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Zarejestrowane w Kona, Hawaje 

18 grudnia 2020 

 

Z udziałem  

Adamusa Saint-Germain 

W przekazie Geoffreya Hoppe 

W asyście 

Lindy Hoppe 

 

WAŻNA UWAGA: Ta informacja prawdopodobnie nie jest dla ciebie, chyba że  

weźmiesz pełną odpowiedzialność za swoje życie i swoje kreacje. 

 

© 2020 Crimson Circle IP, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 Zabrania się duplikacji, kopiowania lub dystrybucji bez pisemnej zgody właściciela 

Adamus® jest znakiem towarowym Crimson Circle IP, Inc. 

  

Redakcja i tłumaczenie Włodek Salwa 

Korekta Lidia Podlipna - Salwa 

 

  Zobacz stronę z kontaktami na stronie internetowej: www.crimsoncircle.com  

http://www.crimsoncircle.com/
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Aby doświadczyć pełnej energii tej sesji, zaleca się  

słuchania nagrania audio podczas czytania transkrypcji lub tłumaczenia. 

 

LINDA: Witajcie wszyscy. Jesteśmy tutaj by wysłuchać wiadomość specjalną od Adamusa. 

To jego prośba z ostatniej chwili. Chciałby podzielić się z nami kilkoma informacjami, więc Geoff zgodził się, 
żebyśmy nagrali tę specjalną wiadomość dla każdego z nas. 

Jesteśmy tu, w Villa Ahmyo, znowu w tym pięknym naturalnym otoczeniu. Więc proszę, poczujcie się 
komfortowo i weźcie porządne, głębokie oddechy, to będziemy gotowi na tę wiadomość. 

A więc, jak zwykle robimy pauzę. Zwalniamy tempo i bierzemy głęboki oddech, pośród pauzy szaleństwa wokół 
nas. 

Uchwyćmy tę chwilę, aby uhonorować siebie głębokim i świadomym oddechem, pozwalającym na przepływ 
energii, na rozszerzanie się. Energie rozprzestrzeniają się w nas i bez nas, oddychając dalej i dalej, gdy 
bierzemy głęboki oddech, oddech życia. 

Naprawdę pozwól sobie poczuć tę wiadomość. Nie tylko słowa, ale i energię. 

Weź głęboki oddech, dobry głęboki oddech i poczuj Adamusa, jak zawsze, z każdym z nas. 

Oddychaj dla siebie. 

Oddychaj i pozwól. 

 

ADAMUS: Jestem Kim Jestem, Adamusem Saint-Germain. I dziękuję za przedstawienie mnie i oddychanie, 
które poprowadziłaś droga Lindo z Easa 
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Rzeczywiście, obudziłem Cauldre'a około 4:30 rano czasu lokalnego w Kona na Hawajach. Obudziłem go, 
żeby powiedzieć mu o wyjątkowych aktualnościach i zasugerować, by usiadł dziś z drogą Lindą i przekazał tę 
wiadomość, którą mam dla was.  

 

10.000 Wzniesionych Mistrzów 

 

Jest 18 grudnia, a powodem, dla którego obudziłem Cauldre'a było powiedzenie mu , że od wczorajszej nocy 
jest obecnie 10.000 Wzniesionych Mistrzów. Innymi słowy, Klub Wzniesionych Mistrzów rozrósł się. Tak, 
mamy 10.000 członków. 

To są ludzie. To są anielskie istoty, które wzniosły się. Opuścili ciało fizyczne, opuścili Ziemię i są teraz 
całkowicie wzniesieni i można by nazwać ich istotami oświeconymi. Skończyli podróż cykli żyć na planecie 
Ziemia. 

I podczas gdy 10.000 to po prostu liczba, istnieje pewne jej znaczenie. Oczywiście, 10.000 to pewna „masa 
numeryczna” ale uroczystość, którą teraz widzimy, że coraz więcej Wzniesionych Mistrzów, coraz więcej 
ludzi, którzy byli aniołami, kończy teraz swoje cykle na Ziemi. 

Teraz, 10.000 to nie jest tak wiele w porównaniu do wszystkich dusz, które kiedykolwiek przeszły przez 
Ziemię, przez wszystkie wcielenia, ale to, co przez to widzimy, to powoli, ale ostatecznie, zmieniamy cykle 
ludzi gubiących się lub utkniętych na Ziemi. 

Dziesięć tysięcy Wzniesionych Mistrzów teraz. 

Chciałbym, żebyś wziął głęboki oddech i poczuł to. Poczujcie radość, świętowanie. Wczujcie się fakt, że być 
może w przyszłości ludzie nie będą musieli przechodzić przez tak wiele żyć, aby dotrzeć do swojej  
prawdziwej, wewnętrznej boskiej Realizacji. Być może zagubienie się, być może wszystkie cierpienia i 
zmagania dobiegną końca. 

Ale teraz jesteśmy tu z 10.000 Wzniesionymi Mistrzami, a wszystko to dzieje się w bardzo przebojowym 
czasie. To wszystko dzieje się o tej porze w roku 2020. W roku, o którym jestem pewien, że nikt z was nigdy 
nie zapomni, czy to jesteście jeszcze w ludzkiej formie, czy jesteś w innych sferach pośród Wzniesionych 
Mistrzów. 2020 - nic nie może się z tym równać. 

 

Pamiętny rok 

 

Rok ten rozpoczął się od zamknięcia Zakonu Łuku, tego portalu, przez który ludzie przybywali na Ziemię, 
tego samego portalu, który naprawdę jest strażnikiem Czasu na planecie. To był jeden z głównych celów 
Zakonu Łuku, bycie strażnikiem Czasu. Nie mówię, że ich komnaty były wypełnione wieloma zegarami i że 
wszyscy nosili zegarki. Ale oni byli odpowiedzialni za utrzymywanie elementu Czasu, który jest tak istotny do 
doświadczenia bycia człowiekiem na Ziemi, a jednak może naprawdę uwięzić kogoś w tej sferze. 

Zakon Łuku był także portalem wejściowym dla tak wielu, którzy po raz pierwszy przybyli na Ziemię, by 
przyjąć ludzkie wcielenia i portalem, przez który wszyscy przeszliście, gdy po raz pierwszy przybyliście na tę 
planetę. 

Rok 2020 był również czasem rozpadu anielskich rodzin. 

Rozmawialiśmy o tym na początku roku, kiedy to anielskie przywołanie wyszło do wszystkich anielskich istot, 
innych niż te na planecie Ziemia, by się zebrać. I tak zrobili. Podczas tego zgromadzenia przyszła wieść, że 
wszystkie anielskie rodziny, wszystkie 144.000 rodziny zostały rozwiązane. I wtedy, rzeczywiście, to miało 
miejsce. 
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Istoty anielskie, które należały do tych rodzin rozłożonych w czasie całego stworzenia, wiele z nich 
odchodziło do tego, co teraz nazywasz wieloma Nowymi Ziemiami. I w ten sposób, nie 
doprowadziło to również do ingerencji z zewnątrz wszelkich rodzajów podmiotów lub grup, istot 
pozaziemskich, kosmitów lub kogokolwiek innego. Ci wtrącali się do planety Ziemia tak długo, 
bardzo długo, ale już im tego nie wolno, już się tego nie toleruje. 

I, oczywiście, jak wiecie, był to również rok waszego koronawirusa. Koronawirus przetoczył się 
przez planetę na początku roku i wymusiło to tak wiele zmian. Oczywiście, było wiele strachu, wiele 
obaw, a sam koronawirus doprowadził do tak wielu różnych spisków. Ale u jego podstaw leży to, że 
wirus pojawił się tutaj, aby zmienić świadomość. 

W pewnym sensie istnieje wiele podobieństw między koronawirusem, a wirusem energii seksualnej. 
One także są czynnikami zmieniającymi świadomość. 

Cała planeta, w bezprecedensowym przesunięciu, znalazła się blisko całkowitej izolacji, po to aby 
ludzie nie przekazywali sobie nawzajem tego wirusa tak łatwo. Ale bardziej niż cokolwiek innego, to 
był czas, by ludzie zagłębili się w siebie, by ocenić, po co tu są, przyjrzeć się swojemu życiu, aby 
ulepszyć swój dom. Nie tylko swój fizyczny dom, w którym żyją, ale by ulepszyć swój boski dom. 

Walczysz z koronawirusem już przez cały rok. Zakłóciło to tak wiele rzeczy. Zakazano wychodzenie 
na zewnątrz dla rozrywki, na kolację, na imprezy. Zakłócono podróżowanie. Zakłócono sposób 
prowadzenia biznesu i wszystko z tym związane. Ale z koronawirusa pochodzi też wiele, wiele 
dobrych rzeczy i planeta nauczy się doceniać to w nadchodzących latach. 

Ach, co to był za rok, a teraz jest w nim 10.000 Wzniesionych Mistrzów. 

 

Czas specjalny 

 

Wszystko to dzieje się pod koniec roku 2020. Wszystko to dzieje się w czasie zimowego przesilenia, 
21 grudnia. 

Przesilenie zimowe wyznacza początek nowej ery, przede wszystkim z przyrodą na planecie, ale ma 
wpływ także na ludzi. To nowa era. To nowy czas. To koniec ciemnego okresu, krótszych dni, 
ciemniejszych dni, a teraz wchodząc w okres światła, tym dłuższe dni. 

Tak więc mamy tu jeszcze jedno wydarzenie, o którym wielu z was słyszało. Nazywa się ono Wielką 
Koniunkcją. Jest to unikalne ustawienie Jowisza i Saturna (w najbliższej odległości od 1623 roku). 

Proszę byście zrozumieli, że planety nie dyktują wam jak żyć, ale planety i ruchy planetarne 
stwarzają pewne nowe możliwości, gdy ktoś zdecyduje się z nich skorzystać. 

Teraz mamy Jowisza poruszającego się w kierunku Wodnika. Jowisz ze swoim przywództwem, ze 
swoimi szansami na zdrowie, bogactwo i radość, przyjemność. Saturn skupia się na osobistych 
powinnościach. Saturn czasami ustawia wielkie ograniczenia. Ale bardziej niż cokolwiek innego, 
prawdziwą wartością Saturna jest osobista odpowiedzialność, a kiedy ktoś weźmie za siebie osobistą 
odpowiedzialność, zmienia to sposób ich pracy z energią. Zmienia się to, jak się manifestują i jak 
energie tworzą rzeczy. 
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Tak więc, mamy tę niesamowitą serię wydarzeń właśnie tutaj, pod koniec waszego roku 2020. 
Mamy przesilenie zimowe i oczywiście mamy 10.000 Wzniesionych Mistrzów. 

 

Co to wszystko znaczy 

 

Co możesz z tego wziąć dla siebie? Jakie są w tym ważne sprawy osobiste? Nie patrzmy teraz na 
planetę, ale spójrzmy na ciebie osobiście. 

Po pierwsze, pod koniec tego długiego i często pełnego wyzwań roku, w czasie, który jest naprawdę 
rokiem Realizacji dla ciebie i dla Shaumbry wiedz, że to czas nowych początków, nowej ery, nowej 
ścieżki. To idealny czas, aby teraz pozwolić twojej energii służyć ci jak nigdy przedtem. Żadnych 
wymówek, żadnego powstrzymywania się. Macie tylko pozwolić, by wasza energia wam służyła. 

Weźmy z tym oddech i uświadommy sobie teraz to wszystko o czym rozmawialiśmy przez lata, to 
wszystko, przez co przeszliśmy razem. Teraz jest naprawdę największy potencjał, aby to się stało. 
Teraz, pod konie roku 2020. 

Innym ważnym krokiem naprzód w tym wszystkim, jeśli zdecydujesz się zrealizować te potencjały, 
które są teraz dostępne, tak bardzo dostępna dla ciebie teraz w tych dniach jest osobista wolność. 

Osobista wolność. Będę o tym mówić więcej. Oczywiście, mówiłem o tym w długo w przeszłości, ale 
teraz bardziej niż kiedykolwiek, mówię o osobistej wolności. I osobista wolność, tak dobra, jak ona 
brzmi, również ma, no cóż, ma w sobie kilka dość trudnych części, w które będziemy się wdawać, w 
waszą wolność osobistą. 

Dawno temu zapytałem: "Czy ludzie są naprawdę gotowi na wolność?" i podczas gdy tak wielu, 
którzy byli na tym etapie, podczas shoudów na żywo kiwali głowami, "Tak, tak,". A ja czułem, że 
odpowiedź brzmi nie. Właściwie to nie byli. I w dużym stopniu nadal nie są. Ale dla ciebie teraz, 
bardziej niż kiedykolwiek, jest to szansa na osobistą wolność. 

I znów wiąże się to z energią. Zdajesz sobie sprawę, że cała ta energia jest twoja i dlatego istnieje 
osobista wolność, w której nie musisz polegać na nikim innym. Nawet nie musisz się martwić o to, 
co dzieje się na zewnątrz z całą tą resztą świata, z resztą ludzkości, ponieważ masz teraz dostęp do 
prawdziwej wolności osobistej. Och, ty nie musisz się martwić o wszystkie elementy, które mogą 
odebrać ci wolność, ponieważ masz potencjał do bycia wrodzoną wolnością. 

To, co dzieje się obecnie, również pod koniec roku 2020, to niewiarygodnie duże osłabienie 
zewnętrznego potencjału włądzy. Ogromne osłabienie władzy zewnętrznej. Władza to kwestia, o 
której długo z wami wszystkimi rozmawiałem. Władza to iluzja. Nie ma takiej prawdziwej rzeczy jak 
władza, ale kiedy ludzie w nią wierzą i kiedy pozwalają na ten element władzy w ich życiu, to ma 
wpływ, czy jest on rzeczywisty czy nie, namacalny czy nie. A następnie tym się staje. 

Wszystkie wydarzenia, które mają miejsce obecnie pod koniec 2020 roku, powodują ogromne 
osłabienie władzy zewnętrznej. 

Zewnętrzna władza jest w rzeczywistości wpleciona w masową świadomość, ponieważ tak wielu w 
nią wierzy i tak wielu w niej trwa przez działanie sił zewnętrznych.  
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A teraz, bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę, że te siły zewnętrzne - czy 
były rządami, religiami lub szefami lub zasadami i przepisami, bez względu na to czym one są, że 
jesteście ludźmi, którzy wiedzą jak manipuluje się ludźmi w ich życiu, jak manipuluje się osobami 
publicznymi, a to jest wielkie osłabienie władzy zewnętrznej. 

Czuję, że planeta zacznie to odczuwać bardzo, bardzo szybko, ale ty możesz to poczuć już teraz. 
Ten uścisk, który ma nad tobą władzę, uwalnia się. 

A teraz jest czas na wielką osobistą przemianę. Przemieniałeś się - tak, rzeczywiście. Tak wiele 
przechodziłeś przez te lata, ale teraz, szczególnie w tych końcowych dniach, tych kilku ostatnich 
dniach 2020 roku jest czas, by pozwolić na osobistą przemianę. Nie tylko o tym myśleć, nie 
próbować uchwycić zarys ogólny, nie próbować przechodzić przez żadne ćwiczenia w umyśle, żadne 
dyscypliny czy cokolwiek innego, ale po prostu pozwolić na osobistą przemianę. 

Nie musisz nawet wiedzieć, czym to jest i gdzie to się kończy. Nie, to nie jest nawet to, że nie 
chcesz tego robić. To po prostu pozwalanie. 

Masz w sobie te wszystkie cząstki. Masz w swoim życiu wszystkie te różne dynamiki - czy to dotyczy 
twojej Realizacji, czy to jest fizyczne czy psychiczne, czy cokolwiek innego. Czy to uwalnia rzeczy i 
jest odpuszczeniem karmy przodków lub którejkolwiek z innych rzeczy. Wszystkie te rzeczy wirujące 
i poruszające się oraz grzechoczące w tobie, energie, które się mieszają - a teraz jest to chyba 
najlepsza okazja, jaką kiedykolwiek miałeś by po prostu pozwolić tym osobistym transformacjom 
przejść do następnego cyklu, wyjść z tego starego sposobu zmagania się z osobistą przemianą 
poprzez cierpienie. Teraz trzeba pozwolić sobie na wdzięk i łatwość w waszej osobistej przemianie. 

Dziesięć tysięcy Wzniesionych Mistrzów teraz. To niezła uroczystość w Klubie Wniebowstąpionych 
Mistrzów. Och, to będzie trwało tygodnie, jestem pewien. Dziesięć tysięcy Wzniesionych Mistrzów, a 
też wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej. 

Przez eony czasu na planecie liczba Wzniesionych Mistrzów rosła bardzo, bardzo powoli, bardzo 
powoli, zwłaszcza na początku. Nawet w ostatnim stuleciu, w ostatniej dekadzie, liczby te rosły 
powoli. Ale teraz, jeśli miałbyś na to spojrzeć, utworzyć graf lub umieścić na wykresie, to zauważysz 
jak to przyspiesza. Więcej Wzniesionych Mistrzów. 

Wraz z tym powstaje rodzaj własnej grawitacji, grawitacji, która pozwala ludziom płynąć na fali 
własnej Realizacji, we własnym życiu. Teraz, wielu, wielu ludzi, jak wiesz, budzi się i przechodzi od 
przebudzenia do mistrzostwa. To może być bardzo trudna i wymagająca ścieżka. Ale z tą masą, z 
tym pędem od 10.000 – a wkrótce będzie ich o wiele więcej – Wzniesionych Mistrzów, zapewniona 
jest dynamika, wspierająca tych, którzy przyjdą następni. 

Dziesięć tysięcy Wzniesionych Mistrzów świeci swoim światłem na planecie, w czasie gdy przemijają 
jedne z najbardziej trudnych i pełnych wyzwań lat dla tej planety, na tak wiele sposobów, ale także 
jedne z największych lat potencjału, przesunięć i zmian. 

Dziesięć tysięcy Wzniesionych Mistrzów nie próbuje zadawać swojej woli na planecie, ale raczej 
rozświetla ich uśmiech, ich światło na ludzkość mówiąc: "Tak, to da się zrobić". Możesz uwolnić się 
od  elementów władzy, elementów ciągłego wcielania życia po życiu, elementów przodków, 
elementów Czasu. Możesz uwolnić się od tego, by stać się istotą urzeczywistnioną, a następnie stać 
się Wzniesionym Mistrzem." 
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A na Ziemi jest teraz blisko 10.000 wcielonych Mistrzów. W tym jest wielu Shaumbra, którzy po 
prostu wybrali swoją Realizację, szczególnie w połowie tego roku. Inni, którzy nie nazwaliby się 
Shaumbrą, w sumie stanowią około 10.000 wcielonych Mistrzów na planecie. 

Teraz, liczba ta nie musi się zgadzać. Nie musi być to jeden na jeden układ z liczbą Wzniesionych 
Mistrzów. Ale, co dziwne, wystarczająco synchronicznie, a może po prostu tak z wdziękiem, liczbie 
10.000 Wzniesionych Mistrzów odpowiada około 10.000 wcielonych Mistrzów na planecie. 

Tu jest coś w kolejce, coś ustawia się w kolejce z liczbami, w kolejce z planetami, z Saturnem i 
Jowiszem, coś w tym wszystkim, co dzieje się właśnie podczas przesilenia zimowego.  

Coś jest w powietrzu. 

Weź głęboki wdech, wdychaj to i pozwól mu na to. Coś jest w powietrzu. 

To Coś – to potencjały, przesunięcia i zmiany, które pojawiają się po roku zmagań i przemian. 

Coś jest w powietrzu. 

Och, to jest w powietrzu dla planety i niektórzy będą zdawać sobie z tego sprawę, a wielu może nie. 
Ta wiadomość jest dla Ciebie i o Tobie. Coś jest w powietrzu. 

To przejście od zewnętrznego uścisku władzy do wewnętrznej kreatywności. 

To przejście od zewnętrznej kontroli, zewnętrznych ograniczeń, rzeczy narzuconych ci przez innych, 
przez społeczeństwo i masową świadomość, do swojej prawdziwej, osobistej wolności. 

Zobaczysz też teraz, że dotarliśmy do tego punktu, można powiedzieć, że jest to szczyt kolejki 
górskiej. Dotarliśmy do tego punktu teraz, tutaj, pod koniec roku, gdzie nawet ten COVID zaczyna 
teraz powoli, ale skutecznie, znikać z planety. Nawet COVID, bo COVID, koronawirus – wolę 
używając tego terminu, koronawirus - był tu w celu transformacji i ten cel został osiągnięty. Więc 
teraz, tak naprawdę nie ma już wielkiej potrzeby, aby koronawirus kontynuował swoją przemianę 
świadomości. Zmiana już tutaj jest i nadal zachodzi. 

Tak, Cauldre pyta mnie: "A co ze szczepieniami?" Szczepionki, które się pojawiają teraz pod koniec 
roku, w czasie tej Wielkiej Koniunkcji, w czasie 10.000 Wzniesionych Mistrzów. Tak, szczepienia 
będą miały wpływ na zmniejszenie i ostatecznie wyeliminowanie koronawirusa. Ale muszę ci 
powiedzieć, że to nie tylko zasługa szczepionki. Jest tego dużo więcej. 

I jak powiedziałem dawno temu, kiedy pojawił się ten wirus, powiedziałem, że: „Wykona swoją 
pracę, a potem po prostu zniknie. Odejdzie prawie tak szybko, jak się pojawił". Wielu powie, że to z 
powodu szczepień, ale prawda jest taka, że wirus wykonał swoją pracę i nadszedł czas by odstąpił. 
Więc, przez najbliższych kilka miesięcy, wirus zacznie dość szybko znikać z powierzchni planety, 
jako że wchodzimy w nową erę. 

Dla każdego z was, teraz bardziej niż kiedykolwiek, jest czas, aby wasza energia mogła wam służyć 
bez przeszkód. Być może to jest tutaj najważniejszy punkt.   

Będziesz pamiętał rzeczy takie jak 10.000 Wzniesionych Mistrzów. Będziesz pamiętał takie rzeczy 
jak Wielka Koniunkcja. Ale najważniejsze jest to, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, 
aby wasza energia wam służyła. 

Nie musisz mówić swojej energii co ma robić. Nie musisz umieszczać jej w swoim codziennym planie 
zajęć. Nie musisz opracowywać listy celów energetycznych na nadchodzący rok.  
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Nie musisz zaprzęgać swojej energii do pracy. Nie musisz jej kontrolować w jakikolwiek sposób. I 
nigdy więcej nie musisz się jej bać. Nigdy nie musisz się martwić że będziesz przytłoczonym przez 
energię. Nigdy nie musisz się martwić o to, że twoja energia ma władzę, która cię zdominuje. 

Teraz jest czas, bardziej niż kiedykolwiek, aby pozwolić tej energii by była cała twoja, nie należała 
do nikogo innego i nie miał obaw, że ktoś inny może sprawić, że uczyni z tobą wszystko. Cała 
energia jest twoja i nadszedł czas, aby pozwolić tej energii służyć, nie powstrzymując jej, nie 
czując, że musisz się dalej ukrywać lub zakrywać, chronić siebie, żeby być ostrożnym wobec siebie. 

Teraz nadszedł czas, aby odważnie i bez lęku pozwolić, by wasza energia wam służyła. 

Weźmy z tym głęboki oddech. 

Nie bójmy się własnej energii. Jest tu, by wam służyć. Nigdy cię nie zdradzi. 

Możesz od niej uciec. Możesz się przed nią ukryć. Możesz próbować ją regulować, spowalniać, ale 
ostatecznie zdasz sobie sprawę, że jest twoja i jest tu, by ci służyć. 

Ta energia, wytworzona przez waszą świadomość, jest dostępna dla was w tej chwili. 

Weźcie z tym dobry głęboki oddech. 

Coś jest teraz w powietrzu. 

Tutaj jest 18 grudnia. To nagranie zostanie wam udostępnione w następnym dniu lub dwóch. 

W tej chwili, jest coś w powietrzu. 

To jest to piękne zimowe przesilenie. To jest Wielka Koniunkcja. To jest 10.000 Wzniesionych 
Mistrzów. To koniec bardzo trudnego, ale bardzo, w pewnym sensie, produktywnego roku.  

Coś jest w powietrzu. 

Weźcie głęboki, porządny oddech. 

To twoja energia. Proszę, pozwólcie jej teraz służyć, bo wchodzimy w nowy rok. Co więcej ty i 
planeta wkraczacie teraz w nową erę.  

Dziękuję, że pozwoliłaś mi przekazać tę wiadomość teraz. Idźcie i cieszcie się Świętami. 

Mamy dużo pracy do zrobienia w nadchodzącym roku, ale ta praca nie będzie polegała na zmaganiu 
się i wyzwaniach. Będzie chodziło o to, by być żywym przykładem wcielonych Mistrzów na tej 
planecie. 

Weźmy głęboki oddech, poczujmy jak 10.000 Wzniesionych Mistrzów uśmiecha się i świeci swoim 
światłem na nas. 

Z tym, Jestem Adamusem z Suwerennej Domeny. 
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LINDA: Weźmy z tym głęboki oddech. Bądźmy z tym głębokim oddechem. 

Oddychaj, gdyż kończymy to najbardziej doniosłe przesłanie. Tak wiele naprawdę doniosłego jest 
dla każdego z nas. 

Weźmy głęboki oddech i przede wszystkim, jak Adamus nas zaprasza, jesteśmy po to, by pozwolić, 
by nasze energie nam służyły. 

Każdemu z nas, niech wasze energie służą. 

Weźmy głęboki oddech i świętujmy to niesamowite, doniosłe przesłanie. 

Dziękuję, że jesteście tu z nami. 
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