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Para ter a experiência completa desta sessão, é recomendado que você
ouça ao áudio ao mesmo tempo em que lê a transcrição ou tradução.

LINDA: Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para uma mensagem especial de Adamus.
Este é um pedido dele de última hora. Ele gostaria de compartilhar algumas informações conosco, então Geoff na
mesma hora concordou em gravar esta mensagem muito especial para cada um de nós.
Então, estamos aqui na Villa Ahmyo, novamente, neste belo cenário natural. Então, por favor, fiquem confortáveis e
respirem profundamente algumas vezes, enquanto nos preparamos para esta mensagem.
Então, assim como sempre, façamos essa pausa. Vamos desacelerar e apenas respirar bem profundamente, vamos
dar aquela pausa de toda a loucura ao nosso redor.
Nós simplesmente aproveitamos este momento para nos honrar com a respiração profunda e consciente, permitindo
que as energias fluam para se expandirem. Energias se expandindo dentro e fora de nós, respirando além do além,
absorvendo a boa respiração profunda, a respiração da vida.
Permitam-se realmente sentir esta mensagem. Não apenas as palavras, mas a energia.
Tomem aquela respiração boa e profunda, a boa respiração profunda e sintam Adamus aqui, como sempre, com
cada um de nós.
Respirem para vocês.
Respirem e permitam.

ADAMUS: Eu Sou O Que Sou, Adamus de Saint-Germain. E obrigado pela introdução e pela respiração, querida
Linda de Eesa.
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Realmente, acordei Cauldre às 4h30 aproximadamente, hora dele aqui em Kona, Havaí. Eu o acordei para contar a
ele sobre essa notícia especial e para sugerir que ele se coloque hoje com a querida Linda e transmita esta
mensagem que tenho para vocês

10.000 Mestres Ascensionados
É 18 de dezembro, e a razão pela qual acordei Cauldre foi para dizer a ele que agora, desde a noite passada, existem
agora 10.000 Mestres Ascensionados. Em outras palavras, o Clube dos Mestres Ascensionados cresceu. Sim, temos
10.000 membros.
Esses são humanos. Esses são seres angelicais que ascenderam. Eles deixaram o corpo físico, deixaram o planeta
Terra e agora estão totalmente ascendidos, o que vocês chamariam de seres iluminados. Eles completaram a jornada
de ciclos de vidas no planeta Terra.
E embora 10.000 seja somente um número, há um certo significado nele. Claro, 10.000, uma certa massa numérica
que foi alcançada, porem uma celebração que agora vemos que mais e mais Mestres Ascensionados, mais e mais
humanos que foram anjos, estão agora completando os ciclos na Terra.
Agora, 10.000 não é muito comparado a todos os seres de alma que já passaram pelo planeta Terra, todas as
encarnações, mas o que estamos vendo com isso é lento, porem definitivamente, estamos mudando os ciclos dos
humanos presos ou perdidos no planeta Terra.
Dez mil Mestres Ascensionados agora.
Eu gostaria que você fizesse uma respiração profunda e sentisse dentro disso. Sinta a alegria, a celebração. Sinta o
fato de que talvez no agora no futuro os humanos não precisarão passar por tantas existências para chegar à sua
verdadeira Realização divina interior. Talvez perder-se, talvez todo o sofrimento e luta chegarão a um fim.
Mas agora aqui estamos com 10.000 Mestres Ascensionados, e tudo acontece em um momento muito auspicioso.
Tudo acontece nesta época do ano 2020, um ano que tenho certeza de que nenhum de vocês jamais esquecerá, quer
ainda estejam em forma humana ou se estiverem nos reinos do restante dos Mestres Ascensionados. 2020 – nunca
nada parecido.

Um Ano Memorável
O ano começou com o fechamento da Ordem do Arco, este portal pelo qual os humanos vieram à Terra, o próprio
portal que realmente é o guardião do Tempo no planeta. Esse foi um dos principais objetivos da Ordem de o Arco, o
guardião do Tempo. Agora, não estou dizendo que as salas deles estavam cheias de relógios e todos usavam
relógios. Mas eles foram responsáveis por manter o elemento do Tempo, que é tão crucial para a experiência de ser
um humano na Terra, mas ainda assim pode realmente prender alguém nesse reino.
A Ordem do Arco também foi o portal de entrada para muitos que, pela primeira vez, estavam vindo à Terra para
assumir encarnações humanas, e um portal pelo qual todos vocês passaram quando vieram pela primeira vez a este
planeta.
2020 também foi a época da separação das famílias angelicais.
Falamos sobre isso no início do ano, quando o chamado angélico foi feito para todos os seres angélicos, exceto
aqueles do planeta Terra, se reunirem. E assim fizeram, e naquela reunião veio a notícia de que todas as famílias
angélicas, todos os 144.000, estavam se dissolvendo. E então, de fato, isso aconteceu.
Os seres angélicos que faziam parte dessas famílias se distribuíram por toda a criação, muitos deles indo para o que
vocês agora chamam das muitas Novas Terras. E ao fazer isso, também não levou a mais interferência de tipos
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externos de entidades ou grupos, os extraterrestres, os alienígenas ou qualquer outra pessoa. Eles têm interferido no
planeta Terra por muito, muito tempo, mas não estão mais permitidos, não são mais tolerados.
E, claro, como você sabe, também foi o ano do seu coronavírus. O coronavírus varreu o planeta cedo, no início do
ano, e forçou muitas mudanças no planeta. Claro, havia muito medo, muita preocupação, e o próprio coronavírus
levou a tantas conspirações diferentes. Mas, em sua essência, esse vírus estava aqui para mudar a consciência.
De certa forma, existem muitas semelhanças entre o coronavírus e o vírus da energia sexual. Eles são
transformadores de consciência.
O planeta inteiro, em um movimento sem precedentes, quase foi fechado, quase entrou em lock down, para que as
pessoas não passassem esse vírus umas para as outras tão prontamente. Mas, mais do que tudo, foi um momento
para as pessoas irem para dentro de si mesmas, para avaliarem a razão de estarem aqui, para dar uma olhada em
suas vidas, para melhorar sua casa. Não apenas a casa física em que vivem, mas para melhorar sua casa divina.
E vocês têm lutado com este coronavírus ao longo do ano. Isso interrompeu muitas coisas. Interrompeu saírem para
se divertir, saírem para jantar, para festas. É uma viagem interrompida. A forma como os negócios funcionam e tudo
mais foi interrompido. Mas do coronavírus também vêm muitas, muitas coisas boas que o planeta aprenderá a
apreciar nos anos que virão.
Então, que ano tem sido, e agora existem 10.000 Mestres Ascensionados.

Um Momento Especial
Tudo isso acontece agora no final do ano de 2020. Tudo isso acontece exatamente no solstício de inverno, em 21 de
dezembro.
O solstício de inverno marca o início de uma nova era, principalmente com a natureza do planeta, mas também afeta
os humanos. É uma nova era. É um novo momento. É o fim do período escuro, com os dias mais curtos, os dias
mais escuros, e agora indo para o período de luz, os dias mais longos.
Portanto, aqui também temos outro evento sobre o qual muitos de vocês já ouviram falar. Está sendo chamado de a
Grande Conjunção. Este é o alinhamento de Júpiter e Saturno.
Agora, por favor, entendam que os planetas não ditam sua vida, mas os planetas e os movimentos planetários
fornecem certas novas oportunidades quando alguém decide tirar vantagem delas.
Aqui temos Júpiter movendo-se para Aquário. Júpiter com sua liderança, com suas oportunidades de saúde e riqueza
e alegria, prazer. Saturno com seu foco nas responsabilidades pessoais. Saturno às vezes estabelece grandes limites.
Mas, mais do que tudo, o valor real de Saturno é a responsabilidade pessoal, e quando alguém assume a
responsabilidade pessoal, isso muda a forma como eles trabalham com a energia. Isso muda a forma como eles se
manifestam e criam as coisas.
Portanto, temos esta incrível série de eventos bem aqui no final de seu ano de 2020. Temos o solstício de inverno, a
Grande Conjunção e, é claro, os 10.000 Mestres Ascensionados.

O Que Tudo Isso Significa
O que você pode tirar disso? Quais são as coisas importantes para você pessoalmente? Não vamos olhar para o
planeta nesse exato momento, mas vamos olhar para você pessoalmente.
Em primeiro lugar, no final deste longo e muitas vezes desafiador ano, em um momento que é verdadeiramente o
ano da Realização para você e para os Shaumbra, é um tempo de novos começos, uma nova era, um novo caminho.
É o momento perfeito agora para permitir que sua energia o sirva como nunca antes. Sem desculpas, sem segurar
nada, mas para permitir que a energia sirva você.
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Vamos respirar profundamente isso e perceber agora - tudo isso que temos falado por anos, tudo que passamos
juntos - agora temos realmente o maior potencial para que isso aconteça. Agora, no final do ano de 2020.
A outra lição importante de tudo isso, se você escolherem realizar esses potenciais que estão agora disponíveis, tão
fortemente disponíveis para você agora mesmo, será a liberdade pessoal.
Liberdade pessoal. Eu vou falar mais sobre isso. Claro, já falei muito sobre isso no passado, mas agora, mais do que
nunca, a liberdade pessoal. E a liberdade pessoal, por melhor que pareça, também tem, bem, tem algumas partes
bem desafiadoras, que vamos abordar, mas liberdade pessoal.
Há muito tempo atrás eu perguntei: "Os humanos estão realmente prontos para a liberdade?" e enquanto muitos que
estavam lá naquele Shoud ao vivo acenaram com a cabeça, “Sim, sim”, eu senti que a resposta era não. Eles
realmente não estavam. E, em grande medida, eles ainda não estão. Mas para você neste exato momento, mais do
que nunca, essa é a oportunidade para a liberdade pessoal.
Ela se liga novamente à energia. Você está percebendo que toda a energia é sua e, portanto, há uma liberdade
pessoal, não ter que confiar em mais ninguém. Nem mesmo ter que se preocupar com o que está acontecendo
externamente com o resto do mundo, com o resto da humanidade, porque agora você tem acesso a essa verdadeira
liberdade pessoal. Oh, você não precisa se preocupar com todos os elementos que podem prejudicar sua liberdade,
porque você tem o potencial inato de ser livre.
O que está acontecendo agora também, no final deste ano de 2020, é um enfraquecimento incrivelmente grande da
energia externa. Um enorme enfraquecimento do poder externo. O poder é um assunto sobre o qual conversei
longamente com todos vocês. O poder é uma ilusão. Não existe tal coisa verdadeira como o poder, mas quando as
pessoas acreditam nisso e permitem esse elemento de poder em suas vidas, então ele tem uma influência, seja real
ou não, tangível ou não. Então se torna assim.
Com todos os eventos ocorrendo agora no final de 2020, há um tremendo enfraquecimento do poder externo.
O poder externo está, na verdade, entrelaçado na consciência de massa, porque muitos acreditam nele e muitos
seguem os poderes externos. Mas agora, mais do que nunca, é a hora de perceber que esses poderes externos - sejam
eles governos ou religiões ou chefes ou regras e regulamentos, sejam eles quais forem; sejam eles pessoas
manipuladoras em sua vida, figuras públicas manipuladoras - há um grande enfraquecimento do poder externo.
Eu sinto que o planeta vai começar a sentir isso muito, muito em breve, mas para você, você pode sentir isso agora.
O controle que o poder externo exerce sobre você está se libertando.
E então este exato momento é a hora para uma grande transformação pessoal. Você tem se transformado - sim, de
fato, você tem passado por tanta coisa nestes anos - mas agora, especialmente nestes dias finais, nestes últimos dias
de 2020, é o momento de permitir a transformação pessoal. Simplesmente não pense sobre isso, não tente delinear
como é, não tente passar por nenhum exercício em sua mente, qualquer disciplina ou qualquer outra coisa, mas
simplesmente permitindo a transformação pessoal.
Você nem mesmo precisa saber o que é ou onde isso vai parar. Não, não é isso mesmo - você não quer fazer isso. É
simplesmente permitir.
Você tem todas essas coisas se agitando dentro de você, todas essas dinâmicas diferentes em sua vida – quer seja a
sua própria chegando à Realização, quer seja ela física ou mental ou qualquer outra coisa, seja liberando coisas e
deixando ir o carma ancestral ou qualquer uma dessas outras coisas, todas essas coisas girando e se movendo e se
agitando dentro de você, energias que são estimuladas - e agora talvez seja a melhor oportunidade que você já teve
simplesmente para permitir que essas transformações pessoais cheguem ao seu próximo ciclo, para sair daquela
velha luta como forma de transformação pessoal - o caminho do sofrimento - e agora permitir uma graça e uma
facilidade em sua transformação pessoal.
Dez mil Mestres Ascensionados agora. É uma celebração e tanto no Clube dos Mestres Ascensionados.
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Oh, estará acontecendo por semanas, tenho certeza. Dez mil Mestres Ascensionados, porque ela indica também que
existem muitos, muitos mais por vir.
Por éons de tempo no planeta, o número de Mestres Ascensionados cresceu muito, muito lentamente, muito
lentamente, especialmente no começo. Mesmo no século passado, na última década, os números têm crescido
lentamente. Mas agora, se você olhasse para isso ou fizesse um gráfico ou colocasse em um quadro, está se
acelerando. Mais Mestres Ascensionados.
Com isso, acrescenta um tipo de gravidade própria, uma gravidade que permite que as pessoas peguem sua própria
onda por si só. Realização em sua própria vida. Agora, muitas, muitas pessoas estão, como você sabe, indo para o
despertar, do despertar para a sua mestria. Pode ser um caminho muito difícil e desafiador. Mas com esta massa,
este momentum de 10.000 - em breve haverá muitos mais - Mestres Ascensionados, isso fornece uma dinâmica para
torná-la mais fácil para aqueles que vêm a seguir.
Dez mil Mestres Ascensionados brilhando sua luz no planeta, em um momento que chega a um dos anos mais
difíceis e desafiadores para este planeta de muitas maneiras, mas um dos maiores anos de potencial e mudança e
transformação.
Dez mil Mestres Ascensionados não tentando impor sua vontade ao planeta, mas sim iluminando seus sorrisos, sua
luz sobre a humanidade, dizendo: “Sim, isso pode ser feito. Você pode se libertar dos elementos - dos elementos de
poder, dos elementos das constantes vidas após vidas, os elementos dos ancestrais, os elementos do Tempo. Você
pode se libertar disso para se tornar um ser realizado e, eventualmente, um Mestre Ascensionado.”
E na Terra agora existem cerca de 10.000 Mestres encarnados no planeta. Isso inclui muitos Shaumbra que
simplesmente chegaram à sua Realização, especialmente em meados do final deste ano; outros que não se
denominariam de Shaumbra, mas de aproximadamente 10.000 Mestres encarnados no planeta.
Agora, o número não precisa se correlacionar. Não precisa ser uma troca de um por um com o número de Mestres
Ascensionados. Mas, curiosamente, sincronisticamente suficiente ou talvez simplesmente pela graça, assim como
existem 10.000 Mestres Ascensionados, existem aproximadamente 10.000 Mestres encarnados no planeta.
Há algo alinhado aqui, alinhado com os números, algo alinhado com os planetas, com Saturno e Júpiter, algo se
alinhando com tudo isso ocorrendo bem na época do solstício de inverno. Algo está no ar.
Respire profundamente e inspire e permita isso. Algo está no ar.
Algo - potenciais, mudanças e alterações saindo de um ano de lutas, mas ainda transformações. Algo está no ar.
Oh, está no ar para o planeta e alguns perceberão, muitos não. Mas esta mensagem é para e sobre vocês. Algo está
no ar.
Indo de um controle externo de poder para a criatividade interna.
Partindo de controles externos, limitações externas, coisas colocadas em você pelos outros, pela sociedade e pela
consciência de massa, agora entrando em sua verdadeira liberdade pessoal.
Você também verá agora, alcançamos esse ponto, você poderia dizer, é como chegar ao topo de um passeio na
montanha-russa; chegamos a esse ponto agora, aqui no final do ano, onde até mesmo este COVID agora começa
lentamente, mas com segurança, a desaparecer do planeta. Até o COVID, porque o COVID, o coronavírus - eu
prefiro use esse termo, o coronavírus - estava aqui com um propósito, uma transformação, e esse propósito foi
atendido.
Portanto, agora realmente não há quase nenhuma necessidade do coronavírus continuar sua mudança de
consciência. A mudança está aqui e está ocorrendo.
Sim, Cauldre está me perguntando: "Bem, e as vacinas?" Bem, as vacinas que parece estarem
saindo agora exatamente no final do ano, na época desta Grande Conjunção, na época dos 10.000 Mestres
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Ascensionados; sim, as vacinações terão um impacto na redução e, eventualmente, na eliminação deste coronavírus.
Mas devo dizer que não se trata apenas da vacinação. Há muito mais nisso.
E como eu disse há muito tempo atrás, quando esse vírus apareceu, eu disse: "Ele fará o seu trabalho e, então
simplesmente desaparecerá. Vai sair quase tão rápido quanto entrou ", e é isso que vai acontecer. Muitos dirão é por
causa das vacinas, mas a verdade é ele que fez o seu trabalho e é hora de partir. Então, pelos próximos meses, ele
começará a desaparecer da face do planeta muito rapidamente, conforme entramos nesta nova era.
Para cada um de vocês, agora mais do que nunca, é a hora de permitir que sua energia o sirva sem se conter.
Possivelmente esse é o ponto mais importante aqui.
Você se lembrará de coisas como 10.000 Mestres Ascensionados. Você vai se lembrar de coisas como a Grande
Conjunção. Mas a lição mais importante aqui é agora, mais do que nunca, é a hora de deixar sua energia servi-lo.
Você não tem que dizer à sua energia o que fazer. Você não precisa colocá-la em sua agenda diária. Você não tem
que desenvolver uma lista de metas de energia para o próximo ano. Você não tem que explorar sua energia. Você
não tem que controlá-la de nenhuma maneira. E você também nunca mais terá que temê-la. Você nunca precisa se
preocupar sobre ser dominado pela energia. Você nunca precisa se preocupar com essa energia tendo poder, a sua
energia dominando você.
Agora é a hora, mais do que nunca, de deixar essa energia – ela é toda sua, não pertence a ninguém e nenhuma outra
pessoa pode realmente fazê-la fazer qualquer coisa para você; ela toda é a sua energia - é hora de deixar essa energia
servir você sem se conter, sem sentir que tem que continuar a se esconder ou se cobrir, para se proteger, para ser
cauteloso consigo mesmo.
Agora é a hora de permitir ousadamente e sem medo deixar sua energia servi-lo.
Vamos respirar fundo com isso.
Não tema a sua própria energia. Ela está aqui para atendê-lo. Ela nunca vai te trair.
Você pode fugir dela. Você pode se esconder. Você pode tentar regulá-la, desacelerá-la, mas no final você chega a
perceber que ela é sua e está aqui para servir você.
Essa energia, produzida por sua consciência, está disponível para você agora.
Respire profundamente com isso.
Há algo no ar neste exato momento.
Aqui é 18 de dezembro. Esta gravação estará disponível para você em um ou dois dias.
Agora, há algo no ar.
É este lindo solstício de inverno. É a Grande Conjunção. São os 10.000 Mestres Ascensionados. É o fim de um ano
muito difícil, mas, de certa forma, muito produtivo. Há algo no ar.
Respire bem profundamente.
É a sua energia. Por favor, deixe-a servi-lo, à medida que entramos em um novo ano, mas mais do que isso,
entramos agora, você e o planeta, entramos em uma nova era.
Obrigado por me permitir trazer esta mensagem agora. Vá e aproveite o resto de sua temporada de festas. Temos
muito trabalho a fazer no ano que se inicia, mas um trabalho que não será sobre lutar e não será sobre desafios. Ele
será realmente sobre exemplos vivos de Mestres encarnados neste planeta.
Vamos respirar fundo, sentindo os 10.000 Mestres Ascensionados sorrindo e brilhando a luz deles sobre vocês.
Com isso, eu sou Adamus do Domínio Soberano.
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LINDA: E com isso, respiremos profundamente. Fiquem com essa boa respiração profunda.
Respirem enquanto encerramos esta mensagem importantíssima. Há muita coisa para cada um de nós,
verdadeiramente importante.
Respirem profundamente e, acima de tudo, conforme Adamus nos convida, estamos aqui para deixarmos nossas
energias nos servirem. Cada um de nós, deixe as suas energias servir você.
Respirem profundamente, enquanto celebramos esta mensagem incrível e importante.
Obrigada por estarem aqui conosco.
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