmarłych udadzą się do „lepszych dzielnic” w Sferach Okołoziemskich, gdzie 
zobaczą potencjał tego, co może być na Starej Ziemi. Niektórzy zdecydują się na 

reinkarnację tutaj, a inni na jedną z Nowych Ziem. Ale zdecydowana większość 
pozostanie po prostu w królestwach Ziemi. Pamiętaj, że naszą pracą jako 

DreamWalkers jest być z nimi tylko dla ich komfortu, bez planu, dokąd idą po 
śmierci.  

 
 



Co zrobią duchowe istoty z naszych anielskich rodzin po rozpadzie rodzin?  

 
Większość z nich trafi do jednej z setek Nowych Ziem, które zostały stworzone 

właśnie w tym celu. Kilku przyjdzie na pierwotną Ziemię. Niektórzy bezskutecznie 
będą próbowali reorganizować się w grupy, a inni będą wędrować po kosmosie, 

przynajmniej przez jakiś czas.  

 
Podczas Shoudu z listopada 2019 r. Adamus powiedział, że nadszedł czas, aby 

Shaumbra się rozgrupowała. Było to wstępem do rozdzielenia rodzin anielskich. 
Powiedział: „To dochodzi do punktu, w którym się rozgrupowujemy, ponieważ 

jesteś naprawdę suwerenny. A piękno jest wtedy, gdy przebywasz z innymi 
suwerennymi istotami, tańczysz całą noc i nigdy nie odbierasz energii innej osobie i 

nigdy nie każesz jej odbierać twojej. Tam zdarzają się cuda ”.  
 

Dlaczego ostatnio tak dużo śpię?  
 

Jest wiele powodów, dla których ostatnio dużo spałeś. Ważne jest, aby w tej chwili 
spać jak najwięcej. Na poziomie ludzkim wasza biologia przygotowuje się do 

integracji z Ciałem Wolnej Energii. Również wasze nocne sny są ważne, ponieważ 
uwalniane jest wiele starych opowieści, poczucia winy i utkniętych energii. Wiele 

uwolnień rozgrywa się w snach, a nie w umyśle na jawie. Ponadto jesteś zajęty w 

innych królestwach, dokonując ostatniego szlifu na wielu Nowych Ziemiach. Planeta 
Ziemia jest teraz spokojniejsza, ponieważ tak wielu ludzi przebywa w domu, więc 

większości z was łatwiej będzie spać w nocy. 
 

Co jest najważniejsze z tego wszystkiego? 
 

Adamus powiedział, że rok 2020 będzie rokiem, w którym Realizacja dotrze do 
wielu Shaumbry. Któregoś dnia powiedział mi, że większość tego się wydarzy od 

chwili obecnej do końca sierpnia. Najważniejszą rzeczą, jaką należy wziąć ze 
wszystkich wydarzeń, które mają w tej chwili miejsce na naszej planecie i w 

kosmosie jest to, że: Nigdy nie będzie innej podobnej zbieżności. Wszyscy są 
wzywani do domu. Ludzkość na chwilę się uspokoiła. Nasze starożytne rodziny są w 

radzie, czekając na oficjalne ogłoszenie o rozwiązaniu. Adamus posunął się tak 
daleko, że powiedział mi prywatnie, że jest to kolejny Wielki Wybuch. Nadszedł 

czas, aby być ze sobą w pokoju. Wyłącz telewizor, odłącz komputer, ukryj telefon 

komórkowy, oddychaj naturą i pozwalaj. Dawno temu wkładaliście swoją energię w 
Realizację dla dokładnie tej zbieżności wydarzeń. Twoja realizacja już tam jest. Nie 

musisz na to pracować. Konwergencja jest wygodnym i niezbyt subtelnym 
przypomnieniem. Teraz proszę po prostu na to pozwolić. Następnym razem, gdy 

zobaczymy się osobiście, będzie to dwóch Uświadomionych Mistrzów patrzących 
sobie w oczy. Żadne słowa nie będą musiały być wypowiadane. Nasza wiedza 

będzie mówić cicho. A potem proszę wybacz mi, jeśli wyleję kilka łez. Podróż była 
długa, ale teraz jesteśmy w domu. 

 
 
Tłumaczenie Ewa Rydzewska 



 


