
Krzyż Niebios – Część 3: Pytania i Odpowiedzi 

Łączenie się z Sobą 

To "apokaliptyczne" wydarzenie nie przypomina niczego, z czym ludzkość miała wcześniej do czynienia. 
Gdy zasłona pomiędzy Ziemią a sferami poza nią zaczyna się otwierać, implikacje są głębokie. Podczas 
gdy zmniejszenie emocjonalnej, umysłowej i fizycznej grawitacji ostatecznie wpłynie na każdą część 
ludzkiego życia, najbardziej znaczącym rezultatem jest boski dostęp, którego ludzie pragnęli od początku 
czasu. Dla tych, którzy pozwalają swojej energii służyć bez ograniczeń, wynikiem tego wspaniałego czasu 
będzie życie pełne radości, szczęścia, obfitości, łatwości i wdzięku. W rzeczywistości ci, którzy trzymają 
się władzy, znajdą się w stanie szaleństwa i ostatecznie opuszczą planetę, ponieważ ludzka świadomość 
po prostu nie będzie dłużej wspierać ich gier.  

 

Adamus rozpoczyna tę ważną sesję stwierdzeniem "Nie znamy wszystkich odpowiedzi. To nigdy nie 
zostało zrobione. To jest dla was, aby odkryć i doświadczyć." Ale, jak zawsze, chętnie dzieli się swoją 
rozszerzoną perspektywą zza szybko przerzedzającej się zasłony. Odpowiadając na pytania Shaumbry z 
całego świata, Adamus mówi o potencjalnie cudownych zmianach w zdrowiu, rozjaśnieniu fizycznej 
gęstości, wpływie na nasze ludzkie życie i związki, i wiele więcej. Z wielką radością oświadcza: "Wraz z 
otwarciem Krzyża Niebios mogę z dumą ogłosić, że technologia nigdy nie będzie czymś, co zniszczy rasę 
ludzką." 

 

Odpowiadając na ponad piętnaście pytań, Adamus maluje inspirujący obraz tej głębokiej zmiany, która 
dokonuje się na planecie Ziemia. Jest to niesamowity czas, aby pozwolić, aby zupełnie nowy poziom 
jasnej i czystej energii służył wam bez ograniczeń. 

 

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY 

 

• Raz otwarty Krzyż Niebios nigdy się nie zamknie. 

• To jest to, o czym marzyliście od czasów Atlantydy. 

• Pozwólcie sobie teraz na życie pełne radości, łatwości, obfitości i wdzięku. 

• Nowe poziomy światła mogą przynieść ogromne uzdrowienie. 

• Czas, przestrzeń i grawitacja mogą wam teraz służyć. 

• Zadaniem człowieka jest po prostu tego doświadczyć. 

 

Czas trwania: 1:21:34 

Format: Mozliwe pobranie audio, tekstu I wideo  

Koszt: materiał bezpłatny 

Z udziałem: Adamusa Saint-Germain, Geoffreya i Lindy Hoppe 

Zarejestrowane: w Shaumbra Pavilion, Kona, Hawaii, Luty 2023  

WAŻNA UWAGA: Ta informacja prawdopodobnie nie jest dla Ciebie, chyba że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje życie 

i kreacje.    

Tłumaczenie – Włodek Salwa 


