
Adamus na Temat: Nieznana Rodzina 

Zmiana Wartości u Podstaw Społeczeństwa 
 
NAJWAŻNIEJSZE TEMATY 

• Jednostka rodzinna jest rdzeniem społeczeństwa 

• Pojawia się nowy typ rodziny, który wpływa na wszystko 

• Zacierają się granice w definicjach związku i rodziny 

• Ludzkość zatacza pełne koło 

• Związki – nie będą już oparte na karmie, patriarchacie i religii 

• Nowa jednostka rodzinna to wolność i miłość 

 

Rodzina jest podstawą wszystkiego co ludzkie i przybierała różne formy na 

przestrzeni dziejów Ziemi. W tym wysokopoziomowym spojrzeniu na zmieniającą 

się dynamikę rodziny, Adamus przedstawia historyczny przegląd jednostki 

rodzinnej, począwszy od Atlantydy aż po czasy współczesne, przechodząc przez 

wielożeństwo, monogamię, a obecnie suwerenność jednostki. Tradycyjne 

definicje związków ustępują miejsca wielu "zamazanym liniom", co spowoduje 

zmiany we wszystkim, od mieszkań i opakowań żywności do wychowywania 

dzieci i rozwoju nowych ZOO lub inaczej:"Zobowiązań z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością". Miłość jako podstawa intymnych związków jest stosunkowo 

niedawnym rozwojem i stanie się bardziej dynamicznym czynnikiem w miarę 

uwalniania karmy i wzorców przodków. Społeczeństwo będzie nadal ewoluować, 

ponieważ coraz więcej ludzi wybiera wolność osobistą zamiast starych więzi 

rodzinnych. 

 

W Atlantydzie społeczeństwo było całkowicie wspólnotowe, a dzieci należały 

raczej do społeczności niż do biologicznych rodziców. Po upadku Atlantydy, 

ludzie żyjący na szorstkiej powierzchni Ziemi połączyli się w grupy w celu 

ochrony i przetrwania. Powstała w ten sposób poligamiczna jednostka rodzinna 

trwała do wczesnego średniowiecza, kiedy to Kościół zaczął zachęcać do 

monogamicznego modelu: ojciec/matka/dzieci. Gdy świadomość zmieniła się po 

II wojnie światowej, jednostka rodzinna rozpoczęła swoją kolejną ewolucję. Nie 

będzie już oparta na karmie, patriarchacie i ślubach na całe życie. Nowo 

powstająca jednostka rodzinna będzie oparta na grupowej przyjaźni i wzajemnym 

porozumieniu.  

 

Gdy ludzkość uwolni karmę i więzy rodowe, zatoczy się pełne koło od 

komunalnej jednostki rodzinnej z Atlantydy do nowej, opartej na przyjaźni, 

grupowej jednostki rodzinnej. Podczas gdy nadal będzie wielu, którzy wybiorą 

bardziej tradycyjny model rodziny, będzie też coraz więcej tych, którzy 

zdecydują się być "samotni i suwerenni", wolni, by poruszać się pomiędzy 

związkami i odkrywać miłość do Siebie.  

 


