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LINDA: Bem vindos a essa sessão especial do Círculo Carmesim.
Eu sou Linda Hoppe e este é Geoffrey Hoppe, pronto para canalizar Adamus Saint Germain. Está sessão do
Círculo Carmesim é chamada de especial devido aos trágicos acontecimentos em Paris.
Nós recebemos muitas perguntas de pessoas questionando se havia uma maneira do círculo e Adamus
pudesse trazer alguma Luz referente a essa tragédia. Então críamos essa sessão especial para tentar oferecer
uma ideia do que está acontecendo.
Então, Bem Vindo Adamus, adoraríamos ouvir de sua perspectiva sobre o que aconteceu.
ADAMUS: De fato, Eu sou o que Sou, Adamus of Sovereign Domain (*do domínio soberano).
A situação sobre os ataques em paris que você me perguntou, eu gostaria Primeiramente de trazer ao
conhecimento de todos, que na minha última vida, como Saint Germain, da qual eu passei muitos e muitos
dos meus anos na França, foi um dos lugares mais incríveis onde pude estar em todo o plano, mesmo que
hoje eu não esteja vivendo numa forma humana nesta Terra. – Eu Sou o que muitos poderiam chamar de
Mestre ascensionado – Eu ainda sinto um grande e profundo amor pelo povo da França e pela sua terra mas
eu também entendo que essa situação vai muito além das fronteiras da França e até mesmo da Europa, é uma
situação Global.
Então estou aqui hoje para lhes dizer, que não existe parcialidade em um grupo em específico, coisa ou o que
seja. Estou lá, em Paris, logo após essa tragédia ,para oferecer apoio, amor a todos que foram afetados por
essa situação. Estou focando minhas energias em Paris, particularmente, mas tornando essas energias
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disponíveis a qualquer um no planeta que possa estar com medo se perguntando o que está acontecendo no
mundo neste momento, não só aqueles que foram vítimas neste evento ou aqueles que vocês possam chamar
de não terroristas, mas qualquer um neste momento.
Eu estou acompanhado por muitos outros seres angelicais que já andaram por este planeta em forma humana
e que hoje são considerados Mestres Ascensionados, aqueles seres angelicais que serviram e ajudaram os
seres humanos de outros reinos através da sua jornada aqui neste plano, que deixar bem claro que enquanto
tenho um tremendo amor pela França, também estou aqui a serviço do planeta e da humanidade.
LINDA: Obrigada! Em nossa sessão de Janeiro, 20, 2015. Você disse que algo iria acontecer no final de 2015,
que forçaria os líderes mundiais para se juntarem e falarem sobre o futuro do mundo e sobre a verdadeira
liberdade e paz. Era sobre isso que você estava se referindo em janeiro?
ADAMUS: Não há nenhum tipo de ser, seja humano ou de outra origem, que possa de fato, prever eventos
exatos. Nós tentamos olhar as tendências, as direções que o mundo está a seguir. Você está se referindo a uma
sessão no começo do ano onde falamos sobre as tendências do planeta. O que eu disse, foi que 2015 seria um
ano de muitos eventos diferentes, um após o outros, um ano que seria muito cansativo para os humanos,
porque logo quando você está começando a ficar confortável novamente outro evento como este que ocorreu
em Paris, de repente quando outro evento havia acontecido há pouco tempo. Não havia o conhecimento que
haveria tal acontecimento em Paris, mas havia o conhecimento de uma tremenda agitação neste momento no
Planeta.
Esta agitação tende a levar o mundo à necessidade e desejo por liberdade, humanos por todo o mundo estão
despertando e anseiam por liberdade. No entanto, há um retrocesso, uma reação contrária, onde há também
muitos que estão tentando voltar, tentando voltar ao passado, aos valores antigos e tradições antigas. Eles
temem a liberdade para si mesmos e aos outros o que eles estão tentando fazer é trazer de volta tudo isso,
eles temem esse despertar da humanidade e literalmente restringir a liberdade.
Mas há algo elemento importante a ser abordado aqui, porque em tempos como esses quando uma transição
está em curso, o que muitos chamam de nova energia ou nova consciência, há muito jogo de poder, existe
uma absurda busca por poder e para aqueles que vocês chamam de terroristas não há apenas uma causa pela
qual eles lutam mas é uma forma de conseguirem o poder.
Mas no final, o desejo por liberdade irá romper e se sobreporá todo o desejo por poder, no final, seja nos
próximos anos ou décadas, este mundo irá perceber que o poder é de fato uma ilusão, é um jogo humano
antigo e que não tem mais espaço nesse planeta.
LINDA: É uma guerra religiosa?
ADAMUS: Isto vem sob o véu ou fachada de uma guerra religiosa, existem as facções religiosas em jogo
aqui, mas no final, tudo se resume ao poder, e que grande forma de se obter poder com essa fachada religiosa,
mas não, não é. Mas é uma forma dos rebeldes incentivarem as pessoas e recrutarem aqueles para sua causa ,
porém, não é o que parece.
Há muitas origens nas religiões, na fé cristã e mulçumana, que retorna agora para eventos que estamos
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presenciando agora, como que o que ocorreu em Paris, e não é apenas a situação de uma década ou um
século, isto vem a milhares de anos. Relaciona-se ao que ocorreu na sexta feira 13 em Paris, existe certa
sincronicidade neste evento, pois 700 anos atrás, numa sexta feira 13, os Cavaleiros Templários.
Os Cavaleiros Templários era um grupo de cristãos que ajudaram peregrinos que estavam a caminho de
Jerusalém, protegendo-os de ladrões, mas também os Cavaleiros Templários no final, com a autoridade do
Papa, ganharam grande poder e riqueza.
Mas havia um certo Rei na França que não gostou do que estava acontecendo com os Cavaleiros e como eles
estavam relativamente no domínio, então este Rei criou uma situação onde os Cavaleiros foram chamados
para diversas partes da Europa, em uma sexta feira, 13, Sob a promessa de uma reunião, um banquete onde
os cavaleiros foram executados.
Você pode perceber que há várias ligações em todos os antigos eventos religiosos por que sexta feira 13 tem
sido considerado desde então um dia supersticioso e muitas pessoas não sabem o motivo, a sua origem. Mas
está na consciência e também na superstição do planeta, então isto é algo muito, muito antigo que vem com
uma fachada religiosa que avança neste planeta mais uma vez!
LINDA: Muitas pessoas querem saber se é o momento para rezar pela paz mundial.
ADAMUS: É uma pergunta interessante, este é o momento para estar consciente do que está acontecendo no
planeta. É momento de estar consciente de seu equilibro. É o momento para estar consciente do porque as
coisas estão acontecendo – não baseado no que é dito nas manchetes ou comentaristas, mas com base nas
causas ocultas, implícitas. E mais uma vez eu trago essas para o mais simples elemento de liberdade, o desejo
do ser humano por liberdade – mas quantos realmente entendem o que isso significa e quantos estão de fato
preparados para essa liberdade? – e esse poder elementar que está a tomar forma.
Isto é, este é o momento para rezar pela paz mundial? Francamente, em minha opinião e dos outros reinos, há
humanos que oram, mas não tem consciência para quem ou o quê estão orando. Estão orando para um Deus?
Deus realmente regula e monitora os eventos do planeta? Eles estão orando para si mesmos? Estão orando
em compaixão pelas vítimas? Isso traz à tona uma grande questão sobre o que é a oração.
Então eu encorajo a todos que estão lendo ou ouvindo isto, a entender seu próprio ser, sua abnegação. Chegar
a um ponto que você possa compreender que o grande serviço que você pode fazer agora ao planeta é servir a
si mesmo.
Agora, talvez possa soar um tanto estranho frente aos acontecimentos recentes, mas se você permitir sua
própria iluminação – você estará integrando sua escuridão e luz, seu masculino e feminino. Você estará
integrando todas as partes do seu ser e você estará permitindo a iluminação de si mesmo enquanto estiver no
corpo físico – isto tem um grande impacto na consciência do planeta, um grande impacto no futuro potencial
desse planeta. Por que o que esse planeta realmente precisa agora são de mestres iluminados encarnados.
Aqueles como você que permitiram a divindade enquanto no físico, no ambiente 3D, muitas vezes tão denso
e difícil.
Mas, o que este planeta neste momento não precisa mais é de gurus ou de criaturas espirituais e pregadores,
mas aqueles que estão realmente iluminados e dão o exemplo para os outros.
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É bom ter compaixão por aqueles que estão envolvidos nesse evento de Paris. É Bom ter compaixão por todo
o planeta agora, mas é necessário aproveitar a oportunidade para permitir sua própria iluminação.
LINDA: Obrigada. Ótimo conselho! Outra pergunta. Por que um acontecimento no ocidente como esse
chama mais atenção do que o que acontece no oriente, que muitas vezes não aparece nas manchetes e
acontece o tempo todo?
ADAMUS: Considere um lugar um lugar como Paris, chamada de cidade das luzes, um lugar de romance,
um lugar de ótimo vinho e comida. Um lugar como destino de pessoas de todo o mundo, um lugar onde as
pessoas têm consciência do glamour de Paris. Um evento como esse traz consciência, causa uma onda de
choque por todo o mundo. Faz com que as pessoas se tornem mais conscientes, em vez de seguirem suas
vidas rotineiras, adormecidos ao que acontece no mundo. Por um momento se tornam conscientes e
começam a questionar o que eles querem da vida, olham para o potencial da humanidade, e se questionam
sobre o que eles desejam, as pessoas começam a olhar profundamente para dentro de si.
Em casos como este, onde terroristas tentam colocar medo nas pessoas e tirar a alegria da vida, eles estão
tentando fazer as pessoas recuarem, mas o que está acontecendo e eles não percebem, é que esse tipo de
evento torna os conscientes mais conscientes, torna pessoas boas em pessoas melhores, faz com que as
pessoas parem por um instante e olhem para suas famílias e amigos e digam, “Isto é o que é importante para
mim”. Olhem para o meio ambiente e digam, “Este é nosso planeta”. Olhem para a humanidade e
digam,”Estas são almas por todo o mundo que merecem liberdade, compaixão e são queridas”.
Ou seja, chega a ser contraditório para esses terroristas trazer medo, tentar tornar as coisas pequenas. Na
verdade faz com que nos tornemos mais conscientes.
Não estou dizendo que é assim que deve ser, mas quero dizer que vai contra o que os terroristas desejam,
manter todos com medo, longe das ruas, impedindo a celebração da vida, impendido às pessoas de terem a
liberdade de seguir qualquer tipo de valor e crença religiosa, espiritual e causou na verdade um grande desejo
por liberdade.
O que está acontecendo no planeta é essa grande mudança planetária para a liberdade e novamente, como eu
disse, muitas pessoas não entendem a liberdade, mas elas têm uma sincera vontade de liberdade.
O que acontece nesta grande mudança planetária é que as instituições, organizações e sistemas de crenças
que têm oprimido a liberdade, que têm mantido os humanos em mundo pequeno, isto está mudando, isto tem
que mudar, não estou dizendo que há qualquer vilão aqui ou algo sinistro, é apenas como a humanidade
cresceu ao longo das eras. Há sistemas bancários antiquados, sistemas que estão no poder e mantêm a energia
verdadeira, impedindo que essa seja distribuída em um sistema livre e fluídico por todo o planeta.
Não estou falando sobre sair dando dinheiro, mas estou falando sobre fazer os canais de energia fluírem, as
finanças fluírem por todo o planeta de forma mais aberta, para que assim torne algo possível para todos e não
somente para poucos.
O sistema bancária do planeta está ultrapassado, quando se olha para o que aconteceu com a tecnologia para
os últimos 30 ou 40 anos, o sistema bancário atual tem 500, 600, 700 anos. Na verdade o sistema atual se
compara à época dos Cavaleiros Templários, no ano de 1.200 e 1.300, de certa forma, até mesmo antes disso.
Isso precisa mudar.
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Os políticos, os sistemas políticos e até mesmo os países que vocês chamam de mais desenvolvidos do
planeta. É hora de mudar, eles não são sistemas livres, as pessoas falam da democracia e imaginam que
porque têm o direito de votar que estão livres e é um sistema democrático, mas é um processo muito
controlado por um número pequeno de pessoas que basicamente decidem tudo e na verdade você tem o poder
sobre apenas 2 ou 3 dessas decisões.
Todas essas coisas estão mudando e precisam mudar, novamente, não estou dizendo que há algum tipo de
conspiração, é apenas como a consciência humana evolui ao longo do tempo.
A maneira como os negócios são organizados e conduzidos agora, os negócios tem feito um bom trabalho,
melhor ter um negócio conduzindo um país que políticos conduzindo um país – mas os negócios ainda têm
em foco as incertezas.
Agora, há uma mudança nos negócios. Muitos deles estejam mudando e se preocupem mais com o
meio-ambiente, e tenham mais consciência – consciência sobre os consumidores e os produtos – mas ainda
há aqueles que só se preocupam com as incertezas e no retorno que terão. Nos anos que estão por vir você irá
ver uma mudança, você verá que não funciona mais, grandes empresas que se preocupam apenas com
incertezas e especulações irão lidar com grandes problemas que nunca imaginaram antes. Isto fará com que
eles vão embora ou se conscientizem.
Os negócios que sobreviverem no futuro terão uma linda do coração, com um entendimento não só
econômico de seus negócios, mas também como servir ao planeta, como servir, manter e preservar a natureza.
Como prover liberdade às pessoas sem o abuso de poder.
LINDA: Uma coisa que as pessoas acham difícil de imaginar, como esses comportamentos tão violentos, que
não tem sido visto há tantos anos, ainda podem existir? Como alguém pode ter tal comportamento?
ADAMUS: Estamos falando, basicamente, como qualquer ser humano pode ser tão violento e ter tão
desrespeito pela vida humana e pela liberdade humana. Eles acreditam em sua causa, mas não percebem que
é uma causa controlada por poder e medo. Eles se escondem atrás desse véu chamado de religião, eles dizem
que fazem em nome de Deus, de Alá, mas isso não é verdade. Deus não tem preferência, ele não se importa
se você é ateu ou se você frequenta a igreja, se faz parte de uma religião. Mas há aqueles que têm estado no
poder e tem continuamente usado o poder para controlar outras pessoas. Poder é a comida deles e novamente,
se escondem atrás da máscara da religião ou negócios ou política, eles farão qualquer coisas para justificar
que é em nome de Deus quando de fato, não é.
Eles têm uma mente, consciência tão limitada, que para eles justifica a violência, mas isso não permanecerá
por muito tempo na terra. Há aqueles que não mais irão tolerar essas pessoas, eles não irão se armar com
armas contra esses terroristas, o que irão fazer é usar a consciência dentro de si.
Consciência é muito diferente do pensamento ou crença – muito, muito diferente. A consciência é a luz que
cria tudo, é a energia que traz luz e manifesta realidade. Consciência é a luz que é trazida por um grupo de
humanos, não por um número grande, mas o suficiente por todo o planeta que não irá tolerar esse tipo de
violência.
Não precisa ser agressivo, não precisa batalhar contra os terroristas, porque a luz da consciência brilha tão
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forte sobre todos, sem uma intenção, sem tentar mudá-los, digamos que um caso como esse, onde terroristas
sem respeito pela vida, com o único propósito de poder, mas quando a consciência entra em cena, irá fazê-los
com que eles mesmos se destruam, de dentro. Consciência é essa luz que irá mudar o planeta.
E por favor, entendam que consciência não é uma religião, não é “new age”, não é espiritualidade. É
simplesmente EU SOU A PRESENÇA. É a consciência total que não precisa de energia, de religiões, de
dinheiro ou qualquer outra coisa. É apenas consciência, que têm sido trazidos a este planeta por mais e mais
indivíduos todos os dias, isto que irá mudar o planeta.
LINDA: Nossa, tenho que dizer, você cobriu todas as minhas perguntas. Há algo mais que você gostaria de
adicionar?
ADAMUS: Eu gostaria de dizer que há muito luto e tristeza em um evento como esse.
LINDA: Certamente.
ADAMUS: Para aqueles de nós que estão em outros reinos, que vocês chamam de reinos angélicos, que já
estiveram nessa jornada humana, nós estivemos no corpo humano antes. Traz um grande pesar a todos nós,
porque sabemos que isso não precisava ter sido feito, havia vidas inocentes perdidas. Não acreditamos na
teoria que aqueles envolvidos tinham que passar por isso, ou tenham escolhido passar por isso. Pode ser que
tenha tido algum elemento em seus caminhos, mas há outros elementos no caminho, não acredito que eles
mereciam passar por algo tão cruel.
Há um pesar nos outros reinos. O que faz com que fiquemos atraídos pelos humanos neste planeta, que estão
trabalhando pela liberdade e percebem que o poder é uma ilusão, onde há poder há abuso. Estamos
trabalhando mais de perto com todos aqueles que estão permitindo a consciência dentro de suas vidas. O seu
Eu sou consciência em suas vidas.
Esses eventos irão continuar, sejam nos próximos 5 anos, ou 10 anos por que há um desequilíbrio nas
religiões, governos e economia. Há tanto controle e ilusão. Coisas como a internet agora permite que as
coisas venham à tona, coisas que até então se mantiveram escondidas. As pessoas estão menos tolerantes em
relação aos abusos de poder no mundo.
Não teremos um milagre da noite para o dia que irá acabar com a violência, mas conforme a violência
aumente, isso trará mais consciência sobre o que os humanos realmente querem, trará mais atenção ao abuso
do poder no planeta. E irá trazer à humanidade a questão: “Você está pronto para a liberdade?”
A resposta para está pergunta pode parecer óbvia – “ Você está pronto para liberdade? Você esta pronto para a
responsabilidade?” – Sem mais culpar os outros. Sem mais culpar o passado? Sem mais temer o futuro,
mas ter a certeza que o que vir no seu caminho é absolutamente apropriado, pois você é aquele que está
criando o futuro. Então quando está pergunta chegar a você: “Você está pronto para liberdade?” Não é uma
resposta fácil, por que necessita uma grande responsabilidade, pois você é um criador, criador da sua vida.
Então traremos esta pergunta a todo o mundo hoje, amanhã e depois de amanhã. Irá tornar as pessoas
conscientes mais conscientes. Irá trazer às pessoas que são vítimas ou fazem o papel de vítimas mais
consciência.
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Nos próximos 5 ou 10 anos nesse planeta, haverá mais abismo ou divisão entre aqueles que permitirem a
liberdade soberana e aqueles que estão jogando o velho jogo de poder das autoridades religiosas, políticas,
vítimas ou o que seja.
Então, eu peço a vocês, que olhem para si de uma forma amorosa e compassiva, olhe sua própria vida e o que
você está escolhendo para sua vida, não o que você está escolhendo para o planeta, família ou comunidade,
mas o que você está procurando em sua vida. Use uma oportunidade como está, onde as energias estão altas,
quando os noticiários têm tantas histórias, dramáticas, como em eventos como este. Use está oportunidade de
medo, sim medo, há medo. Muitos estão se perguntando se é seguro entrar em um avião novamente, ir ao
cinema, ou uma danceteria. Use esta oportunidade para olhar dentro de si e perceber o que você está
escolhendo e o que quer para sua vida, pois essa luz que você encontrará dentro de si é a é a única coisa que
irá de fato mudar o planeta.
Então, com isto, me sinto honrado em estar aqui para responder algumas perguntas, talvez eu não tenha dado
lógica ao que está acontecendo, alguma forma racional á situação, mas entendam que vocês estão vivendo
tempos incríveis e desafiadores neste planeta. E saibam que, em tudo isso, vocês não estão sozinhos, há
outros seres, espíritos afins por todo o planeta que compartilham o mesmo sentimento que vocês. Saibam que
há legiões de seres angélicos, muitos de nós que já estivemos numa forma humana antes, que estão
compartilhando nossa compaixão e amor até mesmo nos momentos de escuridão.
Com isto, Eu sou Adamus of Sovereign Domain!
LINDA: Obrigado, Adamus. Agradecemos seu apoio.
Muito obrigada ao Geoffrey por canalizar Adamus.
Visite nosso site www.crimsoncircle.com se estiver interessado em mais informações.
Obrigada por star conosco neste momento.
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