
Krótki opis wydarzenia „Pasja Merlina” 

 

Wyciągnijcie swoje magiczne różdżki i czarodziejskie czapki, ponieważ 
będziemy świętować online! 

Z powodu pandemii COVID-19 musieliśmy zmienić spotkanie na żywo zaplanowanego 

w Bled w Słowenii na transmisję na on-line. Nie możemy się spotkać osobiście, ale 

nie pozwolimy, aby nas to powstrzymało! 

Pasja Merlina odbędzie się w dniach 11–13 września 2020 r. 

Transmisja internetowa prowadzona będzie z Crimson Circle Connection Center w 

Kolorado tak, aby Shaumbra z całego świata mogła wziąć w tym udział. Niezależnie 
od tego, czy wybierzesz udział w wydarzeniu na żywo, czy zarejestrujesz się później, 

będziesz mieć 90-dniowy dostęp do wszystkich filmów. Dostarczymy również 

transkrypcje tekstowe przekazów (w formacie e-czytnika) w ciągu około 10 dni po 

wydarzeniu. 

Odbędzie się kilka przekazów od Adamusa Saint-Germaina oraz co najmniej jeden 
przekaz zarówno Kuthumiego jak i Merlina. Adamus nie ogłosił jeszcze listy innych 

gości, ale w przeszłości byliśmy zabawiani i inspirowani od Tobiasza po Madame 

Blavatsky, Sama i Metatrona. 

Nasze wydarzenie online obejmie także światową zapowiedź długo oczekiwanego 
filmu Rude Awakening. Ekipa Rude będzie z nami, albo w studio w Kolorado, albo w 

swoim studio w Amsterdamie, aby porozmawiać i zaprezentować swój film. Będziemy 
pierwszą grupą, która zobaczy to niezwykle kreatywne arcydzieło o przebudzeniu, w 

dużej mierze oparte na podróżach Shaumbry. 

Podczas całego wydarzenia będziemy słyszeć muzykę na żywo od Yoham & Company, 

występującą w ich muzycznej świątyni w Izraelu oraz innych zaproszonych gości. 

Podsumowując, w ciągu trzech dni będzie co najmniej 12 godzin inspiracji i 

świętowania. 

Początek września to koniec 6-miesięcznego okresu, w którym Adamus zalecił, aby 
nie podejmować wielkich decyzji „życiowych”, a także koniec naszego lata 

oświecenia. Spodziewamy się wielkich rzeczy przed wydarzeniem „Pasja Merlina” i 

podczas niego. 

 

Coroczne wydarzenie Merlin jest największym od wielu lat spotkaniem 
Shaumbry w tym roku.  

Ze względu na niezwykłe okoliczności na Ziemi i w kosmosie, robimy to online w tym 
roku, a dobrą wiadomością jest to, że teraz więcej Shaumbry będzie mogło w tym 

uczestniczyć.  

Przygotuj się na wysadzenie z nami czapek Merlin we wrześniu! 


