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Aktualizacja ProGnost 2022 – Meta Rzeczywistości
Kwantowa zmiana w świadomości
Rzeczywistość istnieje, ponieważ świadomość jest obecna, a ta fizyczna, oparta na atomie sfera
jest naszym obecnym doświadczeniem po prostu dlatego, że to na niej ludzie skupiają swoją
świadomość. Jest to jednak tylko jedna z wielu rzeczywistości. Obecnie powstaje nowa, cyfrowa
rzeczywistość, wspomagana przez takie technologie jak sztuczna inteligencja, rzeczywistość
rozszerzona i wirtualna. W miarę jak ludzka świadomość staje się bardziej skoncentrowana
cyfrowo w sferach takich jak metawersja, wpływa to na szybką ewolucję nowego gatunku
ludzkiego. Wynikający z tego potencjał jest niepokojący, ale właśnie dlatego tu jesteście.
Adamus mówi, że jest to czas, aby być hiperświadomym własnej świadomości i tego, gdzie jest
ona skupiona, ponieważ wasze światło ma bezpośredni wpływ na nowe rzeczywistości
wybierane przez ludzkość.
Adamus daje fascynujące spojrzenie na szybko rozwijające się cyfrowe rzeczywistości, które są
badane i doświadczane przez ludzi na całym świecie. Rozszerzona Rzeczywistość jest już obecna
w sposób mechaniczny, jak np. wymiana stawów w biodrach i soczewek w oczach, a także
szybko pojawia się w sposób cyfrowy, dzięki wizualnemu poszerzeniu, które można nosić na
sobie. Wirtualna Rzeczywistość jest faktem, który rozpoczął się od gier wideo i szybko staje się
coraz bardziej wciągający i "realny", ponieważ ludzie zaczynają zamieszkiwać metawszechświat.
Adamus twierdzi, że wkrótce będziemy mieli Całkowicie Cyfrową Rzeczywistość, gdzie człowiek
może zostać zdigitalizowany i załadowany do metawersum. Co ciekawe, nie różni się to wiele od
osadzenia naszej świadomości w biologicznej/fizycznej rzeczywistości, w której żyliśmy. Ale jakie
są tego konsekwencje?
Co się stanie, gdy ludzie zanurzą się w cyfrowej rzeczywistości, gdzie nie ma śmierci, a życie
zdaje się trwać wiecznie? Adamus odpowie na to i wiele innych pytań, zanim poprowadzi
Merabę o pozwoleniu sobie na pamiętanie o innych sferach. Twój naturalny stan to chodzenie
w wielu światach.
"Jesteśmy w środku kwantowego skoku świadomości na planecie... To zmieni wszystko, ale
przyniesie też konflikt, ponieważ są tacy, którzy nie chcą się zmienić. To jest absolutnie w
porządku, ale będzie im coraz trudniej pozostać tutaj, żyć na planecie w czasie kwantowej
zmiany świadomości." ~ Adamus
Sesje
1. Świadomość jest wszystkim (56:30)
Najważniejszym czynnikiem na planecie w tej chwili są dyskusje o świadomości, a to "tsunami
świadomości" zmieni samą podstawę rzeczywistości. Istnieje skumulowane zapotrzebowanie na

ewolucję i zmiany, pojawia się nowy gatunek ludzki i to wszystko może być trochę przerażające.
Ale, droga Shaumbro, właśnie dlatego tu jesteście.
2. Struktura Rzeczywistości (56:33)
Jesteście zaproszeni do odpuszczenia wszystkiego, co myśleliście, że wiecie o rzeczywistości.
Adamus wyjaśnia, jak ta fizyczna, atomowa rzeczywistość jest skonstruowana, mówiąc, że stała
się ona uprawomocniona, ponieważ została najpierw teoretyzowana, ponieważ obserwator
wpływa na rzeczywistość. Co się stanie, gdy ludzie stworzą i zamieszkają w cyfrowych
rzeczywistościach? Potencjały są oszałamiające.
3. Pozwalanie na inne rzeczywistości (48:43)
Adamus odpowiada na pytania dotyczące wpływu i interakcji ludzkości z powstającymi
cyfrowymi rzeczywistościami, a następnie prowadzi Merabę o dopuszczeniu wielu innych sfer, z
których wszystkie są prawdziwe. W rzeczywistości możecie oświetlić i wybrać dowolną
rzeczywistość, której pragniecie; właśnie dlatego tu pozostaliście. My dopiero zaczynamy nasze
przygody w innych rzeczywistościach. Gdzie jest wasza świadomość?

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY
• Świadomość jest podstawą każdej rzeczywistości
• Wszystko co dzieje się teraz dotyczy kwantowego skoku świadomości
• Ludzie przechodzą do cyfrowej rzeczywistości
• Postrzeganie pochodzi z wewnątrz, a obserwator zmienia rzeczywistość
• Nadszedł czas by być hiperświadomym własnej świadomości
• Digitalizować czy energetyzować?

Format: Strumieniowa transmisja wideo i audio, tekst on-line E-reader
Cena: $95
Dostępność: 90 dni dostępu do wideo, audio & tekstu E-reader
Tłumaczenia: Kiedy tłumaczenia tekstów staną się dostępne, zostaną wymienione na tej
stronie. Z powodu dostępności tłumaczeń nie będą przyznawane żadne zwroty ani przedłużenia.
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