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GEOFF: Bem-vindos, queridos Shaumbra. Bem-vindos a esta gravação especial com Adamus
Saint-Germain. Ele a chama de "O Dia do Dois para os Shaumbra". Entenderam? "Terça-feira". Eu sou
Geoffrey Hoppe. Estou aqui com minha adorável esposa, Linda Benyo Hoppe, na Villa Ahmyo em Kona,
Havaí.
LINDA: É um prazer estar aqui e um evento muito especial.
GEOFF: É, e Adamus pediu isto por causa, bem, do significado de terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, e
nós estamos prestes a começar. Vamos fazer um pouco de respiração com Linda, mas apenas lembra-los
também, que no último Shoud dissemos a vocês para tirarem uma selfie de você na terça-feira, 22 de
fevereiro e enviá-la para photos@crimsoncircle.com Adoraríamos ter fotos de todos vocês, do que estão
fazendo, como estão nesse especial Dia dos Dois.
Então, com isso, acho que estamos prontos para respirar um pouco e continuar com Adamus.
LINDA: Certo. Então, com isso, vamos realmente respirar bem fundo, essa respiração consciente,
enquanto nos abrimos para este evento tão único.
Respire fundo e bem. Deixe as energias fluírem. Sinta-as. Permita-as. É essa boa respiração profunda da
vida.
Respire com sentimento e permita.
Respire bem fundo, permitindo o maior potencial para você, para cada um de nós. Permaneça com essa
boa respiração profunda. Sinta-a. Esteja com ela. Permita.
Adamus está aqui para nós. Inspire
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ADAMUS: Eu Sou o Que Sou, Adamus do Domínio Soberano.
E, sim, mais uma vez, bem-vindos ao "Dia do Dois para os Shaumbra", e como uma pequena
coincidência para acrescentar com toda a simetria desta data tão especial, este é o "Take 2" para Cauldre
e Linda. Eles tinham acabado de iniciar a gravação. Eu tinha acabado de entrar e começado a falar, e
havia alguns problemas eletrônicos. Então, que apropriado teríamos o "Take 2" no "Dia do Dois para
Shaumbra".
Sim, é uma data interessante - 22 de fevereiro de 2022. No calendário é um número mestre, o que
significa que você não somaria todos os números, todos os dois, para chegar ao número numerológico 10.
Os números ficam como estão. É uma simetria que aparece. Também é chamado de um palíndromo
ubíquo.
Agora, isso é que é um bom – “palíndromo ubíquo". É quando todos os números são os mesmos nos
diferentes formatos de data que são utilizados em todo o mundo. Não importa o que aconteça, ainda é
um 2-22-22, e é o mesmo tanto de trás como é para a frente, e é por isso que lhe chamam este nome
incomum de um palíndromo onipresente, ubíquo
Na cultura chinesa, dois é um número de sorte. Portanto, talvez hoje seja o seu dia de sorte. Talvez um
bom dia para apostar nos cavalos ou ir ao cassino ou fazer algo para tirar proveito da sorte que é inerente
a este dia.
Ah, você também encontrará uma onda de casamentos neste dia - casamentos que acontecem por todo o
mundo - já que aqueles apaixonados que escolheram se casar decidiram fazê-lo nesta numeração única.
Quem poderia esquecer que seu aniversário era o "Dia dos Dois"? E é numa terça-feira, não numa
quarta-feira ou numa quinta-feira. Nosso "Dia do Dois" é definitivamente uma terça-feira.
Ahh, e você poderia imaginar para os nascidos nesta data, e chegando com um nome, bem, para uma
garota, por exemplo, como Terça-feira. Ou para um menino, Twobias, ou para uma menina, talvez,
Tooley. Mas, sim, tirando proveito dessa numeração única para esta data.
O Número Dois
Vamos analisar o significado energético do número dois do ponto de vista numerológico. O número dois
representa uma forte força feminina. Uma forte força feminina. Ela também representa poder. O número
dois - o número dois - é um número de poder. E, é claro, representa a dualidade. Dois, a dualidade. E
também representa a in-tu-ição, a intuição. Portanto, há muito significado numerológico por trás deste
número dois, e como é apropriado que sejam todos estes dois nesta terça-feira.
No Tarot, o número dois está associado com a Suma Sacerdotisa. Ah, lá atrás novamente com esta forte
força feminina e com o poder.
Com todos estes dois nesta data em particular, é também uma simetria, e causa muita atenção e foco em
todo o planeta sobre a numeração única deste dia. É uma simetria. Normalmente, as datas estão, bem,
todas no lugar. Você tem todos os números diferentes, mas aqui aterrissamos neste Dia do Dois. E a
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sensação que muitas pessoas têm disto é que, por causa do caos, há alguma ordem. Caos, a numeração
aleatória o tempo todo, e de repente todos estes dois se juntam.
E o sincronismo dessa data de 22 de fevereiro de 2022 é o mais apropriado e interessante do planeta. É
uma convergência neste exato momento de tantas coisas que estão se juntando. Já falamos sobre
convergências no passado, e é essa simetria. É o encontro de diferentes elementos. E a razão pela qual
convoco para esta reunião neste "Dia do Dois para os Shaumbra" é porque, bem, antes de entrarmos
nisso, apenas sintam-se dentro do número dois. Sintam-se dentro dele.
Dualidade, poder, intuição e sensibilidade.
(pausa)
O feminino e, como eu disse, no Tarot, a Suma Sacerdotisa.
Todos estes dois aqui representados, e o que temos agora é esta convergência que se une. Falei sobre isso
recentemente em nossa Reunião Kasama, aqui mesmo na Villa Ahmyo. Falei com este grupo
maravilhoso de 27 pessoas sobre as coisas que estão acontecendo no planeta, os eventos globais que
estão ocorrendo no planeta neste exato momento. Passamos dois dias fortes apenas falando sobre
eventos globais, e Linda, como sabe, não foi uma discussão particularmente agradável.
LINDA: Não. Foi uma energia interessante, com certeza.
ADAMUS: Foi diferente do que normalmente fazemos nas reuniões, e tenho certeza de que muitos dos
participantes prefeririam não ter dado uma olhada na situação global, porque é difícil. É um desafio
neste momento.
Mas falamos sobre isso, e nela eu disse: "Neste momento, há um vórtice de poder", tipo um ciclone,
sobre a Europa Oriental. Há o conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia e que atrai o
resto do mundo, mas há muito mais do que isso.

Ciclone de Poder
Neste momento, o que você tem no planeta é este ciclone de poder, este vórtice de poder, e o que ele está
fazendo neste momento é puxar todas as questões de poder do planeta. É um vórtice muito, muito
sedutor. E, sim, nas manchetes, é sobre a Rússia e a Ucrânia, mas no final das contas o que realmente
está em jogo é muito mais do que isso.
Este vórtice de poder que está operando agora mesmo na Europa Oriental está literalmente puxando para
cima velhas questões de poder no planeta, questões que estão enterradas no chão há muito, muito tempo,
questões que estão nos livros de história, mas nunca verdadeiramente resolvidas. É como um ciclone
incrível, como um furacão, como um tornado que está atraindo cada vez mais e mais força. Está atraindo
todos aqueles que têm problemas de poder, e você está vendo isso se desenrolar em um palco mundial.
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O ciclone está atraindo a atenção de todos. Está atraindo aqueles problemas de ego e poder dos líderes
mundiais. E muitos desses líderes mundiais voltaram nesta encarnação; voltaram com questões de poder,
controle e domínio que foram iniciadas em outras vidas. Eles voltaram agora para reunir novamente seus
grupos, suas organizações, os outros que estavam envolvidos em seus círculos de poder de suas vidas
passadas. E agora no planeta há muito barulho de sabre, muito barulho de poder acontecendo, e
particularmente neste ponto, o potencial de guerra no planeta, uma guerra que não é vista há muito
tempo, uma guerra que chama a atenção do mundo, assim como este palíndromo onipresente do 2-22-22
está chamando a atenção de todos.
Mas o que realmente está acontecendo no planeta neste momento, além da simetria destes números, é
este vórtice de poder que está crescendo. Há aqueles que são atraídos por ele, aqueles que podem nunca
estiveram envolvidos em qualquer tipo de conflito armado, mas isso traz à tona a questão do poder. E
este é um vórtice muito, muito forte, como aquele que não vemos há muito, muito tempo.
E a razão pela qual eu quis convocar esta reunião neste "Dia do Dois para os Shaumbra" é o momento
ideal para ficar sentado no banco, para não ser atraído para o poder, para não tomar partido, para não
fazer nenhum trabalho de causa própria, mudar de trabalho ou ruídos de sabre, para não se envolver
neste vórtice que está sugando o poder em todo o mundo. E era exatamente isso que eu queria fazer aqui
hoje com esta sessão, com os Shaumbra.
Agora, ficar no banco, como vocês sabem, é simplesmente irradiar sua luz para o planeta sem agenda.
Não estamos tentando mudar o resultado da situação na Europa Oriental neste momento. Não estamos
tentando polvilhar o pó das fadas, o pó de pirlimpimpim sobre ela. Não estamos tentando tomar partido,
nem de um e nem do outro, porque ambos os lados se sentem justificados, mas nenhum dos lados
reconhece o que realmente está acontecendo. É um desenho conjunto de questões de poder antigas e
ultrapassadas.
Pode-se dizer que o planeta está à beira de fazer escolhas que podem ir para qualquer um dos lados; mas
fazer uma escolha para continuar com os jogos de poder ou para ser feito com eles. E se for para ser feito
com eles, é claro, eles não irão embora imediatamente, mas muito em breve as pessoas virarão as costas
para o poder. Elas o reconhecem pelo que é. Elas reconhecem o jogo do poder. É muito semelhante, de
certa forma, ao vírus da energia sexual. Não se pode culpar ninguém por isso. É simplesmente um
desequilíbrio que está no planeta.

Ficar no Banco
Então, vamos agora nos reunir neste "Dia do Dois para os Shaumbra" e ficarmos no banco juntos sem
agenda, sem tentar mudar qualquer resultado, mas simplesmente brilhando uma luz para que o planeta os povos do planeta, os líderes do planeta, as religiões do planeta - possam todos ver que existe uma
maneira diferente do que o poder, se eles assim escolherem.
Portanto, vamos colocar um pouco de música agora e vamos respirar profundamente juntos nesta
reunião global dos Shaumbra neste "Dia dos Dois para os Shaumbra", pois este vórtice de poder reúne
cada vez mais e mais pressão sobre a Europa Oriental, mas está realmente puxando questões de poder de
todos os lugares do planeta.
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Você verá isso; você sentirá. Você vai ouvir falar disso nas notícias, o poder tentando manter seu poder,
mas será capaz?
Vamos respirar fundo juntos agora e começar a permanecer no banco neste "Dia do Dois para os
Shaumbra". Ficar no banco é simplesmente irradiar sua luz e não ficar preso à dualidade, não determinar
um resultado, não tomar partido, e este vórtice de poder agora mesmo é muito, muito forte. Ele tenderia
a puxar as pessoas para dentro dele. Tenderia até mesmo a puxar os Shaumbra bem-intencionados, que
estão no banco. É forte assim.
Definitivamente, está atraindo líderes de todo o mundo que têm seus próprios problemas de poder. Está
definitivamente atraindo pessoas que estão lidando com suas questões individuais de poder, e está tudo
acontecendo nesta interessante convergência de 22- 2- 22. Vamos respirar fundo e agora simplesmente
brilhar sua luz. Deixem-na irradiar para o mundo sem agenda.
(pausa)
E à medida que você brilha essa luz, ela ilumina potenciais; potenciais para ir além do poder neste
planeta, e o planeta tem operado por muito, muito, muito tempo com questões de poder. E, como sabem,
a partir de nossas discussões, o poder é uma ilusão. Mas quando se acredita nele, ele é muito sedutor.
Isso surge neste momento porque a consciência no planeta está mudando neste exato momento, e há
aqueles que estão chegando a perceber que o poder é realmente uma ilusão. Mas quando se tem poder,
eles estão inclinados a tentar obter mais poder. Quando não se tem poder, certamente eles têm medo dele,
e tentam obter poder.
E, no final das contas, isso chamará a atenção para o fato de que há muita energia no planeta. No final
das contas, isso até ajudará a transformar a forma como o planeta encontra e descobre e mina e processa
sua energia bruta para coisas como o sistema de aquecimento doméstico e automóveis.
Por fim, este vórtice de poder tem o potencial de transformar as coisas no planeta onde as pessoas
percebem que têm toda a energia, sua energia pessoal que precisam e, para os Shaumbra, reconhecendo
que a energia é toda sua.
A busca do poder vem quando se acredita que as coisas, como a energia, estão fora de si mesmas. Quer
se trate de coisas como energia em geral ou dinheiro ou simplesmente domínio sobre os outros, quando
alguém acredita que está fora de si mesmo, então eles são apanhados no poder. Eles tentam obter cada
vez mais poder e, portanto, eles pensam, energia.
Mas talvez este seja o momento agora, nesta convergência, para o planeta começar a perceber que o
poder é uma ilusão, que há energia de sobra para todos.
Talvez, com este vórtice de poder em curso e sua luz brilhando sobre o planeta, talvez leve a novas
descobertas sobre a própria energia, como a energia dos combustíveis fósseis está tão ultrapassada
quanto a própria energia, e agora chega a hora da descoberta de energia limpa, energia livre, energia
eficiente no planeta.
Portanto, vejam, é muito mais do que apenas sobre o 22 de fevereiro de 2022. Está ligada a todo este
vórtice de energia. Está ligado a uma mudança que há muito se fazia esperar no planeta. Mas a
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compreensão é com a humanidade, se querem ou não escolhê-lo. Você está simplesmente brilhando uma
luz para que outros a vejam.
Tome um momento aqui para se sentir dentro deste vórtice de poder que está centrado sobre a Europa
Oriental neste momento, sobre esta área da Ucrânia e da Rússia, mas não fique preso a ele.
É muito, muito poderoso ou sedutor. Ele puxaria qualquer um para dentro dele. Tire um momento para
se sentir dentro disto.
(pausa)
No centro deste vórtice de poder, no centro dele está o medo.
No cerne de todo poder está o medo - medo de perder esse poder, medo de ter outros que tenham poder
sobre você. Portanto, no cerne de qualquer questão de poder, e particularmente neste vórtice de poder,
está uma tremenda quantidade de medo.
Este vórtice está girando. Ele está ganhando velocidade, está ganhando força. Está atraindo aqueles que
você talvez nem pense que possam ser atraídos.
(pausa)
Estamos aqui simplesmente para brilhar a luz, a própria razão de você estar aqui no planeta neste
momento. A própria razão para não ter sua iluminação mais cedo, mas para ficar aqui como um Mestre
no Planeta Terra para brilhar sua luz em momentos como este, em particular.
Oh, para brilhar todos os dias, mas para brilhar agora mesmo neste "Dia dos Dois para os Shaumbra". E,
novamente, não tentar tomar partido, não ter uma agenda, simplesmente para brilhar a luz.
Respire fundo e deixe sua luz brilhar para o mundo.
(pausa)
Uma luz que ilumine os potenciais para a humanidade e depois cabe a eles se os escolhem ou não.
Depende deles. Mas o que você está fazendo é brilhar essa luz que lhes mostra o que eles podem não ter
visto anteriormente. E é disso que se trata ficar sentado no banco.
(pausa)
Respire fundo e é bom sentir como é este poder, mas então saiba que este vórtice não é seu. Senti-lo,
estar consciente dele e sensível, mas não assumi-lo como se fosse seu.
É bom sentir este núcleo de medo no centro de qualquer poder, mas particularmente este vórtice que está
operando neste exato momento, e perceber que não é seu.
Muitos de vocês têm se sentido ansiosos nos últimos dias ou mesmo semanas - uma ansiedade, o que eu
chamo, uma ansiedade fantasma - não sabendo realmente o que é, mas pensando que é algo que estão
fazendo. Não. Vocês estão simplesmente sentindo.
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Você está sentindo aquele vórtice de poder, e isso cria ansiedade, particularmente quando você não sabe
o que é. Você está sentindo o medo que está no âmago deste vórtice. Mas não é o seu.
Você está sentindo aquele vórtice de poder, e isso cria ansiedade, particularmente quando você não sabe
o que é. Você está sentindo o medo que está no âmago deste vórtice. Mas não é o seu.
Sim, você o sente porque você é sensível. Você está se sintonizando muito dentro das energias, e com as
energias, que, naturalmente, são apenas comunicações. Você está sentindo tudo isso, mas lembrando que
isso não é seu. Você ficou no planeta neste momento simplesmente para brilhar sua luz.
Portanto, vamos fazer isso agora mesmo. Vamos apenas deixar essa luz brilhar. Você não tem que
pressioná-la. Você não tem que forçá-la. É apenas abrir e permitir.
(pausa)
Agora, quando algo assim - este vórtice de poder - sente aquela luz, oh, ele ruge ainda mais. Ele gira
ainda mais rápido. Ele tentará literalmente atraí-lo para dentro dele.
Ele não gosta dessa luz brilhando porque esse poder percebe que está sendo exposto. El está sendo
colocado na luz. Ele não gosta nem um pouco disso.
Mas você se mantém firme. Você se mantém equilibrado.
Você respira fundo e sente porque está aqui, em primeiro lugar, e simplesmente brilha sua luz. Não
tentando aniquilar este vórtice de energia, este vórtice de poder, e não tentando superá-lo, porque então
você estará apenas no jogo da dualidade.
E dois, o número dois, oh, pode realmente representar dualidade e poder, como você está vendo agora
mesmo.
Você está aqui simplesmente brilhando a luz.
Por mais que essa luz agita o poder, por mais que essa luz aborreça esse vórtice de poder, você se
mantém firme, apenas brilhando a luz.
Sem agenda. Não tentando mudar nada. Não tentando forçar nada, e certamente não tomando partido,
mas apenas brilhando a luz.
Logo você vai perceber, agora que o vórtice do poder está apenas tentando ignorar a luz, apenas tentando
ignorar você, fazendo seu trabalho de girar furiosamente, ferozmente, sugando todos aqueles que
trabalham com o poder, têm desequilíbrios e problemas de poder.
Ele se intensifica à medida que atrai cada vez mais, e você está vendo isso acontecer em um palco
mundial agora mesmo.
O que virá nestes próximos dias e nas próximas semanas, realmente não importa. Mas observe. Esteja
atento às mudanças e mudanças que acontecem.
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E, mais uma vez, não tente fazer nada acontecer. Simplesmente brilhe a luz. Mas observe o que acontece
quando a luz de milhares de Shaumbra vem sobre a Terra, vem sobre o mundo.
E não necessariamente diretamente relacionado ao que está acontecendo na Europa Oriental neste
momento, embora isso possa definitivamente ter um efeito. Mas o que acontece quando a luz brilha
neste momento de convergência, durante o rugido do próprio poder, o rugido que não se trata apenas
deste momento, mas está literalmente trazendo à tona questões de poder do passado, sugando-as para o
vórtice.
Observe o que acontece, pois um pequeno grupo de humanos ao redor do planeta simplesmente brilha
sua luz.
Vamos respirar fundo e continuar brilhando, continuar irradiando.
(pausa)
Respire bem fundo. Deixe sua luz fluir graciosamente de dentro de você.
Deixe que sua luz flua com facilidade e graça de você para o planeta.
(pausa)
Não fique preso aos problemas. Não fique preso ao vórtice do poder, mas simplesmente brilhe a sua luz.
(pausa)
Como eu disse ao nosso grupo na Reunião de Kasama, quando você está assim sentado no banco,
brilhando sua luz sem agenda para o mundo, ah, para mim, esta é a oração pura, a verdadeira oração.
Não rezar por um resultado em particular, porque então você está simplesmente na dualidade. Não
rezando por uma intervenção externa, porque tudo vem de dentro.
Este - este brilho de sua luz - é a oração pura, a coisa que tem mais potencial para mudar as coisas se a
humanidade estiver pronta. É o que estamos fazendo aqui hoje, Dia de Dois, neste "Dia de Dois para os
Shaumbra".
Vamos deixar a música continuar a tocar um pouco, enquanto você continua a brilhar sua luz sobre o
planeta.
Volte mais tarde e observe o que está acontecendo, como o observador atrás da mureta, como diria
Tobias.
Atrás da mureta, não sendo sugado para dentro do vórtice de poder, e você pode realmente sentir sua
sedução. Não sendo sugado para dentro dele, mas ficando atrás da mureta e observando o que acontece
agora nos próximos dias e semanas.
Portanto, despeço-me aqui agora, pelo menos por enquanto, até nossa próxima reunião.
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Você é bem-vindo a continuar brilhando sua luz neste "Dia de Dois para os Shaumbra", 22 de fevereiro
de 2022.
Com isso, eu sou Adamus de Domínio Soberano.

www.crimsoncircle.com
A Afiliação Global de Professores da Nova Energia

