Opis przygotowania do wydarzenia „Otwarcie Krzyża Niebios”
Tekst zaczerpnięty z listopadowego wydania Shaumbra Magazine.
Według Adamusa, otwarcie Krzyża Niebios będzie miało miejsce 22 marca 2023 roku.
Skutki będą oszałamiające. W rzeczywistości, Adamus mówi - Krzyż Niebios jest
największą, najgłębszą planetarną zmianą od czasu upadku Atlantydy. Chodzi o
rzeczywistą fizykę, co dosłownie zmieni przepływy elektromagnetyczne i energetyczne
na naszej planecie.
Dla was osobiście będzie to miało ogromne znaczenie. Dostęp do waszego boskiego Ja
będzie łatwiejszy i bardziej wdzięczny, bez poczucia ciężkiej zasłony dualności.
Ta dostępność ma również nieoczekiwane konsekwencje dla waszej przeszłości. Tobiasz
powiedział: "Przyszłość to uzdrowiona przeszłość." Adamus modyfikuje to mówiąc:
"Przyszłość jest waszą oświetloną przeszłością”. Krzyż Niebios nie tylko pozwoli wam
wnieść więcej świadomości i światła do swojego życia, ale także oświetli wasze przeszłe
życia.
W tej pierwszej pięciosesyjnej części zatytułowanej "Przygotowanie
do otwarcia" dowiemy się więcej o tym czym właściwie jest Krzyż Niebios i dlaczego
dzieje się to właśnie teraz.
W pierwszej sesji Adamus mówi o podstawowym problemie, który dotyka prawie
wszystkich na naszej planecie: Beznadziejność.

Powodowana jest ona przez utratę połączenia z Jaźnią, która prowadzi do zaburzeń
równowagi psychicznej takich jak depresja, rozpacz, niepokój i problemy zdrowotne, jak
również uwidacznia problemy planetarne, takie jak wojna, ubóstwo i głód. W
rzeczywistości wszechobecne poczucie beznadziejności leży u podstaw prawie
wszystkich obecnych cierpień ludzkości. Rozwiązanie jest proste, ale do tej pory było
poza zasięgiem. Teraz to się zmienia! Dla tych, którzy są gotowi, dostęp do innych sfer
Jaźni (i poza nimi) już wkrótce będzie wykładniczo łatwiejszy.
W drugiej sesji Adamus mówi więcej o beznadziejności i dynamice planetarnej, o fizyce
Krzyża Niebios oraz o łasce bycia we własnym przepływie. Prowadzi piękną merabę
przepływu energii i nowej łatwości przypominania sobie, kim naprawdę jesteście.
Mówiąc o wyłaniającej się Świadomości Chrystusowej w połączeniu z tym wydarzeniem,
w trzeciej sesji Adamus podaje niezwykłe stwierdzenie, że: "Krzyż Niebios jest Drugim
Przyjściem." Następnie zauważa różne poziomy zmian, których ludzie doświadczają na
Ziemi. Zmiana, która nadejdzie wraz z otwarciem Krzyża Niebios będzie miała większy
wpływ niż cokolwiek od czasu upadku Atlantydy.
W sesji czwartej Adamus odnosi się do Harmonicznej Konkordancji, mówiąc o
zaskakującym osobistym wpływie Krzyża Niebios na twoją przeszłość i z przymrużeniem
oka oferuje receptę, która pomoże wam poradzić sobie z intensywnością zdarzeń.
Następnie Adamus prowadzi piękną podróż do Krzyża Niebios, który nie jest jeszcze
całkiem otwarty, ale zaczyna się wyłaniać.
W sesji piątej Adamus odpowiada na szereg istotnych pytań zadawanych przez
pracowników produkcji tego wydarzenia.
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