
14 lutego 2016 Wiadomość dla Shaumbry

LINDA: Witamy na tej specjalnej prezentacji Adamusa Saint-Germain.
Jak wszyscy pamiętamy, Adamus bardzo wyraźnie - zaczęło się w lutym 2015 roku; 
że został wzmacniając ją, szczególnie w maju 2015 roku - że był tutaj, aby podjąć 
działanie i że w lutym 2016 roku miałby decydować jak będzie dalej, czy nie 
kontynuować Shaumbrę, z nami wszystkimi, w oparciu o jak udało nam zdając sobie 
sprawę, na naszej drodze do oświecenia. Więc tutaj jest to, że obiecał komunikat. 
Geoff teraz przygotowuje przynieść Adamusa i dzielić tę wiadomość.
Jesteśmy tu w studiu Crimson Circle w Louisville, Kolorado czekając, czekając 
niecierpliwie, Adamus Saint-Germain, aby dowiedzieć się, gdzie jesteśmy i gdzie 
jesteśmy na.
Więc z tym, wziąć dobry głęboki oddech. Naprawdę czuję się energiami tej 
prezentacji Adamus. Naprawdę
czują się Ciebie. Jeżeli każdy z nas, z naszej realizacji do oświecenia? Czy na to 
pozwolić? Czy możesz oddychać? Naprawdę pozwól emitować energię dla Adamusa.
Więc weź głęboki oddech. Poczuj się ze wszystkim, co masz. Otwórz w swojej 
świadomości i świadomości, umożliwiając tym najbardziej specjalnej prezentacji.

ADAMUS: Jestem, który Jestem, Adamus St. Germain.

Weźmy głęboki oddech dobry, drodzy przyjaciele.
Co długa podróż to było, podróż, która sięga ponad eony czasu. To prowadzi nas 
przez czasy
Atlantis - Świątynie Tien, marzenie ucieleśnionego oświecenia na Ziemi, tragedii 
Atlantis, szczery ból, że tak wielu z was miało odtąd; zgrupowanie 2000 lat temu w 
czasie Jeszuy, sadzenie nasion świadomości Chrystusa na Ziemi; Sporządzanie 
umowy wrócić
W tym czasie, w tym życiu na tym najbardziej niesamowity czas na tej planecie, 
wiedząc, że tym razem będzie to świadomości - zmieniając rzeczywistość Ziemi. 
Państwo decyduje się wrócić do ostatniego życia
na Ziemi, dla oświecenia w ludzkiej postaci; Ci wybrac wnieść świadomość na tej 
planecie.
Taka długa podróż to było, a teraz żyjesz w jednym z najbardziej szybko 
zmieniającym się, najtrudniejszych,
trudne czasy na świecie, jeszcze w czasie największym potencjale, największą 
szansę, największy
Obfitość ta planeta nigdy nie widział. Nie zamierzamy zobaczyć pokroju Atlantis 
wydarzy na tej planecie.
Nie będziemy widzieć spadające wielkich społeczeństw, ale mamy zamiar zobaczyć 
fenomenalne zmiany ponad
Te następne dziesięć do dwudziestu lat.
Jedziemy zobaczyć zmiany, które są wyprowadzeni przez świadomość, snami, 
pragnieniami, przez ludzi, takich jak
Ci, którzy zdecydowali się intensywne zaangażowanie do siebie za ich oświecenia, dla 
ich realizacji w tym życiu.



Więc jesteśmy w nowej Crimson Circle. Rozejrzyj się. Poczuj się wokół ciebie. Jest to 
nowe oblicze Shaumbry.
Mieliśmy naszą ostatnią wielką zmianę w Kwantowym Przeskoku w roku 2007, w 
którym podmioty z całego
Świat i podmiotów z innych wymiarów zebrani z okazji i świętować razem z 
kwantowego skoku świadomości, to czas, kiedy świadomość dosłownie wziął tę 
planetę ze starej krzywej liniowej i umieścić go na krzywą wykładniczą; czas, kiedy 
przesuwa się bardzo dobrze zaczął, przesunięcia, które są teraz w tym kształtowaniu
planety, a co będzie dalej.
Muszę powiedzieć, że to nie będzie powtórka z Atlantydy. Nie, jeśli w ogóle, albo 
mamy zamiar zobaczyć te dwie Ziemie, które są teraz w istnieniu, te dwa różne 
zestawy świadomości i rzeczywistości, łączą ze sobą lub rozpadać na dość stałe. 
Wszystko zależy od świadomości, na ludzi, na jakim kierunku ludzie zdecydują się 
podjąć.
I wiem, bo tak wielu z was przysługują i zainwestował do tej planety, na pewno chcą 
zobaczyć te różne poziomy świadomości łączą ze sobą dla dobra naszej planety i 
ludzkości, w tym rzeczy które przyczyniły się do stworzenia i że kochasz tak drogo. I 
to może. Dowiemy się w ciągu najbliższych kilku lat. Lub dwa światy mogą rozpadać 
się współczucia i faktycznie poza formą szacunku, tak że ci, którzy
wybrać pobyt w starszej świadomości i starszego świata, który wciąż decyduje się 
przejść przez ograniczony człowieka doświadczenia, może zrobić dokładnie to. A ci, 
którzy wybierają wyższą formę świadomości, nowy typ Ziemi, jeden to nie ogranicza 
się tylko do fizycznej rzeczywistości, który nie jest ograniczony tylko do umysłu, 
jedno gdzie ma prawdziwej wolności i suwerenności, to gdzie idą.
Jak mówiłem w niektórych innych prezentacjach, które zrobiliśmy w ostatnim czasie, 
jeśli wystąpi, to będzie przesunięcie, występują naturalnie, płynnie, łagodnie, bez 
upadku, bez katastrofy, bez tej starej planety
Dzielenie siebie. To po prostu nagle przejście do Nowej Ziemi. To dla późniejszej 
dyskusji w latach naprzód, ale to, co mamy tu do czynienia dzisiaj jest omówienie 
nowej Crimson Circle.
Więc weźmy głęboki oddech z tym jak się przygotować w moim podium.

Nowy Karmazynowy Krąg

Dzisiaj jestem chyba bardziej St. Germain, niż jestem w rzeczywistości Adamus. 
Jesteś przyzwyczajony do Adamusa. Jesteś przyzwyczajony do ten aspekt mnie, St. 
Germain, który podchodzi do was prowokować, drażnić cię w czasach, aby śmiać się 
z Ci, płakać ze sobą i dzielić tę podróż. Ale dziś jest to trochę więcej z St. Germain.
Dla tych z Was, którzy słuchają tego, które są w jakiś sposób dotknął przez niego, to 
prawdopodobnie dlatego, że i ja byliśmy razem wcześniej w ludzkiej postaci na tej 
planecie, w wcieleń przeszłości w naszych szkołach misteryjnych,
W naszej wspólnej pracy na rzecz duchowej jakości ludzkości. Mamy 
prawdopodobnie pracowali razem i to Prawdopodobnie dlatego, że jesteś tutaj.
Rozmawiałem ubiegłym roku kilkakrotnie o pobyt lub opuszczeniu, a jestem pewien, 
że teraz można już poczuć
odpowiedź. Wybrałam - Zawsze wybiera - na pobyt, ale prawdziwe pytanie brzmi, 
gdzie idziemy stąd?



Co robimy? My - ja, każdy z was, inne podmioty, które są wspomagające, takie jak 
Kuthumi – gdzie pójdziemy stąd? Co jest następne?
Powiedziałem to był nowy Karmazynowy Krąg. Co to znaczy? Chodźmy na kilka 
faktów i liczb, niektóre
Informacje, które zrobiliśmy w naszej własnej postaci pomiaru energetycznego.

Shaumbra

Jest to coś, co nazywa Shaumbra. Shaumbra, jest to słowo, które po raz pierwszy 
zastosowano około 2000 lat temu.
Tobias wyjaśnił. To była grupa, która później zamieniła się esseńczyków i innych 
odgałęzień tego; to było kiedyś, grupa w czasie Jeszuy, którzy nazywali siebie 
Shaumbra, rodzina, silna rodzina, rodzina, która była tutaj, aby zasadzić świadomość 
Chrystusową na ziemi.  
Przez szereg wieków po tym, wielu z was udał się w różnych kierunkach - niektóre z 
tajemnicą Szkoły, niektóre na własnej ścieżki lub drogi - ale wrócił razem w tym 
życiu, ponad 100000 na Ziemi, którzy czują powinowactwo lub połączenia do tej 
rzeczy zwanej Shaumbra.
Shaumbra stała własną jednostkę. Jest osobą Shaumbro, a to z wami. To z wami 
wszystkimi każdego dnia. To na tej stronie. To w sztabie Karmazynowego Kręgu. Jest 
w was wszystkich. Masz stworzył Shaumbrę.
Na całym świecie są tacy, którzy dopasować się do tych informacji, ponieważ 
informacje nie tylko ja, St. Germain. Informacje te nie były nigdy tak Tobias albo. 
Chodzi przede wszystkim o nas, a my nazywamy to Shoudzie.
Shaumbra robi Shoud - to wszystko nas oddanie nasze marzenia i nasze pragnienia, 
naszą świadomość i nasz ma nadzieję, stawiając wszystko razem - i to, co 
stworzyliśmy w ciągu tych lat.
Shoudzie nie jest już tylko, że comiesięczne spotkanie, to Orędzie, które mamy. 
Shoudzie teraz jest o wiele bardziej wszechogarniająca. Shoudzie idzie do wszystkich 
klas, wszystkie spotkania, które nazywamy warsztaty, wszystkich klas chmurze. 
Shoudzie jest cały swój social media. Shoudzie jest istocie,
świadomość Shaumbry na naszej planecie.
Wartość ta wzrosła, ale jak Tobiasz powiedział kiedyś Cauldre'a, to nigdy nie będzie 
duża. Cauldre myśli, że rozumie 20, 30, 40 osób w większości. Co mamy na myśli to 
100 tysięcy, może trochę więcej. Ale nigdy nie było zaprojektowany jako coś dla 
siebie, ponieważ będzie to, co nazywamy Shaumbra, to znaczy, że miał
Połączenie wracając do Atlantydy, wracając do czasów Jeszuy, wchodząc tym życiu. 
To nie jest ekskluzywny. Każdy jest mile widziany, ale to gra rdzeń jest wciąż tak 
integralną częścią wszystkich, wszystkim z tego, co robisz.
 
Iść naprzód

Więc mamy tu teraz, aby omówić to, co dalej? Dokąd zmierzamy? Co to jest ten 
nowy Karmazynowy Krąg?
Idąc dalej, komunikaty będą bardziej jasne i precyzyjne, co oznacza, że mamy zamiar 
być znacznie
bardziej konkretne i bezpośrednie. A kiedy mówię "my", to ty, to ja, to personel 
Karmazynowy Krąg. To znaczy, że mają taką jasność teraz o tym będąc życia, taką 



jasność, co mamy na temat świadomości planeta, a taka jasność i zobowiązanie do 
realizacji oświecony w tym życiu. Nie czekając, a nie popychając go, nie tylko myśli i 
marzy o tym, ale czyni to marzenie w rzeczywistość.
Będzie dużo jasności, znacznie bardziej skupić się dookoła, a jak już wcześniej 
powiedziałem, kiedy Adamus, nie ma miejsca w tym dla tych, którzy są po prostu 
karmienia energii. Nie ma miejsca dla tych, którzy grają duchowy. To już nie jest 
duchowe. To nie jest już New Age. To z pewnością nie jest religią. To jest
o świadomej ucieleśnionego oświecenia na tej planecie.
To wykracza duchowe, ponieważ nie jest to tylko koncepcja. To nie jest tylko coś w 
innych królestwach. To nie jest jedynie filozofią. To jest prawdziwe. Jest on mieszka. 
To ty.
To z pewnością nie jest New Age. New Age, rzeczywiście, nie doprowadzić do nowej 
świadomości na planecie począwszy od połowy 1800 roku, a to przyniosło nowy 
sposób myślenia, nowy sposób swobody planety. Ale że mamy przekroczone. Mamy 
przekroczone niektóre z ekwipunku i opatrunków, co zostało nazywa się New Age, i 
jestem pewien, że można poczuć różnicę między tym, co cię i co robimy
tu w Crimson Circle jako Shaumbra, która wykracza poza, która wykracza poza New 
Age.
Co robimy tutaj jest absolutnym pozwalając oświecenia. Oświecenie jest naturalne. 
Oświecenie wyposażony pozwalając. Oświecenie nie jest czymś, co ktoś inny może 
dać ani nie koniecznie nawet nauczyć. To jest twój pozwala. Ale, jak wiadomo, może 
być tak trudne, tak trudne, ponieważ wszystkie elementy fizycznej rzeczywistości 
wokół ciebie może być tak uwodzicielski, można wyciągnąć cię z tego oświecenia,
można wyciągnąć cię z powrotem do ograniczeń ludzkiej kondycji.
Wyraźne jest to trudne i dlatego trudne, ponieważ ludzka służy do postrzegania 
wszystko poprzez ich umysłu i za pośrednictwem swoich ludzkich zmysłów, aw 
prawdziwego oświecenia, to będzie poza te rozsądek. Zmysły te wciąż są 
nienaruszone i są ważną częścią codziennego życia. Ale to wykracza poza
do zmysłów, które teraz są naprawdę nie do opisania. Więc ja po prostu nazywając 
ich Mistrzowskim Czuciem.
Oświecenie może być trudne, ponieważ zmienia swoje życie, a szczególnie w tych 
czasach zmian, które tak wielu z was wie tak dobrze w tych czasach zmian, wszystko 
wydaje się być w chaosie.
Wszystko zaczyna pojawiać się rozpadać, choć tak naprawdę nie jest.
Droga z dnia na dzień postrzegasz zmian w życiu, a to może być niepokojące dla 
umysłu i fizycznego zmysły i swojej przeszłości i swoich przekonań. Na jednym celu 
umożliwienia - zaufać tych zmian, aby wierzyć, że jest to po prostu ich wyborem dla 
oświecenia - jest tak prosty, ale zarazem tak straszne, nie do zniesienia, trudne. 
Jesteś będzie odczuwać stałą ciągnąć z powrotem do starych sposobów, z 
ograniczeniami w obrębie zmysłów. Będziesz mieć cofnęła się do członków rodziny, 
do masowej świadomości. Idziesz do zabrania z powrotem do starych koncepcji
jak przetrwać na tej planecie, jak osiągnąć nawet niewielki stopień obfitości.
Tak więc, w ten sposób, tak jak proste, jak to jest, może być bardzo trudne. Nie 
można z nim walczyć. Nie można zrozumieć tego w sposób, w jaki zwykle sensu w 
swoim umyśle. Więc to po prostu o dopuszczeniu.
Jest to trudne i często bardzo, bardzo samotna podróż w ucieleśnionego oświecenia. 
Dlatego właśnie rzeczy, które przyczyniły się do stworzenia - to coś, co nazywa 



Shaumbra, zwany The Crimson Circle – tak ważny. Jest to, jak już zostało 
powiedziane, tak wiele razy, a nie klub. Nie ma członków. Brak opłaty.
Istnieje naprawdę żadne zasady lub przepisy lub wymagania. Jest to miejsce spotkań 
dla ducha pokrewnego. To jest miejsce znajome, bo jesteś generalnie wszystko na 
tej samej trasie. Jest to miejsce, które jest znane, ponieważ byliście razem i dzielili ze 
sobą wcześniej.
Jest to miejsce, gdzie można przyjść i poczuć i być w bezpiecznej przestrzeni. To nie 
jest tak bezpiecznie tam w twojej regularne rzeczywistością ludzką. Ale tu można 
przyjść do tego uczucia bycia w bezpiecznej przestrzeni, na poczuciu współczucia, za 
poczucie rozumiane przez innych i kochał. Nie tylko przez Shaumbrę którzy są w
Ciało fizyczne, ale Shaumbrę którzy przeszli na drugą stronę, przez podmioty, które 
pracują z każdym z was, i przez wszystkich tych, w Radzie Crimson.
Więc chodź tutaj. Jest energiczny bezpieczna przestrzeń. Nie jest to konstrukcja. To 
nie jest klub ani bractwo lub coś podobnego. Jest to po prostu miejsca 
powinowactwa, bezpieczna przestrzeń dla każdego z was.

Shaumbra Statystyki

Spójrzmy na niektóre z tych statystyk, niektóre z liczb, które mamy do czynienia w 
tej chwili.
W ubiegłym roku około 130 tysięcy osób zostało w jakiś sposób dotknął lub drugą 
przez to energię The Crimson Circle, czy to poprzez Shoudów, książek, warsztatach 
lub klas. I kiedy powiedzieć, dotknął, to znaczy, nie tylko tych, którzy go słyszeli lub 
czytali o niej lub obserwowali go, ponieważ istnieje wiele którzy przyjdą do tej 
przestrzeni; oni spojrzeć, oni czują się w energię i będą się dalej. Kiedy ja
powiedzmy dotknął, to ci ludzie, którzy czuli coś; którzy styka się pewne słowa, 
niektóre energie tutaj; gdzie do zmian w ich świadomości. To nie musi oznaczać, że
że nie czułem się w sobie jak Shaumbrę; oznacza to po prostu były dotykane przez 
niego.
Istnieje grupa rdzeń Shaumbrę, które będę miał w chwili, którzy naprawdę pomagają 
przynieść te energie razem na co dzień, co tydzień, co miesiąc, którzy przychodzą 
regularnie na naszych comiesięcznych spotkań, czy w momencie, lub później. Ta 
grupa rdzeń około 30000 ludzi w całej Świat jest tutaj w sposób regularny, którzy 
naprawdę czują się ze zrozumieniem i są częścią Shaumbry. Teraz,
Rzeczywiście, istnieje wiele, wiele innych, którzy zbierać coś zyskać, którzy coś z 
informacji, ale ta grupa rdzeń prawdziwie oddanych ludzi wynosi około 30.000.
Jeszcze w ubiegłym roku moje wiadomości powiedziałam, kiedy Adamus, że szukam 
tylko pięciu. Pięciu ludzi do realizacji ich oświecenie w tym życiu. To nie trwało setki 
lub tysiące, a tylko niewielką liczbę.
Jak Adamus Żartowałem z Tobą czy zostać, czy odejść. Powiedziałem, że możemy 
spojrzeć na to prawo
Teraz, jak robimy. Gdzie jesteśmy? Co jest miarą energii i świadomości? A co zrobić,
mamy w przyszłości?
Od tego czasu nie było 10000, z 30000, którzy nazywają siebie Shaumbra, którzy 
przeszli
na drugiej stronie formularza lub stanu oświecenia. Kiedy zdali sobie sprawę, kiedy 
wolno im jestem, ich wolność, po prostu wyszedł. Wrócili nad. Dla większości z nich, 



to nastąpiło jednocześnie, Ci można powiedzieć; w realizacji po prostu wyszedł. Dla 
niektórych z nich, zatrzymaliśmy się na kilka dni lub tygodni
a następnie zdecydował się przyjść.
Niektóre z nich, że były w lepszej obsługi Shaumbrę po drugiej stronie. Niektórzy po 
prostu czułem, że na moment realizacji, że zrobili wszystko, co mogli, na Ziemi. Nie 
było żadnego powodu, aby zatrzymać.
Zrozumieli, że nie będzie w nich przydatność pobytu na planecie jako oświeconych 
istot, ale nie są one wymagane. Oni nie są zmuszani do nich, a oni po prostu uważa, 
że byłoby łatwiej iść z drugiej strony.
Istnieje kilka innych, którzy mają zamiar opuścić w ciągu kilku najbliższych kilku 
tygodni. Możemy czuć energie. Możemy czuć się wycofania ze swojego ciała 
fizycznego i od tej rzeczywistości. Oni są mile widziane tutaj, na drugiej stronie z 
otwartymi ramionami, z kochającym sercem i uroczystości. Nie ma absolutnie 
żadnego hańba. Jesteśmy bardzo gościnni z nich, gdy przejechać.
Nie są one spełnione najpierw ich rodzin i ich przyjaciół z tego ostatniego życia. Są 
one spełnione przez wstąpił
Mistrzowie, którzy ich cześć, którzy naprawdę mają współczucie i przejście nad dla 
nich, rzeczywiście, jest tak zgrabna i tak łatwo. A wkrótce po spotkaniu z 
Wniebowstąpionych Mistrzów, oczywiście, ich zwierzęta są w celu
spotkać się z nimi, a czasami o wiele później być może członków rodziny.
W czasie od naszej ostatniej dyskusji, istnieją dwa ludzie, dwa, którzy nazywali siebie 
Shaumbra,że są oświeceni, które są realizowane, które ostatecznie pozostawiono ją i 
uznał go w sobie w bardzo realny i przejrzysty sposób. Nie ma co do tego 
wątpliwości. To nie dlatego, że jesteśmy uznając, że albo my pomiarowych, które w 
nich; to po prostu dlatego, że są pozwalając twierdząc go. Tam będzie
inny wkrótce po tym komunikacie wychodzi. Więc będą trzy oświeceni mistrzowie – 
Shaumbra oświeceni mistrzowie - na naszej planecie.
To nie jest rozczarowujące, że w ogóle nie ma tam pięć lub 50 lub 1000, i to nie ma 
znaczenia, tak przy okazji, gdzie te trzy żywe lub jak stare są i kim są. W 
odpowiednim czasie, oni wyjdą. Ale w prawdziwej pokory i prawdziwej skromności, 
nie zamierzamy się bić ich pierś. Oni nie będzie wprowadzenie go w mediach 
społecznościowych lub coś podobnego. Oni po prostu się pokazać, i nie będzie
knowingness taka, że nawet nie trzeba mówić ani słowa.
Więc faktem jest, że nie ma pięć. To nie jest rozczarowujące, a to z pewnością nie 
wystarczy powiedzieć, że my - Ja, mój cenionych inni Wniebowstąpieni Mistrzowie - 
Nie zamierzamy się zatrzymać, bo nie jest to, co my nazywamy
masa, co nazwalibyśmy dużą energetyczną porcję Shaumbrę którzy są, 
powiedziałbym, w ich 11 godzinyi 59. minuty. Są tak blisko ich realizacji.
Ta grupa około 6500 numerów. To nie jest dokładna liczba, ale jest wystarczająco 
blisko. o 6500 z tych, którzy nazywają siebie Shaumbra są w przeddzień ich 
oświecenia, prawie na miejscu. Tylko kilka więcej oddechów, tylko kilka przyzwoleń, 
zaledwie kilka więcej.
Spośród nich, i czytając wszystkie te energie, pracy z wszystkimi innymi 
Wniebowstąpieni Mistrzowie spojrzeć na ile byłoby pozostać na Ziemi jako wcielonych 
Mistrzów, możemy w przybliżeniu obliczyć co najmniej 5000, w górę,
5500. 
Oznaczałoby to około 1000 do 1500 wybrałby się na naszą stronę, na drugą



sfery, opuścić ciało fizyczne. I znowu, nie ma się czego wstydzić. Nie ma żadnej 
dyshonor. Tam ma wyroku w ogóle. Jest tyle zaszczytem jak opuszczać fizyczne i 
światy w oświeceniu zbliża się do naszej strony, ponieważ nie jest w pobyt.
Ale to pozostawia znaczną liczbę ludzi - 5,000 pięćdziesiąt pięćset - którzy są na tej 
krawędzi, tuż na zakręcie umożliwiając ich oświecenia, i to jest to, co daje nam 
radość i motywację i chęć kontynuować pracę z wami. Jest tak wielu ludzi, którzy 
wystarczy zaczerpnąć z ich mam je przynieść w ucieleśnionego oświecenia. To może 
potrwać miesiące, może to trwać wiele lat, to naprawdę nie ma znaczenia. Jednak 
fakt jest to, że, że już tak daleko, że przetrwały wiele wyzwań, że wiele przeszkód po
droga, a tu jesteś w przeddzień swojego oświecenia.
Wiesz kim jesteś. To nic, że trzeba przypiąć na klatce piersiowej. Wiesz, kim jesteś, i 
wiemy, kim każdy jeden z was. Ono jest imponujący. Liczby, potencjał, bliskość do 
oświecenia. To naprawdę, naprawdę imponujące.
Jesteśmy tu z tobą pracować, jak powiedziałem tak dawno temu, na każdym kroku 
sposób. Nie możemy zrobić dla Ciebie, ani nie chcemy, aby. Ale jesteśmy tutaj, aby 
zapewnić, by pomóc poprzez niektóre z tych trudnych burz, które występują
tuż przy progu oświecenia.
Wtedy istnieje duża liczba tych, którzy nazywają siebie Shaumbra, inna 30000 lub 
więcej, którzy są zobowiązuje się do ich oświecenia, ale chwiać. Zastanawiają. Oni 
często się bardzo roztargniony. One złapany we własnym Makyo. Oni złapany w 
rzeczach, które je prowadzą, co można by nazwać, przyziemny czy brak świadomości 
na tak wiele sposobów. Oni nie muszą wymówek, oni chyba ważne powody,
ale nie chce tego robić ostateczny poziom pozwala, bo chyba członków rodziny, 
dotyczą co stałoby się z rodziną, jeśli wolno, a jeśli rzeczywiście zrobił przejście na 
drugą stronę.
Są tacy, którzy po prostu nie są gotowi, aby podjąć ostateczną krok pozwalając, 
ponieważ istnieją rzeczy, których
Aby zakończyć i spełnić się jako ludzie, w ich kondycji ludzkiej. A są tacy, którzy po 
prostu czekają przez kilka iść przed nimi, aby zapewnić ich, że oświecenie jest 
wszystko, co ich zdaniem było.
Istnieje bardzo duża liczba tych Shaumbrę, i znowu, wiesz, kim jesteś, a nie ma to
Orzeczenie w ogóle. Jeśli zdecydujesz się poczekać, bardziej nadal przeżywa jako 
człowiek w kondycja ludzka, nie ma absolutnie żadnego wyroku, ponieważ prędzej 
czy później, wiemy, że każdy jeden z was ma zamiar umożliwić własną suwerenność.
Jest to bardzo duża liczba, a czasem można powiedzieć, że jest to trochę trudne, 
ponieważ jednym momencie ta grupa 30000 jest bardzo, bardzo zaangażowani w ich 
oświecenia, bardzo koncentruje się na ich oświecenia, jak można powiedzieć, kiedy 
przyjdzie do spotkania, podczas komunikowania się w Internecie. Ale następnego
Moment wydaje się być rozproszony, idąc gdzieś indziej, robiąc coś innego, 
zapominając o ich wykonany oświecenie, zapominając o ich zaangażowanie to zrobić 
w tym życiu, a czasami nawet zapominając o tym śnie, z Atlantydy sen, marzenie z 
czasów Jeszuy, który przyniósł was wszystkich razem. I znowu, bez jakiegokolwiek 
wyroku, bo jesteśmy tu, jesteś tu dla nich wszystkich kiedy będą gotowe, kiedy 
zechcą.
To nie jest wyścig.

Nie jest to, aby zobaczyć, kto dostaje tam pierwszy, który robi to większe i szybciej i 
lepiej. Ono jest po prostu doświadczenie. Ale dla nich, ta grupa 30.000, czasami jest 



to tak trudne, ponieważ mają do wiedzy ich oświecenia; Uważają, że głębokie 
wewnętrzne pragnienie ich realizacji, ale mimo to wiedzą oni łatwo się rozprasza. 
Skupiają się na rzeczy, które nie są szczególnie istotne dla oświecenia
w tym czasie, a następnie dostają bardzo sfrustrowany sobą.
Powoduje to, że trochę z energicznym nierównowagi w obrębie tej rzeczy nazwaliśmy 
Shaumbra. To gdzie tak wielu z naszych zasobów w Radzie Crimson są poświęcone, 
pomagając im z powrotem do wiedzenia, przyczyniając się do oświetlania potencjały, 
które są faktycznie je otaczające, pomagając im przejść
nad ich lęki, ich obawy, ich wątpliwości co do siebie.
Więc jest to ogromna ilość naszej energii, energia Shaumbry na Ziemi, radzenia sobie 
z tym brak równowagi. Ale jak każdy z was wie, nierównowaga niekoniecznie jest złe 
lub złe. Ono jest rzeczywiście okazją do zmiany energii. W obrębie każdej 
nierównowagi, w każdej rzeczy w całym stworzeniu, istnieją potencjały. 
Nierównowaga w wielu przypadkach po prostu tworzy ruch, po prostu tworzy nowe 
zmiany.
Wtedy istnieje bardzo duża liczba tych, którzy nie muszą nazywają siebie Shaumbra. 
Oni nie silnie identyfikują się z nazwy. Czują to, że nie naciskać go, ale nie muszą 
identyfikować silnie. Nie jesteśmy pewni, czy chcą być częścią grupy, która, 
oczywiście, to naprawdę nie jest. Oni są nie wiem, czy oni naprawdę chcą to coś 
nazywa - nazywają go wniebowstąpienie; nazywamy to zawarte oświecenie.
Nie jesteśmy pewni, ale czują się uwagę na to, tak jak byś powiedział mucha 
przykuwa miodu. Jest coś tam.
Czują się wyciągnąć do niego ze względu na walory energetyczne tak wielu z resztą 
ciebie, bo prawdy w tym. Ale czasami prawda, jasność, co mamy robić wszystko 
razem jest nieco zbyt silne dla nich.
Wracają okresowo, czasami nawet regularnie. Pozwalają one na siebie, aby zanurzyć 
się pewien poziom w świadomości tego, co wy wszyscy stworzyli, ale w taki sposób, 
że to trudne dla nich. Ono jest dla nich trudne. Nadal czuje się bardzo uwagę na ich 
innego życia, ich kondycji ludzkiej, ale jeszcze nie nadeszła powrotem od czasu do 
czasu, bo wiedzą, że jest więcej.
Więc co mamy w zasięgu Shaumbrę jest bardzo zaangażowana grupa. Nie jest to 
duża grupa w ogóle, ale to bardzo, bardzo zaangażowana grupa - 60 i pół tysiąca - 
które są w ich 11 godziny 59. minucie do oświecenia, do realizacja. Do tego, co 
nazywa się przed pukawki, podobnie jak ziarna kukurydzy po prostu gotowy do pop. 
Teraz tak ciepło intensywny, transformacja, zmiana tak nieuchronne. Są w tym 
rodzaju strefy granicznej między jednym stanem bycia w świadomości i innych. Są 
gdzieś w środku, a na tym etapie nie mogą zawrócić. Nie można cofnąć. Prawo na 
tamtej chwili, że punktem prawdziwie realizacji zawartej na tej planecie.

Rdzeń

Tak, z tym wszystkim powiedział, ja też chcę powiedzieć, że w ciągu tych 
najbliższych lat wielu, wielu innych będzie przyciągać do
The Crimson Circle, do pracy, że wszyscy z was stworzyliśmy. Został utworzony 
podstawowy materiał Fundacji.
Wszystko od chwili Tobias do tej chwili w tej chwili została naprawdę buduje bazę 
treści, z Materiał rdzenia. To historia Shaumbry. To podróż. To odskocznia, że 
umieszczone na ścieżce że tak naprawdę nigdy nie było wcześniej, a w tych 



nadchodzących latach wielu, wielu innych będzie tędy. Trochę przyjdzie całą drogę 
wzdłuż tej ścieżki. Inni zatrzymują się po drodze, bo jest to zbyt trudne lub istnieją
zbyt wiele zakłóceń. Ale co zrobiłeś do tej pory, to stworzyć ten fundament, materiał 
rdzenia.
Mówiąc materiału rdzenia, kiedy zbierają się raz w miesiącu, możemy razem stworzyć 
materiały, informacje, co można zobaczyć w internecie lub słuchać lub czytać. Raz w 
miesiącu, które tworzymy razem, i to jest podstawą tego, co robimy.
Są to warsztaty i zajęcia dla tych, którzy naprawdę chcą po prostu razem w formie 
fizycznej z Duch krewnych. Są to zajęcia, które oferujemy, które przyczyniły się do 
tworzenia, do pewnego stopnia, na chmurze Klasa. Jest to sposób na ponowne 
podłączenie. Jest to sposób na powrót do istoty tego, co robimy. Jesteś
nauki, jesteś rośnie, ale przyczyniają się one także do wytwarzania tego materiału 
jest dostępna.
Ale chodzi o to, że nie ma wymogu, że mówi, że musisz robić te rzeczy. Nie ma nic, 
że mówi, że tracisz jeśli nie, ponieważ wszystko, wszystkie energie są tu już w tych
comiesięczne spotkania, które mamy, które są oferowane za darmo w internecie.
Idąc dalej, nie będzie nawet bardziej intensywne ostrości. Nie będą pewne, sporo
Właściwie, to zostawić, ale zostaną one zastąpione innymi, którzy nagle są 
podłączone do Shaumbrę oraz Karmazynowy Krąg. Niektóre odejdzie, ponieważ jest 
tak intensywny i w taki sposób, że jest tak wymagająca, a każda
miesięcy, kiedy, kiedy Adamus, wstać tutaj, będę szukał cię prosto w oczy, mówiąc: 
"Czy jesteśgotowy? Czy bycie wiernym sobie? Idziesz poza swoją Makyo? 
"Zamierzam być mówiąc Ty, "Masz rację u progu oświecenia. Co Cię powstrzymuje? 
"I takie, które będzie być tak niewygodna. Dla niektórych to będzie tak intensywny, 
że będą one znaleźć usprawiedliwienie, usprawiedliwiać
odejście. A potem większość z nich będzie z powrotem w pewnym momencie lub 
innego, bo oni sobie sprawę, że już było tak integralną częścią pomagając stworzyć 
to wszystko.

Iść naprzód

Idąc dalej, drodzy przyjaciele, będziemy ustosunkowywać się do innych Rady 
Crimson.
Crimson Rada jest anielska grupa składa się z anielskich rodzin z całego stworzenia. 
Mamy zamiar ustosunkowywać innych do tej Rady Crimson, aby zapewnić jeszcze 
bardziej dynamiczną równowagę energetyczną, ponieważ od tego, gdzie jesteś na, 
ponieważ w tych chwilach tuż przed oświeceniem są naprawdę trudne w tak
wiele sposobów. To naprawdę może wyrzucić osobę. Dlatego Rada Crimson zamierza 
także składać się z tych oświecone istoty, które nazywa się Shaumbra, którzy przybyli 
na naszą stronę, ponieważ mają takie empatię i nie było, ale kilka chwil temu, kiedy 
byli na Ziemi w postaci fizycznej. Więc idą do łączenia Radę Crimson po drugiej 
stronie. Jedziemy do intensywniejszej bliżej do ciebie, szczególnie do tej grupy 
bazowej 6500, a nawet do dodatkowym 30000, który jest tak blisko ich oświecenia. 
Jedziemy do intensywniejszej bliżej niż kiedykolwiek przed. Bliżej tak, że będziesz 
czuć naszą obecność. Dowiesz się, że nie jesteś sam. 
Bliżej również w sposób, przy rozmowa, na żądanie, aby utrzymać się z coraz 
rozproszony, aby pamiętać, czasem irytujące lub prowokacyjny sposób, aby 
przypomnieć o zobowiązaniu już złożony do siebie na ucieleśnionego oświecenia.



Czasami będziesz czuć się jak chcesz wcisnąć nas, jak będziemy chcieli, aby trzymać 
nas z dala, ale uwierzcie mi, jak mój Adamus aspektem, będę tam z tobą, patrząc 
prosto w oczy i powiedział: "Czy jesteś gotowy teraz? ", bo pan poprosił nas o tym, a 
to dlatego, że tu jesteśmy. Jako grupa Shaumbry tak blisko lub nawet nieco do 
oświecenia, mam zamiar zapytać, że każdy jeden z was szanować siebie i każdy inny. 
Wiem, że czujesz się w swoim sercu, ale czasami, że wyróżnienie nie
przejść przez niektórych prac, które robisz ze sobą. Niektóre interfejsy, komunikacji
które masz w społecznościowe media, niektóre ze sposobów, które posiadają całą tę 
rzecz zwaną Shaumbra i Karmazynowy Krąg jeśli chodzi o zrozumienie, że wszystko 
jest tutaj w służbie dla Ciebie. Nie działa przeciwko tobie, a nie starając się zrobić 
coś, czego nie chcesz, a nie stara się być na ciebie w żaden sposób.
Inne Shaumbro i Crimson Circle jest tu w absolutnej usługi. Mam zamiar zlecić 
wykonanie współczucie, cześć i szacunek za to. A co dostaniesz w zamian od nich, z 
drugiej Shaumbrę, z Karmazynowego Kręgu jest współczucie, cześć i szacunek.
Są to jedne z najbardziej trudnych czasach na Ziemi z punktu widzenia zmian, które 
są występujące tak szybko; tak szybko, że trudno za ciało i umysł, aby nadążyć z 
nimi. I robisz
Wcielony oświecenia się w tym najtrudniejszym, trudnym i szybko zmieniającym się 
czasie. Jest to także czas, z największych energiach kiedykolwiek widziałem na 
świecie, największy potencjał i możliwości.
Ktoś mógłby powiedzieć, że jest łatwiej zrobić ucieleśnionego oświecenie w czasie, 
gdy sprawy nie idą lub zmienia się tak szybko na naszej planecie, gdy rzeczy są nieco 
ciszej. Ale ja nie przypominają wtedy nie ma prawie tyle energia potencjalna 
dostępna dla tych, którzy szukają ich realizację, do tych, którzy rzeczywiście
umożliwić ich realizację.
Pytam was, aby zrozumieć, że Rada Crimson i Karmazynowy Krąg tutaj w służbie dla 
Ciebie. Właśnie dlatego, że są one o to, aby służyć Ci pomocą. Pytam, aby spojrzeć 
na to i czuć się w nim, w jaki sposób podmioty na moja strona welon i jak ludzie na 
swojej stronie zasłony są przeznacza oraz zobowiązując się do ucieleśnionego 
oświecenia.
Niektórzy z was mogą myśleć o Crimson Circle jako firma, jako firma, a nawet pod 
wieloma względami to jest. Ale prawdziwy powód, dla którego tu jesteśmy w służbie 
dla Ciebie. I każdy z nich, a także jest umożliwienie ich ucieleśnieniem oświecenia. 
Więc jeśli można sobie wyobrazić na chwilę usługę, są one dając wykonując tę pracę, 
przez dostarczenie rzeczy jak Internet, miesięczne Shoudów, warsztaty, The
Klasy, materiały, wsparcie, a jednocześnie są one przeżywają ich ucieleśnionego 
oświecenia. To jest prawdziwe usługi.
Chwilami ma swoje piętno na każdej z nich. Czasami nie jesteśmy pewni, czy aby ich
zwrócona ku własnej oświecenia lub włączyć ich twarzą do siebie w służbie. Robią 
obu.
Robią fenomenalną pracę na zrównoważenie dwóch. Ale czasami widzimy, jak trudno 
jest na każdym i każdy z nich.
Pytam, że jeśli masz zamiar być częścią tego wszystkiego, a przede wszystkim, 
można dojść do bardzo świadomego rozumienia
z własnej chęci realizacji. Czasem trzeba się wahać z nim. Czasami nie jest to 
szczególnie zrównoważony. Czasem zamienia się w grze energii, zamiast prawdziwej 
realizacji. Więc przede wszystkim



spójrz na siebie. Zapraszam do siebie. Dlaczego wybraliście to w pewnym momencie? 
Dlaczego podejmują ścieżka, którą masz w tym życiu waszego, który dostał na tutaj? 
Gdy idziesz dobrze Pozwól oświecenie?
Nie ma żadnych konkretów. Nie trzeba mieć datę. To nie ma znaczenia, czy to zrobić 
teraz, czy później, ale co to właściwie oznacza? Co to jest sen, który miałeś? 
Dlaczego tu jesteś?
Sortowanie przez wszystkie te rzeczy. Czy to twoja praca czy zdrowie, czy cokolwiek 
innego, przenieść poza tym na chwilę. Wyjść poza wszystkie małe rzeczy, które 
wydają się przeszkadzać i rozpraszać, wszystkie rzeczy, które posiadają
Ci dół. Wracaj do swojego marzenia, chęci do oświecenia. To sprawi, że przesunięcie 
w ramach tego
Duża masa Shaumbrę, sześćdziesięciu pięćset, 30.000, po prostu zbliża się do swojej 
własnej świadomości, dlaczego została wybrana, aby być tutaj w tym życiu.

Wsparcie

Następny. W ramach Shaumbrę i Crimson Circle, wspierać ją energicznie. 
Energicznie, jeśli nic innego.
Co to znaczy? Oznacza to, aby wysłać swoją miłość, bo to rzecz, która się nazywa 
Crimson Circle wszystko z was. To coś nazywa Shaumbra jest was wszystkich. 
Wyślij swoją miłość i wsparcie dla wszystkich Shaumbra. Wysłać twoje
Błogosławieństwa dla Karmazynowego Kręgu, ale rozumiem, że wszyscy z was 
podziela to marzenie. Wszystko to udostępnić pragnienie. Wróciłeś tu razem, być 
może znajduje się na całym świecie, ale wrócił tu razem
W tym czasie na coś, co jest najcenniejsze rzeczy do ciebie, to najcenniejsza rzecz 
innych. Wspieranie Crimson Circle i Shaumbra, nie przez krytykę, a nie przez ostre 
słowa. wspierać ich poprzez miłość i podziw, ponieważ podróż Shaumbry i Crimson 
Circle jest także podróż.
Aby być krytyczna, nie patrzeć na dobro, tylko spojrzeć na to, co uważa za złe, 
krytykować innych, być okrutni dla innych jest naprawdę tylko jest okrutny dla siebie.
Grupa ta została przez tyle razem, a osobno poznacie swoją suwerenność.
Indywidualnie. Tu nie chodzi o cały zespół robi to w jednym czasie, ale jednak jest 
także, że podmiot o nazwie Shaumbro, że świadomość każdego z was. Nastąpił 
podział czasu życia i życia. Nastąpił czasy w szkołach misteryjnych. Nastąpiła razy ze 
mną jako St. Germain.
Dzielimy tak ze sobą. Mamy już przez tak wiele ze sobą, a teraz dochodzimy do
ten moment właśnie teraz; ten moment na planecie, gdzie wszystko zmienia się tak 
szybko; Ta chwila nowy Karmazynowy Krąg z takim naciskiem, z taką jasnością i 
takiego wdzięku postaci pozwala.
Tak, tak, po tych wszystkich słów, mimo wszystko z wyprzedzeniem, tak, umiłowany 
St. Germain, będzie nadal z każdym z was, bliżej niż kiedykolwiek, ale każda i każdy z 
Was, którzy są wyborze Wcielony oświecenie w tym życiu. Będę dołączyli inni, tacy, 
których nazwy będą pochodzić z od czasu do czasu i tacy, którzy po prostu pozostać 
anonimowym w tle pracuje z każdym jeden z was.
Weźmy głęboki oddech razem jak przejście w kolejny kwantowej przesunięcie tej 
planecie, Karmazynowego Kręgu i Shaumbra. Czekam do naszych czasów przyszłość.
Będę wracać jak mój facet zwany Adamus większość czasu. Będę wracać z moim 
niesamowitym poczuciem humoru, mojego wspaniałego uroku, moich niezwykłych 



dobrym wyglądem, mój genialny inteligencji. Będę wracać a Adamusa, bo dobrze, 
faktycznie go stworzył. Powiedziałeś: "Chcemy czegoś innego.
Chcemy coś trochę bardziej pobudzony. Chcemy coś, co będzie nas bawić, inspirować 
nas i motywują nas i cały czas śmiejąc się oświecenia. "
Z tym, moja droga Shaumbro całym świecie, moi drodzy przyjaciele w Radzie 
Crimson, którzy opuściły ciało fizyczne w ich oświecenia niedawna, z tym, jestem 
ukochany St. Germain.
Dziękuję Wam.
 


