
 

 

Wiadomość dla Shaumbry od Adamusa Saint Germain 

 

GEOFF: Witajcie, drodzy Shaumbra. Witajcie na tym specjalnym nagraniu z 

Adamusem Saint-Germain. On nazywa to "Dniem Dwóch dla Shaumbry". 

Rozumiecie? "Wtorek." ( początek wymowy słów wtorek i dwa w języku 

angielskim brzmi podobnie). Jestem Geoffrey Hoppe. Jestem tutaj z moją 

uroczą żoną, Lindą Benyo Hoppe, w Villa Ahmyo w Kona na Hawajach. 

LINDA: To wielka przyjemność być tutaj, w tym szczególnym wydarzeniu. 

GEOFF: Tak jest. Adamus zorganizował je ze względu na znaczenie wtorku 

22 lutego 2022 roku. Zanim poodychamy z Lindą, przypominamy, że na 

ostatnim Shoudzie powiedzieliśmy, żeby zrobić sobie selfie we wtorek 22 

lutego i wysłać je na adres: photos@crimsoncircle.com. 

Bardzo chcielibyśmy mieć zdjęcia Was wszystkich, i tego co robicie i jak 

wyglądacie w ten wyjątkowy Dzień Dwóch. 

Tak więc, myślę, że jesteśmy gotowi na trochę oddechu i na Adamusa. 

LINDA: Ok. A więc, weźmy naprawdę dobry, głęboki oddech, ten 

świadomy oddech, kiedy otwieramy się na to bardzo wyjątkowe 

wydarzenie. 

Weźmy dobry, głęboki oddech. Pozwólcie płynąć energiom. Poczujcie to. 

Pozwólcie na to. To jest ten dobry, głęboki oddech życia. 
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Oddychajmy z uczuciem i przyzwoleniem. 

Weźmy ten dobry, głęboki oddech, pozwalając na największy potencjał dla 

ciebie, dla każdego z nas. 

Bądźmy z tym dobrym, głębokim oddechem. Poczujmy go. Bądźmy z nim. 

Pozwólmy. 

Adamus jest tu dla nas. Wdychajmy to. 

 

ADAMUS: Jestem Kim Jestem, Adamusem z Suwerennej Domeny. 

Jeszcze raz, witamy w "Dniu Dwóch dla Shaumbry", tylko jako mały zbieg 

okoliczności. To co oddaje symetrię tej bardzo szczególnej daty, jest to " 

Ujęcie  2" dla Cauldre i Lindy. Oni właśnie zaczęli nagranie, a ja właśnie 

wszedłem i zacząłem mówić, a tu pojawiły się jakieś problemy z elektroniką. 

Więc jakże stosowne, że będziemy mieli "Ujęcie 2" w "Dniu Dwóch dla 

Shaumbry". 

Tak, to interesująca data - 22 lutego 2022 roku. W kalendarzu jest to liczba 

główna, co oznacza, że nie można dodać wszystkich cyfr do góry, 

wszystkich dwójek, aby otrzymać numerologiczną liczbę 10. Liczby 

pozostają takie, jakie są. Jest to symetria, która się ujawnia. Nazywa się ją 

również wszechobecnym palindromem. 

"Palindrom wszechobecny" to sytuacja, w której wszystkie liczby są takie 

same w różnych formatach daty używanych na całym świecie. Bez względu 

na wszystko, to wciąż jest 22-2-22, i jest taka sama w obie strony i dlatego 

nosi tę niezwykłą nazwę wszechobecnego palindromu. 

W kulturze chińskiej dwójka to szczęśliwa liczba. Być może więc dziś będzie 

Twój szczęśliwy dzień. Być może dobry dzień, by postawić na konie, pójść 

do kasyna lub zrobić coś, co pozwoli wykorzystać szczęście, które jest 

nieodłącznym elementem tego dnia. 

Tego dnia odbywa się również wiele ślubów - ślubów na całym świecie - 

ponieważ zakochani, którzy zdecydowali się na zawarcie związku 

małżeńskiego, postanowili się pobrać. Zakochani decydują się na zawarcie 

związku małżeńskiego właśnie w tym wyjątkowym dniu. Bo kto mógłby 

kiedykolwiek zapomnieć, że ich rocznica była "Dniem Dwojga"? I to we 

wtorek, a nie w środę czy czwartek.  Nasz „Dzień Dwojga" jest 

zdecydowanie we wtorek. 



Aha, i czy możecie sobie wyobrazić, że dla tych, którzy urodzili się w tym 

dniu, rodzice wymyślają imię dla dziewczynki, np. jako Tuesday. Albo dla 

chłopca - Twobias, albo dla dziewczynki - Tooley, korzystając z tej unikalnej 

numeracji dla tej daty. 

 

Liczba dwa 

Przyjrzyjmy się energetycznemu znaczeniu liczby dwa z numerologicznego 

punktu widzenia. Liczba dwa reprezentuje silną kobiecą siłę. Silną kobiecą 

siłę. Reprezentuje również moc. Dwa - liczba dwa - jest liczbą mocy. I, 

oczywiście, reprezentuje dwoistość. Dwójka, dwoistość. A także 

reprezentuje intuicję, intuicję. Tak więc za liczbą dwa kryje się wiele 

numerologicznych znaczeń i jakże stosownym jest, że wszystkie dwójki 

pojawiają się w ten wtorek. 

W Tarocie liczba dwa jest związana z Najwyższą Kapłanką. Ach, znowu ta 

silna kobieca siła i moc. 

Wszystkie te dwójki, w tym szczególnym dniu to także symetria, która 

powoduje, że na całej planecie pojawia się tego dnia wiele uwagi i 

skupienia. To jest symetria. Normalnie daty są, no cóż, wszędzie. Mamy 

różne numery, ale tutaj lądujemy w Dniu Dwóch. I uczucie, które pojawia się 

u wielu ludzi jest takie, że z chaosu wyłania się jakiś porządek. Chaos, 

przypadkowe numerowanie przez cały czas, a potem nagle te wszystkie 

dwójki spotykają się razem. 

Ta data, 22 lutego 2022 roku, pojawia się w najbardziej odpowiednim i 

interesującym momencie na naszej planecie. Właśnie teraz zbiega się wiele 

rzeczy, które się ze sobą łączą. Mówiliśmy o konwergencjach w przeszłości, 

i to jest ta symetria. To zbieganie się różnych elementów. I powodem, dla 

którego zwołałem to zgromadzenie na "Dzień Dwóch dla Shaumbry" jest to, 

że, cóż, zanim się do tego zabierzemy, wczujcie się w cyfrę dwa. Po prostu 

wczujcie się w cyfrę dwa. Wczujcie się w nią. 

Dwoistość, moc, intuicja i wrażliwość. 

 

(pauza) 

 

Kobiecość i, jak już wspomniałem, w Tarocie, Najwyższa Kapłanka. 

 



Wszystkie te dwójki są tu reprezentowane, a to, co mamy teraz, to 

zbieżność, która się łączy. Mówiłem o tym ostatnio na naszym Spotkaniu z 

Kasamą, tutaj, w Willi Ahmyo. Rozmawiałem z tą wspaniałą grupą 27 osób o  

rzeczach, które dzieją się na naszej planecie, o globalnych wydarzeniach, 

które mają miejsce na naszej planecie właśnie teraz. 

Spędziliśmy dwa dni na rozmowach o wydarzeniach globalnych, a Linda, 

jak wiesz, nie była to szczególnie przyjemna dyskusja. 

LINDA: Nie. Na pewno była to interesująca energia. 

ADAMUS: To było coś innego niż to, co zwykle robimy na spotkaniach, i 

jestem pewien, że wielu z uczestników wolałoby nie przyglądać się sytuacji 

na świecie, ponieważ jest ona trudna. Właśnie teraz jest ona trudna. 

Ale rozmawialiśmy o tym, a ja powiedziałem: "W tej chwili nad Europą 

Wschodnią znajduje się wir energetyczny", coś w rodzaju cyklonu. 

Jest konflikt między Ukrainą a Rosją, który wciąga resztę świata, ale to nie 

wszystko. 

 

Cyklon energetyczny 

W tej chwili na naszej planecie znajduje się cyklon energetyczny, wir 

energetyczny, który właśnie teraz wciąga wszystkie problemy 

energetyczne planety. Jest to bardzo, bardzo uwodzicielski wir. I choć w 

nagłówkach gazet chodzi o Rosję i Ukrainę, ale tak naprawdę chodzi o coś 

znacznie więcej. 

Ten wir władzy, który działa teraz w Europie Wschodniej, dosłownie 

wyciąga na światło dzienne stare problemy władzy na naszej planecie. 

Ujawnia kwestie, które zostały zakopane w ziemi na długi, długi czas, 

kwestie, które znajdują się w podręcznikach historii, ale nigdy nie zostały 

naprawdę rozwiązane. To jak niesamowity cyklon, jak huragan, jak tornado, 

które przybiera na sile. I posiada coraz więcej i więcej siły. Wciąga 

wszystkich tych, którzy mają problemy z władzą, i widzimy, jak to się 

rozgrywa na scenie światowej. 

Cyklon przyciąga uwagę wszystkich. Wciąga ego i problemy z władzą 

światowych przywódców. I tak wielu z tych światowych przywódców 

powróciło w tym wcieleniu, powróciło z mocą, kontrolą i dominacją. 



Powrócili z problemami związanymi z władzą, kontrolą i dominacją, które 

zostały zapoczątkowane w innych życiach. Wracają teraz, aby ponownie 

zebrać swoje grupy, organizacje, innych, którzy byli zaangażowani w ich 

kręgach władzy w poprzednim życiu. I teraz na planecie jest dużo 

pobrzękiwania szabelką, dużo hałasu związanego z władzą, a szczególnie w 

tym momencie na planecie może wybuchnąć wojna, jakiej nie widziano od 

dłuższego czasu. Wojnę, która przyciąga uwagę świata, tak jak ten 

wszechobecny palindrom 22-2-22 przyciąga uwagę wszystkich. 

I to, co naprawdę dzieje się teraz na naszej planecie, poza symetrią tych 

liczb, to ten wir mocy, który stale się rozwija. Są tacy, którzy dają się w niego 

wciągnąć i tacy, którzy być może nigdy nie będą w niego zaangażowani w 

jakikolwiek rodzaj konfliktu zbrojnego, ale to podnosi kwestię władzy. I to 

jest bardzo, bardzo silny wir, taki, którego nie widzieliśmy od długiego, 

długiego czasu. 

A powodem, dla którego chciałem zwołać to zgromadzenie w "Dniu Dwóch 

dla Shaumbry", jest to, że jest to idealny czas na wstrzymanie się, na to, aby 

nie dać się wciągnąć w tę moc, nie stawać po żadnej ze stron, nie szukać 

przyczyn i nie angażować się w ten wir, który wysysa moc na całym świecie. 

I to jest dokładnie to, co chciałem zrobić dzisiaj na tej sesji, z Shaumbrą. 

Ławeczkowanie, jak wiecie, polega na prostym promieniowaniu waszego 

światła na planetę, bez agendy. Nie próbujemy zmienić biegu spraw w 

Europie Wschodniej w tej chwili. Nie próbujemy posypać jej czarodziejskim 

pyłem. Nie próbujemy stawać po jednej lub drugiej stronie, ponieważ obie 

strony czują się usprawiedliwione, ale żadna z nich nie dostrzega, co tak 

naprawdę się dzieje. Jest to połączenie starych i przestarzałych problemów 

związanych z władzą. 

Można powiedzieć, że planeta znajduje się na skraju wyborów, które mogą 

potoczyć się w jedną lub drugą stronę. Czy kontynuować te gry o władzę, 

czy z nimi skończyć. A jeśli ma się z nimi skończyć, to oczywiście nie 

znikają od razu, ale dość szybko ludzie odwracają się od władzy. Poznają, 

czym ona jest. Rozpoznają grę o władzę. Jest to w pewnym sensie bardzo 

podobne do wirusa energii seksualnej. Nie można obwiniać za to nikogo. 

Jest to po prostu brak równowagi na naszej planecie. 

 

 



Ławeczkowanie 

Tak więc, zbierzmy się teraz razem w tym "Dniu Dwóch dla Shaumbry" i 

zróbmy razem ławeczkowanie, bez agendy, bez próby zmiany 

jakiegokolwiek wyniku, ale po prostu świecąc światłem tak, aby planeta - 

ludzie na planecie, przywódcy na planecie, religie planety – by wszyscy 

mogli zobaczyć, że istnieje inna droga zamiast władzy, jeśli się na nią 

zdecydują.  

Tak więc włączmy muzykę i weźmy głęboki oddech razem w tym 

globalnym zgromadzeniu Shaumbry na ten "Dzień Dwóch dla Shaumbry", 

jako że ten wir mocy zbiera coraz więcej i więcej pary nad Europą 

Wschodnią, ale tak naprawdę obejmuje problemy mocy z każdego miejsca 

na planecie. 

Zobaczycie to, poczujecie. Usłyszycie o tym w wiadomościach, jak władza 

próbuje utrzymać swoją władzę, ale czy będzie w stanie? 

Weźmy teraz razem głęboki oddech i rozpocznijmy nasze ławeczkowanie w 

tym "Dniu Dwóch dla Shaumbry". 

Ławeczkowanie polega po prostu na promieniowaniu swoim światłem i nie 

wpadaniu w dwoistość, nie określaniu wyniku, nie braniu stron, i to jest 

właśnie to. Ten wir mocy jest teraz bardzo, bardzo silny. Ma on tendencję 

do wciągania ludzi do siebie. Miałby tendencję do wciągania w niego nawet 

dobrze myślących Shaumbry, którzy się do niego garną. Jest tak silny. 

To zdecydowanie wciąga liderów z całego świata, którzy mają swoje własne 

problemy z mocą. To zdecydowanie wciąga ludzi, którzy zajmują się swoimi 

indywidualnymi problemami z mocą, a to wszystko dzieje się w tej 

interesującej zbieżności 22-2-22. 

Weźmy głęboki oddech i teraz po prostu świećmy swoim światłem. Niech 

ono promieniuje na świat bez żadnego planu. 

 

(pauza) 

 

I kiedy świecisz tym światłem, ono oświetla potencjały; potencjały, aby 

wyjść poza moc na tej planecie, a ta planeta funkcjonowała przez długi, 

długi, długi czas z problemami władzy. I, jak wiecie z naszych dyskusji, 

władza jest iluzją. Ale kiedy się w nią wkupisz, jest bardzo uwodzicielska. 



Pojawia się w tym momencie, ponieważ świadomość na planecie właśnie 

teraz się zmienia i są tacy, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że władza 

naprawdę jest iluzją. Ale kiedy ktoś ma władzę, jest skłonny próbować 

zdobyć więcej władzy. Gdy ktoś nie ma władzy, z pewnością się jej boi i 

stara się ją zdobyć.  

W ostatecznym rozrachunku zwróci to uwagę na fakt, że na planecie jest 

mnóstwo energii. W ostatecznym rozrachunku pomoże to nawet zmienić 

sposób, w jaki planeta znajduje, odkrywa, wydobywa i przetwarza swoją 

naturalną energię do ogrzewania domów i napędu samochodów. 

Ostatecznie ten wir mocy ma potencjał, by zmienić sytuację na planecie, 

gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, że mają całą energię, swoją osobistą 

energię, której potrzebują, a dla Shaumbry, przypomnienie, że cała energia 

jest wasza. 

Dążenie do mocy pojawia się, gdy ktoś wierzy, że rzeczy, takie jak energia, 

są poza nim samym. Czy to chodzi o takie rzeczy jak ogólna energia, 

pieniądze czy po prostu dominacja nad innymi, kiedy ktoś wierzy, że jest to 

poza  sobą, i wtedy zaczynają się interesować władzą. Starają się zdobyć 

coraz więcej władzy i dlatego myślą, że to energia. 

Ale być może właśnie teraz, w tej konwergencji, nadszedł czas, aby planeta 

zaczęła zdawać sobie sprawę, że władza jest iluzją, i że energii wystarczy 

dla wszystkich. 

Być może, gdy ten wir mocy trwa, a wasze światło świeci na planecie, być 

może doprowadzi to do nowych odkryć na temat samej energii, faktu, że 

energia z paliw kopalnych jest tak samo przestarzała jak sama energia, a 

teraz nadszedł czas na odkrycie czystej energii, wolnej energii, wydajnej 

energii na planecie. 

Widzicie więc, że chodzi tu o coś więcej niż tylko o 22 lutego 2022 roku. Jest 

to związane z tym całym wirem mocy. Wiąże się to ze zmianą, która już 

dawno powinna nastąpić na naszej planecie. Ale zrozumienie tego zależy 

od ludzkości, czy zechce się na to zdecydować, czy nie. A Ty po prostu 

świecisz światłem dla innych, aby mogli je dostrzec. 

Poświęćcie chwilę, aby wczuć się w ten wir mocy, który jest teraz skupiony 

nad Europą Wschodnią, nad Ukrainą i Rosją, ale nie dajcie się w niego 

złapać. 



Jest on bardzo, bardzo potężny i uwodzicielski. Może wciągnąć kogoś 

głęboko w siebie. 

Poświęć chwilę, aby się w to wczuć. 

 

(pauza) 

 

W centrum tego wiru władzy znajduje się strach. 

U podstaw wszelkiej władzy leży strach. Strach przed utratą tej władzy, 

strach przed tym, że inni mogą mieć nad Tobą władzę. Tak więc jądrem 

każdej kwestii związanej z władzą, a szczególnie tego wiru władzy, jest 

ogromny strach. 

Ten wir wiruje. Nabiera pary, nabiera siły. Wciąga tych, o których być może 

nawet nie myśleliście, że mogą zostać wciągnięci. 

 

(pauza) 

  

Jesteśmy tu po prostu po to, aby świecić światłem, powodem, dla którego 

jesteście tu na planecie w tym czasie. Bardzo ważnym powodem, dla 

którego nie doznaliście oświecenia wcześniej, ale aby pozostać tutaj jako 

Mistrz na planecie Ziemia, aby świecić waszym światłem właśnie w takich 

chwilach jak ta. 

Och, świecicie nim każdego dnia, ale świećcie właśnie teraz, w tym "Dniu 

Dwóch dla Shaumbry". I, znów, nie próbując opowiedzieć się po którejś ze 

stron, nie mając żadnego planu, po prostu świecić światłem. 

Weźcie dobry, głęboki oddech i pozwólcie waszemu światłu świecić na 

świat. 

 

(pauza) 

 

Światło, które oświetli potencjały dla ludzkości, a potem to od nich zależy, 

czy je wybiorą, czy też nie. To zależy od nich. Ale to, co robisz, to świecenie 

tym światłem, pokazuje im to, czego mogli wcześniej nie widzieć. I na tym 

właśnie polega wasza praca w ławeczce. 

 



(pauza) 

 

Weźmy głęboki oddech. Dobrze jest poczuć, czym jest ta moc, ale potem 

wiedzieć, że ten wir nie jest twój. Czuć go, być świadomym i wrażliwym, ale 

nie brać go za swój własny. 

Dobrze jest poczuć to jądro strachu w centrum każdej mocy, ale szczególnie 

tego wiru, który działa właśnie teraz i uświadomić sobie, że to nie jest twoja 

moc. 

W ciągu ostatnich kilku dni, a nawet tygodni wielu z was odczuwało 

niepokój - niepokój, który ja nazywam niepokojem fantomowym - nie 

wiedząc tak naprawdę, co to jest, ale myśląc, że to coś, spowodowane jest 

tym co robisz. Nie. Po prostu czujesz jak buduje się wir mocy, a to wywołuje 

niepokój, zwłaszcza gdy nie wiesz, czym to jest. Odczuwasz lęk, który leży u 

podstaw tego wiru. Ale on nie jest twój. 

Tak, czujesz go, ponieważ jesteś wrażliwy. Stajesz się bardzo dostrojony do 

tych energii. Energii, które oczywiście są tylko komunikacją. Odczuwasz to 

wszystko, ale pamiętasz, że to nie jest twoje. Zostałeś na tej planecie po 

prostu po to, by świecić swoim światłem. 

Więc zróbmy to właśnie teraz. Pozwólmy temu światłu świecić. Nie musisz 

go wymuszać. Nie musisz go forsować. To po prostu otwórz się i daj 

pozwolenie. 

 

(pauza) 

 

Teraz, kiedy dzieje się coś takiego, ten wir mocy czuje to światło, och, i 

ryczy jeszcze bardziej. Obraca się jeszcze szybciej. Będzie dosłownie 

próbował cię do niego wciągnąć. 

Nie lubi tego światła, ponieważ ta moc zdaje sobie sprawę, że jest 

wystawiona na działanie. Zostaje wystawiona na światło. Nie podoba jej się 

to ani trochę.  

Ale ty trzymasz się stabilnie. Zachowujesz równowagę. 

Bierzesz głęboki oddech, wczuwasz się w to, po co tu jesteś, i po prostu 

świecisz swoim światłem. Nie próbując unicestwić tego wiru energii, tego 

wiru mocy, ani nie próbując go pokonać, bo wtedy byłbyś  w grze 

dualności. 



A dwójka, liczba dwa, och, ona naprawdę może reprezentować dwoistość i 

moc, jak widzicie to właśnie teraz. 

Jesteście tutaj po prostu świecąc światłem. 

Tak bardzo jak to światło wzburza moc, tak bardzo jak to światło drażni ten 

wir mocy, pozostajecie stabilni, po prostu świecąc światłem. 

Bez żadnego planu. Nie próbując niczego zmieniać. Nie próbując niczego 

wymuszać, a już na pewno nie opowiadając się po żadnej ze stron, tylko po 

prostu świecisz światłem. 

Wkrótce zdasz sobie sprawę, że wir energetyczny próbuje ignorować 

światło, próbuje ignorować ciebie, kręci się gniewnie, wściekle, wciągając 

wszystkich tych, którzy pracują z władzą, mają nierównowagę władzy i 

problemy z nią związane. 

Intensyfikuje się, gdy wciąga coraz więcej takich osób, i właśnie teraz 

widzicie, jak to się rozgrywa na scenie światowej. 

To, co się wydarzy w najbliższych dniach i tygodniach, nie ma większego 

znaczenia. Ale obserwujcie. Bądźcie świadomi, jakie zmiany i przesunięcia 

zachodzą teraz. 

I, ponownie, nie próbujcie niczego sprawić. Po prostu świecimy światłem. 

Ale obserwujcie, co się dzieje, kiedy światło tysięcy Shaumbry przychodzi 

na Ziemię, przychodzi na świat. 

I niekoniecznie jest to bezpośrednio związane z tym, co dzieje się teraz w 

Europie Wschodniej, chociaż może to zdecydowanie mieć wpływ. Ale co 

się dzieje, kiedy światło świeci w tym czasie konwergencji, podczas ryku 

władzy, ryku, który nie dotyczy tylko tej chwili, ale dosłownie przywołuje 

kwestie władzy z przeszłości, wciągając je w wir. 

Obserwujcie, co się dzieje, gdy mała grupa ludzi na całej planecie po prostu 

świeci swoim światłem. 

Weźmy głęboki oddech i dalej świećmy, dalej promieniujmy. 

 

(pauza) 

 

Weźmy dobry, głęboki oddech. 

Pozwólcie, aby wasze światło płynęło z wdziękiem z waszego wnętrza. 



Pozwólcie, aby wasze światło z łatwością i wdziękiem płynęło z was na 

planetę. 

 

(pauza) 

 

Nie dacie się złapać problemom. Nie dajcie się złapać w wir władzy, i po 

prostu świećcie swoim światłem. 

 

(pauza) 

 

Jak powiedziałem naszej grupie na Spotkaniu z  Kasamą, kiedy tak siedzicie 

w ławeczce, świecąc swoim światłem na świat, to dla mnie jest to czysta 

modlitwa, prawdziwa modlitwa. 

Nie modlimy się o konkretny wynik, bo wtedy po prostu jesteśmy w 

dualności. Nie modlimy się o interwencję z zewnątrz, ponieważ, ponieważ 

wszystko pochodzi z wewnątrz. 

To świecenie waszego światła jest czystą modlitwą, rzeczą, która ma 

największy potencjał, aby zmienić rzeczy jeśli ludzkość jest na to gotowa. 

To właśnie robimy tu dzisiaj, w tym "Dniu Dwójki dla Shaumbry". 

Pozwolimy muzyce grać jeszcze przez jakiś czas, podczas gdy wy nadal 

będziecie świecić swoim światłem na planecie. 

Wróćcie później i obserwujcie to, co się dzieje, jako obserwator stojąc za 

„niskim murkiem”, jak powiedziałby Tobiasz. 

Za „niskim murkiem”, nie dając się wciągnąć w wir mocy i mogąc naprawdę 

poczuć jego uwodzenie. 

Nie dając się wessać, ale stać za „niskim murkiem” i obserwować, co się 

będzie działo w najbliższych dniach i tygodniach. 

Tak więc żegnam was tutaj, przynajmniej na razie, do naszego następnego 

spotkania. 

Zapraszamy was do dalszego świecenia waszym światłem w ten "Dzień 

Dwóch dla Shaumbry", 22 lutego 2022 roku. 

Z tymi słowami, jestem Adamusem z Suwerennej Domeny. 

Tłumaczenie: Włodek Salwa – Lektor PL 


