
OS MATERIAIS DO CÍRCULO CARMESIM 

Série da Paixão 2020 

SHOUD 4 – Apresentando ADAMUS SAINT GERMAIN, canalizado por Geoffrey 
Hoppe 

Apresentado ao Círculo Carmesim 
em 14 de dezembro de 2019  
www.crimsoncircle.com 
 
 
Eu Sou o que Sou, Adamus of Saint Germain. 
 
Ah! Que prazer estar de volta aqui ao Centro de Conexão com cada um de vocês, com 
todos vocês que estão assistindo hoje. 
 
Vamos respirar bem fundo de novo enquanto iniciamos este dia, com tudo que ele traz. 
 
A configuração para hoje: vou falar um pouco – como sempre, fazendo minha dissertação 
de abertura –; depois, vamos ter um pequeno merabh, seguido de uma sessão muito 
especial e, depois, um grande merabh. Se vocês não tiverem dormido até lá, nada 
funcionará. [Adamus ri.] 
 
 
Convidados de Hoje 
 
Assim, queridos Shaumbra, temos alguns convidados aqui hoje, não apenas vocês que 
estão vivos, mas alguns convidados do outro lado. Temos a Dra. Cheryl Bornt (DocCe) 
que partiu recentemente. Ela está com um interesse muito ativo nos Shaumbra. Vocês 
podem tê-la aparecendo em seus sonhos, entrando na vida de vocês de tempos em 
tempos. Vejam, ela ficou relativamente quieta em sua última existência no planeta. Agora, 
ela é como uma professora severa, como Cauldre veio a descobrir. Ela virá até vocês – 
pode ser um pouco rigorosa, meio direta –, mas não será rude; só vai colocá-los no rumo 
de novo. 
 
Ela estudou psicologia em sua última existência. Ela realmente entendeu bastante sobre a 
mente, como ela funciona, a mente humana, e, quando ela chegou do outro lado, ficou 
aliviada por não ter o corpo físico, que lhe doía muito, mas também saiu da mente, sem 
precisar pensar, e percebeu como a mente processa tudo, insistindo nisso. Digo, a mente 
pode pegar uma coisinha pequena e insignificante que pode rapidamente ser liberada e se 
agarrar a ela até a morte, se esforçando, retornando para a coisa e transformando-a em 
algo bem maior do que de fato é. 
 
Então, ela vai continuar trabalhando com vocês nisso. Quando vocês estiverem levando a 
vida de maneira trivial, quando vocês forem pegos por esses probleminhas que realmente 
não fazem qualquer diferença, quando sua mente transformar algo numa emoção 
obsessiva, ela vai até aí dizer: “Libere isso. Libere. Chegou a hora. Todas essas coisinhas, 
liberem, porque tem algo bem mais importante, algo mais está acontecendo.” 
 
FM, aquele que vocês conhecem como John Kuderka, também está aqui. Ultimamente, ele 
tem trabalhado de maneira muito ativa nas conexões – as conexões para vocês realmente 
se unirem à sua divindade para que ela seja mantida, seja mantida. 
 
Agora, vocês todos faziam conexões, que vocês sentiam de vez em quando, e, quando 
chegam nos estágios finais da Realização, as conexões vão permanecer por mais tempo. 
Mas, às vezes, é difícil mantê-las, e vocês sabem como é isso. Vocês têm aquela sensação 
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incrível e, então, no dia seguinte, vocês caem no buraco de novo. No dia seguinte, são 
pegos pela consciência de massa. FM ainda não terminou sua pesquisa sobre isso. 
Falaremos sobre ela em breve, mas trata-se de manter essa conexão entre o humano, o 
Mestre e o divino, para que ela não fique oscilando para lá e para cá e vocês possam 
realmente ancorá-la. 
 
Muita pesquisa que ele está realizando também se baseia no que foi aprendido nos 
tempos de Lemúria, quando vocês vieram pela primeira vez para a biologia humana, 
depois que vocês nasceram nela pela primeira vez, e nela ficaram presos. Mas, antes 
disso, havia a dificuldade de manter a consciência na biologia. Funcionava por um tempo 
e, então, vocês caíam fora. Funcionava por um tempo de novo, aí vocês ficavam – sei lá – 
alguns meses ou anos naquele corpo humano e, de repente, caíam fora. Então, houve 
muito trabalho para manter vocês nesse corpo, deixá-los ancorados. FM está utilizando 
alguns desses mesmos conceitos, das dinâmicas entre consciência e energia, para 
realmente entender agora como ancorar e permanecer nessa Realização sem ficar 
entrando e saindo daí. 
 
São muitas as forças que atuam para tirar vocês dessa percepção, de sua Realização. A 
consciência de massa exerce uma força tremenda. Muitas forças arrancam vocês daí. O 
seu passado pode fazer isso, outras pessoas certamente o fazem, a mera compressão de 
viver nesta realidade faz isso. Viver na biologia tira vocês daí. Então, ele está trabalhando 
num modo de manter essa conexão. 
 
Juntamente com nossos outros convidados de hoje, temos cerca... bem, temos mais de 
mil Mestres Ascensos aqui. Eles se acomodaram; não ocupam muito espaço. [Algumas 
risadas] Não comem muita comida. Bem, estão me dizendo que gostariam de comer, mas 
eles não comem muito, não ocupam muito espaço, então, cerca de mil vieram fazer uma 
visita hoje, porque é um momento significativo este de agora. E vocês estão perguntando: 
“Bem, cadê o restante deles?” Estamos chegando perto de 9.900 Mestres Ascensos, quase 
9.900. “O que o restante está fazendo?” Ora, bobinhos, eles estão assistindo pela 
Internet. [Risadas] No Clube dos Mestres Ascensos. Assim como muitos Shaumbra que... 
bem, mesmo alguns de vocês que moram aqui perto, no Colorado... “Por que eu iria dirigir 
todo esse caminho...” – esses 15 minutos – “...para participar de um Shoud ao vivo com 
Adamus? Eu fico aqui e assisto pela Internet.” E vocês dizem: “Mas não é mais fácil para 
um Mestre Ascenso estar noutro lugar? Não dava para estarem aqui?” Porque basta isso, 
vocês sabem. Não é preciso levar um corpo junto. Não é preciso se deslocar no tempo e 
no espaço. Mas eles estão tentando aprender, agora, como é ser um humano, um humano 
moderno. 
 
Então, muitos disseram: “Não, nós vamos ficar aqui no Clube dos Mestres Ascensos e 
vamos fingir que somos humanos. Vamos assistir nesta telona e vamos ver como é isso. 
Vamos ver como é para todos vocês que estão assistindo hoje em suas telas.” Então, 
vamos acenar para os Mestres Ascensos no Clube dos Mestres Ascensos. [Mais risadas, 
quando a plateia acena para as câmeras.] Isso, outro aceno para a câmera pegar. Assim 
mesmo, ótimo. Para que eles possam ver. E eles estão todos gargalhando, é claro, porque 
sabem que poderiam estar aqui. Mas, realmente, eles estão se interessando pelo que o 
humano faz. 
 
Quase mil deles estão ensinando através de humanos no planeta. Eles têm seus próprios 
grupos e conversamos muito sobre isso: “Como vai seu grupo? Como vai meu grupo?” 
Eles trabalham com os grupos deles, alguns através de canalização, outros simplesmente 
– como vocês dizem – dando orientação energética. E é interessante porque vocês 
pensariam que Mestres Ascensos não competem. Bem, é claro que competimos! Fomos 
humanos! Sabemos como era. Mexemos uns com os outros. Há uma espécie de rivalidade 
moderada. E, é claro, vocês sabem o que acontece quando alguém é o número um. 
Digamos, o melhor time de futebol, o melhor nadador do mundo, o melhor qualquer coisa. 
Todo mundo compete com esse. E, nesse caso, bem... 



 
LINDA: Quem é o número um? [Risadas] 
 
ADAMUS: Nesse caso, eu sou o grande alvo... 
 
LINDA: Ohh. 
 
ADAMUS: ... dentre os Mestres Ascensos. Nós nos divertimos. Nós meio que voltamos 
para nossa persona humana. Vejam, as provocações, as brincadeiras, tudo isso, a 
rivalidade. Mas, sim, agora chegaram ao ponto em que ficam contemporizando entre si. 
[Mais risadas] Quase mil Mestres Ascensos tentando me superar. 
 
LINDA: Uou! 
 
ADAMUS: Mas o que eles não percebem... talvez estejam reparando agora, assistindo isto 
pela Internet divina. O que não percebem é que não é comigo, meus caros Mestres 
Ascensos. Não é comigo que vocês estão competindo. É com os Shaumbra. 
 
LINDA: Oh. [Algumas risadas e aplausos] 
 
ADAMUS: Não sou eu; são os grupos de vocês. Agora, não estou dizendo nada negativo 
sobre os métodos de ensino de vocês ou o grupo de humanos. É claro, eles são todos 
maravilhosos. Mas, se forem competir, não avacalhem com o treinador. Não corram atrás 
do técnico. Corram atrás dos jogadores que estão em campo. 
 
Vejam, eu tenho os melhores jogadores. Eu recrutei vocês. Eu tenho os melhores 
jogadores de todos. Quero dizer, os... [A plateia vibra e aplaude mais.] 
 
LINDA: Isso é armação. 
 
ADAMUS: Isso é armação. [Linda ri.] Ainda digo mais, lá atrás, logo que assumi depois de 
Tobias, eu tive que dar uma olhada no nosso time, vejam bem, quem estava jogando, 
quem estava lá mesmo, e havia aqueles que eu sabia que não conseguiriam. Digo, eles 
meio que queriam, mas eu sabia que, quando chegássemos nas partes difíceis, nas partes 
realmente difíceis, eles não aguentariam. Eu sabia que, quando falássemos do que é 
energia, que é a coisa mais significativa acontecendo no planeta – o que energia e o que é 
consciência –, eles não estariam aí. Eles não conseguiriam lidar com isso. 
 
Então, vocês sabem o que eu fiz? Eu enviei eles para os outros times. [Adamus ri.] É 
sério: “Vão pra outro lugar.” Porque nós somos um grupo meio pequeno, considerando 
todas as coisas, mas os melhores jogadores, os mais dedicados, os mais empenhados, e 
nem se trata de ganhar. Não se trata de ganhar. Trata-se de permitir a sua Realização. 
 
Este é um Shoud especial, hoje, porque todos eles estão aqui. Mas sintam um instante. 
Aqui estamos nós no final do ano. O fim do ano é sempre meio tranquilo para os 
humanos, porque... “Ah, eu consegui!” Então, muitos humanos dão duro, dão muito duro 
o ano inteiro e, então, chega esta época do ano e todo mundo meio que relaxa um 
pouquinho, cuida um pouquinho mais de si, pega uma pouco mais leve. “Passei pelas 
dificuldades e tribulações, passei por março e abril.” Março e abril de qualquer ano são 
meses difíceis. Veja, a pressão está à toda, particularmente se estiverem no mundo 
corporativo. A pressão está à toda e vocês entram cada vez mais fundo no ano. E será 
que vocês estão atingindo as metas? Será que estão fazendo a coisa direito? E vocês 
sofrem com toda essa pressão. 
 
Assim, aqui estamos nós no fim do ano. É algo significativo. Respirem fundo e sintam. As 
coisas estão mais tranquilas no momento. 
 



Estamos no final do século... quero dizer, não do século, da década. Heh! Parece do século 
pra mim. Estamos no fim da década, e é outra coisa importante. É sempre um grande 
marco: “Passei por dez anos.” Passei dez anos com vocês. [Algumas risadas] Então, é 
uma grande coisa pra mim. [Alguns aplausos puxados por Linda] Sim, sim. E, claro, 
vejam, o que eu digo no Clube dos Mestres Ascensos é que agora estou cativo no cargo. 
[Adamus ri.] 
 
LINDA: Ha, ha, ha, ha! Ha, ha! 
 
ADAMUS: Cadê o rufar dos tambores quando preciso dele? [Mais risadas] Efeitos sonoros. 
Certo. Deixo passar essa. É. 
 
Falei para alguns grupos que, se eu fosse voltar ao planeta – coisa que não vou fazer –, 
voltar na biologia... O que eu gostaria de fazer? Qual seria meu trabalho favorito? Eu 
gostaria de ser apresentador de programa. [Algumas risadas] Digo, eu me vestiria como 
estou vestido hoje. [Adamus ri.] Eu gostaria de ser apresentador de programa e teria um 
show na Internet chamado “Qual É o Seu Makyo?” [Mais risadas] É. E adivinhem quem 
seria os participantes? [Alguém diz: “Nós.”] Isso! Vocês! [Adamus ri.] É. Que jogo 
divertido de se jogar! E com todo tipo de prêmio, portas a serem abertas e rodadas 
especiais de bônus. E quem teria o melhor makyo de todos, quem conseguiria se livrar 
dele. É. Ah, seria divertido. 
 
 
As Vésperas da Realização 
 
Mas, enfim, aqui estamos nós. Fui efetivado ao final dos dez anos. Estamos aqui no 
finalzinho de uma jornada bem longa, não apenas de dez anos, mas a jornada de vocês 
no planeta. Estamos entrando em 2020. Não ligo muito para as datas que são projetadas 
ao longo do caminho. Vocês se lembram de algumas. O “Caos” Harmônico. [Adamus ri.] E 
todas essas outras datas, mas 2020 é especial, é muito especial. Numerologicamente, é 
como especial porque é, bem, o equilíbrio máximo. É um 2-0, 2-0, o ano mais equilibrado 
que vocês terão em sua existência. A numerologia é a mais equilibrada. 2-0, 2-0. É um 
quatro, que também é um número de equilíbrio absoluto. Não vou dizer que vocês 
escolheram chegar à Realização em 2020 por causa do ano 2020. Mas é como as coisas 
mais ou menos funcionam, e acabou sendo 2020, estranhamente, que vocês escolheram 
para ser o momento. 
 
Entrando em 2020, este ano, eu conheço as datas da Realização de vocês, e é quando 
vocês percebem a sua Realização. Quero dizer, vocês de fato já estão realizados, mas 
vocês não percebem isso. Mas quando vocês perceberem, terão um daqueles momentos. 
[Ele dá um tapa na cabeça.] Serão centenas, talvez algo em torno de 1.200, uns 1.200 
Shaumbra que perceberão sua Realização em 2020. [Alguns Shaumbra dizem “uau” e 
outros aplaudem.] Sim. 
 
Quando comecei a trabalhar com vocês, eu ficaria feliz com cinco. [Algumas risadas] E 
temos muito mais que isso, por causa do verdadeiro desejo, do saber que vocês estão 
deixando que guie vocês até este lugar. 2020 será um ano significativo de muitas 
maneiras. 
 
Agora, já estou ouvindo as pessoas: “Bem, será que sou um desses?” Não importa. Não 
importa se vocês são ou não, porque a Realização, no fim, é algo natural. Vocês a terão. 
Não gasto muito tempo falando sobre ela, porque eu sei que ela está aí. Eu uso a 
Realização de vocês para ajudar a marcar o ritmo daquilo que vamos falar em relação a 
permanecer no planeta. Como vocês vão deixar a energia servi-los? Essa é a questão 
crítica no momento. Como vocês vão ficar? É nisso que a DocCe, o FM e muitos outros 
estão trabalhando, no apoio para vocês ficarem no planeta. Como vocês vão tolerar 
algumas dificuldades que acontecem? Essa será a grande pergunta. Enquanto o mundo 



fica mais louco, enquanto a tecnologia avança cada vez mais, como vocês vão tolerar 
isso? 
 
Estamos meio que nas vésperas da Realização, neste momento, e eu realmente quero que 
vocês sintam isso hoje, todos vocês, não importa se estão acompanhando on-line com os 
Mestres Ascensos ou se estão aqui. Mas, nas próximas semanas, as coisas vão se aquietar 
um pouco por causa das festas, mas também por causa de um ciclo natural que está 
ocorrendo. Usem esse tempo para realmente sentirem como vocês chegaram aqui e o que 
vem depois. O que depois será muito, muito diferente. Vai eliminar muitas coisas, como o 
medo. Medo. Vai eliminar a dúvida e a preocupação. 
 
Aqui estamos nós neste... Vejam, voltamos ao meu livro que ainda não foi escrito. E eu 
entendo que livros não são muito populares hoje em dia. Eu sou um Mestre Ascenso fã de 
livros. Eu gosto de livros. Gosto da sensação visceral do papel e do cheiro de tinta, e 
gosto de marcar as páginas para voltar a elas depois. Eu entendo que, no momento, as 
coisas acontecem em vídeo. Vocês fazem vídeos, porque é mais rápido, mas eu ainda 
gostaria que esse livro fosse escrito qualquer dia desses, Cauldre. [Algumas risadas] 
 
Assim, na Era das Máquinas, 2020 era o ano crítico. Eu voltava para a minha última 
existência, em meus últimos meses no planeta e, de repente, eu me encontrei, sem 
intenção de fazer isso, eu me vi projetado no futuro, que era de fato agora. Mas eu me vi 
num cenário futuro e, de repente, era muito estranho, muito estranho. Mas, de repente, 
estou aqui e estou falando com vocês, mas através dessa... eh, estranha... através dessa 
persona diferente que eu sabia que não era eu. Mas, ainda assim, eu ouvia a voz que 
agora eu sei que era de Cauldre. Assim: “Bem, sou eu falando. É a minha energia saindo. 
O que está acontecendo aqui? Por que, subitamente, fui atraído para este lugar no 
futuro?” Eu percebi que se tratava do ano de 2020. 
 
Enquanto eu me escutava ser canalizado por Cauldre – vocês podem imaginar como era 
meio estranho –, enquanto eu me escutava ser canalizado através de Cauldre, percebi de 
repente o que estava acontecendo. Tantos nesta família, neste grupo – vocês – estavam 
alcançando a Realização nesse ano. Isso também pavimentou o caminho para muitos 
outros Shaumbra, enfim, perceberem que não é tão difícil assim, e acabarem ouvindo isso 
desses outros que tiveram sua Realização – ouvirem deles –, o que fez então que outros 
Shaumbra pelo mundo afora, um por um, depois muitos mais e outros tantos, de repente, 
permitissem isso, varrendo assim toda essa comunidade. Isso se tratava deste ano que 
está chegando. 
 
Agora, preciso ter cautela e dizer que a Realização não é o que vocês costumavam achar 
que era. E eu acho que vocês estão entendendo isso agora. É algo muito diferente. Não 
quero tentar defini-la, porque, em último caso, quero que vocês a definam, seja num 
vídeo, seja num livro, seja particularmente diante de alguém, mas quero que usem as 
palavras de vocês, como é isso realmente. Mas aqui estamos nós às vésperas, nesse 
grande ponto de cruzamento, numa grande mudança de ciclo. E não estou falando do 
planeta, necessariamente; estou falando de vocês. 
 
Vamos respirar fundo com isso. Conseguimos. Quero dizer, nós realmente conseguimos. 
[Alguém faz “uuu-hu” e Adamus ri.] É. Um “u-hu” aqui. [Alguns aplausos] Nem sempre foi 
fácil, nem sempre foi bonito. [Adamus ri.] Mas nós conseguimos. Chegamos neste ponto. 
 
 
Sem Regras 
 
Assim, eu estava falando no Clube dos Mestres Ascensos outro dia sobre tudo isso, sobre 
o que está acontecendo e onde estamos, e eu realmente não estava tentando me gabar, 
mas não pude evitar dizer: “É isso. Este é o nosso ano.” E alguns outros entraram na 
conversa e disseram: “Bem, vamos chegar lá em breve.” Mas é assim, nós estamos lá 



agora. É isso, e não são alguns poucos; são muitos. E a coisa não está cheia de makyo. 
Eles alcançaram... vocês alcançaram a verdade dentro de si. E não se trata nem de ter 
uma grande organização nem líderes dizendo a todo mundo o que fazer. Existem poucas 
regras, se houver alguma, no Círculo Carmesim, e isso é altamente incomum. 
 
Quando eu falo com os outros Mestres Ascensos, eles explicam as regras deles, a 
hierarquia e os níveis pelos quais têm que passar, as dietas que têm que fazer e as coisas 
que precisam usar, e eu digo: “Não temos nada disso. Não fazemos nada disso.” Nós 
encorajamos os maus hábitos. [Risadas] Tipo beber, fumar, o que quer que seja. Não, é 
sério, é para ser algo real, porque, vejam, do contrário, apresentamos uma regra – 
digamos, vocês não podem comer nada que contenha abóbora. E algumas regras são tão 
ridículas como isso. Vocês não podem comer abóbora porque, lá atrás, antes de a Terra 
ser formada, abóboras eram maltratadas pelos alienígenas. [Algumas risadas] E agora a 
abóbora reage com um efeito. 
 
E, de repente, vocês param de comer abóbora. Não comem nada com abóbora. Nem 
tortas... O que mais vocês fazem com abóbora? Não sei. [Alguém diz: “Suco de abóbora.”] 
Suco de abóbora. Chega disso. Então, agora, vocês sentem verdadeiro orgulho de si 
mesmos. Vocês realmente superaram a dificuldade de evitar a tentação dessa abóbora 
laranja. Vocês superaram tudo isso. Nada mais de sopa de abóbora. Nada de sopa de 
abóbora. E alguns tiveram que fazer um retiro, mas não comem mais abóbora. E, então, 
vocês realmente têm orgulho de si: “Não como mais abóbora.” [Algumas risadas] “Eu era 
viciado. Tive que ir para esses...” Quando enviam a pessoa para a reabilitação ou o que 
for. “Tive que fazer terapia, mas não faço mais isso.” De repente, vocês têm orgulho de si 
e acham que são espirituais porque não comem mais abóbora. Vocês penduraram o 
chapéu. Vejo isso de tempos em tempos nos grupos: nada de abóbora, ser vegano, nunca 
usar preto, jamais se barbear, jamais usar desodorante – nada disso. Vejo isso de tempos 
em tempos, e as pessoas penduram o chapéu e acham que são espirituais, acham que 
estão no caminho para a ascensão. 
 
A parte triste, mas que na verdade é meio engraçada, a parte triste é que elas percebem, 
mais cedo ou mais tarde, que não se tratava de abóbora. “Eu podia ter comido quanta 
abóbora eu quisesse. Eu podia ter tomado suco e sopas e comido tortas de abóbora, ou 
comido ela crua. Eu podia ter comido sementes de abóbora como aperitivo. Não se tratava 
disso. Eu passei por todo esse sofrimento, pendurei o chapéu dizendo que eu era 
espiritual, e não se tratava disso. Eu podia ter comido o quanto eu quisesse. Só se tratava 
de uma única coisa...” Agora, essas pessoas ficam realmente chateadas com seus 
professores, por ensinarem a elas essa porcariada toda, fazerem essa campanha contra a 
abóbora que se propaga agora pelo universo. E as abóboras agora foram banidas em todo 
lugar, e algumas pessoas estão plantando abóboras ilegalmente, fumando abóbora de 
tempos em tempos. [Risadas] Mas elas têm que esconder o vício delas em abóbora. 
Então, essas mesmas pessoas espirituais ficam chateadas com seus professores: “Por que 
ele fez com que engolíssemos isso?” Sem querer fazer trocadilho. “Por que disseram isso? 
Todas essas distrações, todas essas coisas que realmente não têm nada a ver com 
Realização.” Na Realização, vocês podem comer toda a abóbora que quiserem, droga. É. 
Chega de se segurarem. 
 
Não temos regras aqui. E os outros Mestres Ascensos que ensinam na Terra ou com os 
humanos, eles não entendem realmente tudo isso. De repente, fiquei com fome de... 
vocês têm torta de abóbora aí atrás? [Mais risadas] Sementes? Não importa. Alguma 
coisa. [Adamus ri.] 
 
Assim, nenhum dos outros tem este tipo de organização livre, livre de regras, e eles 
simplesmente não entendem como fazemos isso. E, novamente, volto para... “São os 
jogadores.” São vocês. É a capacidade de se lembrar do motivo pelo qual vocês estão 
aqui, daquilo que vocês querem, do saber que os guia para a Realização, comigo, de vez 
em quando, tendo que chutar o traseiro de vocês e colocá-los de volta no rumo, porque é 



fácil se distrair, seja se tornando contra a abóbora, seja achando que têm que seguir 
determinada dieta ou beber 12 galões de água por dia. Tem um grupo... e não é piada; 
estou falando sério, e Cauldre não quer que eu fale, mas vou afastá-lo se ele resistir. Eu 
não devia beber enquanto falo isso. Tem um grupo, honestamente, e talvez eu não deva 
dizer o nome, então não direi... eles... [Adamus ri e outros da plateia também.] Esperem. 
Vou ter que me livrar dele (Cauldre). Tudo bem, Cauldre já foi. Eles dizem que o caminho 
para a iluminação é beber a própria urina. 
 
LINDA: Ughhh!! 
 
ADAMUS: Estou... 
 
LINDA: Ugh!! 
 
ADAMUS: ... falando sério. 
 
LINDA: Ewww! 
 
ADAMUS: Certo, Cauldre pode voltar agora. São essas distrações estranhas, e são 
distrações. São jogos de poder. São ilusões e não têm nada a ver... Ah, eles justificam 
isso, dizendo algo como: “A luz da divindade está em todas as suas células.” E, vejam, 
existem caminhos melhores. Mordam o dedo ou algo assim. Não sei, mas eles acreditam 
nisso. Vivem por isso. Eles... É muito ruim. Eles pagam pra fazer parte desse grupo. 
 
LINDA: Bfft! 
 
ADAMUS: Não, eles pagam. Eles têm que pagar. [Alguém faz “oh!”.] E recebem 
informativos e notícias agora: “Já tomou seu quinhão hoje?” [Mais Shaumbra fazem 
“Ohh!”.] Bem, na verdade, primeiro é “Já tirou seu quinhão hoje?” e depois é que é “Já 
tomou seu quinhão hoje?” [Risadas] Estou falando sério. É sério. Agora, é uma... Bem, 
não vou falar mais nada. 
 
Assim, os Mestres Ascensos se perguntam: “Como vocês conseguem? Como vocês fazem? 
Não tem regra. Não tem pagamento. Vocês falam agora para os Shaumbra não se 
reunirem; não são mais um grupo.” Eh, reúnam-se de vez em quando, façam uma festa, 
tenham um Shoud e depois sigam o próprio caminho. “Sem grupo, como vocês fazem 
isso?” São os jogadores. É o compromisso que eu senti em todos vocês há muito tempo. O 
compromisso que está seria a última existência. No início, vocês costumavam dizer: “Esta 
é a última existência.” Meio que com desgosto. Agora, vocês dizem: “Esta é a minha 
última existência.” Em paz com isso, integrando os aspectos, as vidas passadas, 
superando grande parte disso. 
 
Mas aqui estamos nós agora. Este é para mim um momento muito especial, o fim do ano, 
o Natal, as festas, e é o fim desse longo caminho, lindo, mas árduo, rumo à Realização. O 
que fazer agora? Respirar fundo e se permitir chegar lá. Permitam-se chegar lá. 
 
Um dos Mestres Ascensos, durante essa conversa, veio até mim e disse: “Ora, Adamus, o 
seu grupo, eles não são meio doidos?” [Alguém ri.] Eu disse: “Eu acho que não, 
realmente. Estranhos, às vezes, mas não doidos.” Um outro veio e disse: “Tá, nós 
ouvimos falar do seu grupo e outros humanos estão comentando sobre ele. Dizem que é 
um culto. Isso é um culto.” Podem dizer o que quiserem, porque, afinal, o que é um culto? 
O que é um culto? Algo aonde vocês entram e de onde não podem sair. Aqui, eu afastei 
vocês. [Algumas risadas] Felizmente, afastei vocês, então, não pode ser um culto. 
 
Então, um Mestre Ascenso acabou me dizendo: “Adamus, como você explicaria os 
Shaumbra? Como você explicaria todo esse fenômeno que está ocorrendo? Como você 
explicaria o tipo de humano que eles são?” E eu falei: “Bom, os Shaumbra vivem um 



pouco à margem da Rua Principal.” [Algumas risadas] “Eles vivem à margem da Rua 
Principal.” E um Mestre Ascenso fez cara de idiota e perguntou: “O que você quer dizer 
com isso?” E eu disse: “Bem, eles não têm que usar vestimentas especiais. Eles são o que 
são. Usam o que quiserem. Podem ir a um fantasiados de chef que eu não ligo, ou de 
Papai Noel. Não importa. 
 
“Eles já estiveram aí, já fizeram isso. Viveram de acordo com o convencional por muito 
tempo. Na verdade, eles tentaram muito viver na Rua Principal junto com os demais. 
Tentaram se sujeitar a isso, mas perceberam que não funcionava. Simplesmente não 
ficavam confortáveis na Rua Principal. Eles vivem à margem agora, ou seja, eles 
realmente compreendem, têm empatia. Ah, eles sabem como é ser humano. Sabem como 
é estar na consciência de massa. Têm uma tremenda empatia. Eles não vivem longe, no 
topo de uma montanha, numa comunidade no meio do deserto, afastados de todo mundo. 
Só estão um pouco à margem da Rua Principal. Vivem no lugar deles. São seres 
soberanos. Escolheram ficar no planeta, permanecer próximos da Rua Principal. 
Escolheram ficar ao redor ainda, porque percebem que muitas pessoas na Rua Principal 
estão meio perdidas, vagando, talvez entrando em lugares muito escuros na Rua Principal 
ou dentro delas mesmas. Eles percebem que assumiram um compromisso consigo 
mesmos, com a humanidade, de ficar no planeta por um tempo, primeiro para se 
divertirem estando aqui como humanos livres. 
 
“Eles também escolheram ficar porque sabem que existem pessoas na Rua Principal que 
estão, literalmente, ficando doidas, que não sabem o que fazer da vida, que são suicidas, 
que estão desesperadas, que perderam a esperança. Então, eles vivem à margem da Rua 
Principal para que possam ir até lá de vez em quando. Não tentam mudar ninguém, 
certamente não evangelizam, mas apenas entram numa cafeteria ou numa padaria da 
Rua Principal, param num supermercado da Rua Principal, vão a uma academia na Rua 
Principal e ficam lá na sua luz. A maioria das pessoas nem chegará a vê-los, mas algumas 
verão, as poucas que realmente estão prontas para algo diferente, que estão prontas para 
mudar suas vidas humanas, para seguir rumo à Realização, mas que estão muito 
perdidas.” 
 
E eu disse: “Os Shaumbra vivem à margem da Rua Principal. Estão sozinhos. Cuidam de si 
mesmos. Não precisam dos outros pra fazer por eles. Não precisam do furdunço e da 
confusão. Já estiveram lá. Partiram intencionalmente, mas ainda estão próximos, porque 
assumiram o compromisso de permanecer neste planeta um pouquinho mais depois da 
Realização, de ficarem aqui pelos outros.” É por isso que estamos aqui. É por isso que 
vocês estão aqui. 
 
Vamos respirar fundo com isso. 
 
É realmente profundo quando se pensa nisso. Os Shaumbra, vocês, estão à margem da 
Rua Principal. Vocês fazem do seu jeito, sem se sujeitar a ninguém mais, mas vocês estão 
perto o suficiente para manter contato. Vocês têm essa tremenda empatia, tanto que 
mesmo um Mestre Ascenso não conseguiria brilhar sua luz como vocês conseguem, 
porque é preciso que venha de alguém que ainda está na forma humana fazendo ainda o 
que vocês estão fazendo. Então, sim, essa é uma ótima forma de colocar isso. Estranhos, 
doidos, esquisitos? Eu não sei. Eu só diria que vocês estão à margem da Rua Principal. 
 
Vamos respirar bem fundo com isso. 
 
[Pausa] 
 
Certo. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno merabh aqui, no início. Faremos 
novamente outro mais tarde. Mas, repito, esta é uma época especial do ano. 
 



Vejam, quando vocês alcançarem a Realização, seja em 2020 ou 2021, não importa, mas 
quando alcançarem a Realização, vocês meio que saberão, porque tudo realmente vai se 
apaziguar, ficar tranquilo. Tudo se acalma, mesmo a mente. Mesmo a mente realmente se 
acalma. Tudo fica bem e tranquilo. É aquela calmaria, como acontece no final do ano, uma 
sensação de satisfação, uma sensação de contentamento, sabendo que tem muita coisa 
por vir, mas o tempo é bom e tranquilo dentro de vocês. Vocês não precisam de mais 
ninguém, de nada mais. Todas as batalhas findaram. Não há mais conflitos. Nada contra o 
qual lutar. E vocês percebem que as batalhas... vocês meio que gostavam delas, 
estranhamente, mas agora vocês acabaram com todas elas. 
 
Assim, quando vocês chegam à Realização, tudo meio que se aquieta. Eu não sei, um dia, 
uma semana, um mês, realmente não importa, mas é parte desse ciclo. Vocês sabem 
muito bem: “Estou comigo mesmo e tudo é simplesmente magistral. Tudo está ótimo.” 
Esse tipo de tranquilidade. 
 
 
Merabh do Natal Passado 
 
Enfim, vamos colocar música e começar nosso primeiro merabh. 
 
[A música começa.] 
 
Vamos respirar fundo juntos. 
 
Nós não vamos trabalhar duro hoje. Vamos meio que fazer merabhs neste Shoud. 
 
Tem algo de muito especial nesta época do ano também. Eu fiz o dever de casa, examinei 
todos vocês, todos que estão aqui, todos que estão assistindo. É uma época especial do 
ano. Não se trata apenas dos presentes de Natal, mas talvez haja um pouco mais de amor 
em casa, mesmo que a casa estivesse em caos, talvez um pouco mais de amor. Talvez 
seja porque tudo se acalma, não sei, mas, se vocês puderem sentir, havia um tempo, 
exatamente nesta época do ano, quando vocês eram muito novinhos – quatro, cinco, seis 
anos, por aí – em que vocês ainda estavam muito abertos. Vamos voltar e visitar esse 
tempo. 
 
Vocês, muito novinhos, nesta época do ano. 
 
[Pausa] 
 
Lá estão vocês, talvez todo arrumados para as festas. 
 
Tem uma espécie de aconchego na casa, especialmente se estivesse frio do lado de fora. 
Um tipo especial de aconchego. 
 
Se vocês recordarem, tudo nesta época do ano é um pouquinho mais dourado, com luz, e 
não apenas luz do sol, mas tudo de fato se torna um pouco mais dourado, especialmente 
quando vocês são crianças. 
 
Lá estão vocês, todos empolgados com o Natal. Ah, sim, muita coisa está acontecendo 
com a família de vocês, as coisas, mas vocês estão lá. 
 
Vocês agora estão realmente no corpo humano. Vocês já estão nesse corpo por quatro, 
cinco, seis anos. Vocês sabem que vão ficar. Houve um tempo de dúvida antes daí; 
algumas vezes vocês quase partiram. 
 



Muitos de vocês ficaram bem doentes quando eram novinhos. Muitos estiveram bem 
próximos da morte, porque vocês não estavam bem certos se realmente queriam ficar. 
Mas vocês ficaram e aqui estão vocês agora – uma criancinha festiva. 
 
[Pausa] 
 
Essa criança, em algum lugar dentro de vocês, essa criança sabia que esta seria uma 
existência muito importante. A criança também sentia as coisas que surgiriam mais tarde 
– os desafios, os medos, as incertezas. Será que vocês chegariam lá? Será que seriam 
capazes de encontrar um jeito de chegar lá? Será que conseguiriam atravessar o caos da 
vida humana? 
 
Conseguiriam se liberar da família, ou seja, deixar ir todo o carma ancestral que agora 
vocês começariam a sentir em seu corpo? Vejam, quando vocês realmente entraram em 
seu corpo, como uma criancinha, vocês puderam também sentir tudo isso. 
 
Vocês puderam sentir que seria um longo caminho num mundo incerto. O medo: “Será 
que um dia eu chego lá?” 
 
Aqui estão vocês – essa criancinha empolgada, inocente, mas que também começava a 
sentir o peso do mundo, o peso do que estava acontecendo. Muitos de vocês cresceram 
em épocas de medo real no planeta – guerras, bombas nucleares. 
 
Alguns cresceram em países onde nem sabiam se teriam comida na mesa no dia seguinte. 
 
Cresceram em famílias disfuncionais, e vocês sabiam que sua mente e seu corpo pagariam 
um preço por isso. 
 
Assim, temos aqui essa criancinha muito animada, mas ainda assim sentindo o que 
poderia vir pela frente. 
 
E aqui estão vocês agora, às vésperas de sua Realização. 
 
Vocês conseguiram. Foi difícil, mas vocês conseguiram. 
 
Agora, se puderem, fiquem lá com essa criancinha no passado, essa criança festiva que 
vocês eram, e deixem que essa criança saiba que deu tudo certo. Deu tudo certo. 
 
Realmente, realmente, deixem-se estar lá consigo mesmos enquanto aquela criancinha. 
Ela precisa ouvir isso agora. 
 
[Pausa] 
 
É como o Natal Futuro vindo visitar o Natal Passado. “Eu consegui! Nós conseguimos!” 
 
Vocês dizem a essa criancinha: “Depois eu conto pra você as histórias. São histórias 
maravilhosas, mas nós conseguimos.” 
 
Vocês dizem à criancinha: “Não sei se você vai conseguir sequer imaginar isso, o ano 
2020. É daqui a 50 anos no futuro, 30 anos, 20 anos talvez, mas é um tempo no futuro. 
Eu não sei se você consegue sequer imaginar agora, mas é de onde eu venho. Estou aqui 
pra lhe dizer que nós conseguimos. Não desista. Não tenha medo. Não se sinta sozinha, 
esteja você com cinco anos, como está agora, esteja com dez anos, crescida, com 20 
anos, lembre-se que nós conseguimos.” 
 
Deixem que essa criança que vocês foram saiba disso. Deem nela um grande abraço. 
 



[Pausa] 
 
Essa criança, amanhã ou dentro de alguns dias, dirá a um dos pais, a um irmão ou uma 
irmã, ou talvez um amigo: “Eu vi um anjo outro dia. Um anjo veio e falou comigo.” A 
criança provavelmente será caçoada ou vão implicar com ela um pouco, seus amigos ou 
irmãos. Vão fazer chacota e dizer: “Ah, tá bom, um anjo desceu lá da árvore de Natal e 
falou com você.” 
 
E essa criancinha que vocês foram dirá: “Não, ele estava lá. Eu estava na minha cama, ou 
brincando com meus brinquedos, quando, de repente, o anjo veio até mim.” Os amigos ou 
os irmãos vão dizer: “Tá, o que o anjo disse? Que você era boboca?” 
 
Vocês dizem: “Não. O anjo... não lembro direito o que o anjo disse. Eu só sabia que tudo 
ia ficar bem. Não lembro as palavras que ele usou, mas eu sei que eu não tenho mais que 
me preocupar com nada.” 
 
Vocês tentam contar a um de seus pais: “Um anjo veio me visitar.” Eles meio que dão um 
tapinha na cabeça de vocês, dizendo: “Claro. Tudo bem.” Talvez façam um discurso 
religioso, digam que os anjos não são reais, que nada disso é. Mas vocês sabiam. Vocês 
sabiam porque o Eu do futuro veio visitar vocês. 
 
Isso é o que está acontecendo agora. 
 
Isto não é só um jogo, ou seja, está realmente acontecendo neste momento. E, quando 
isso acontece – isto aqui é importante – muda a energia do que vocês, do que aquela 
criança, irá vivenciar. Muda a energia ao saber que mesmo em alguns momentos mais 
difíceis sempre havia aquele anjo ao seu lado. 
 
Muda a energia porque a criancinha, sentindo agora que está no corpo, sentindo a parte 
ancestral de si mesma, sentindo a consciência de massa, sentindo as coisas que poderiam 
acontecer, de repente, percebe que ela pode, de repente percebe que é capaz. E então as 
energias mudam e a experiência em si muda. 
 
A experiência muda. Mesmo que vocês digam que não, que certas coisas aconteceram lá 
no passado, superem isso. Uma experiência que a mente considera ser algo que 
aconteceu no passado nunca esteve lacrada em concreto, nunca esteve solidificada. Ela 
muda. 
 
O futuro é o passado curado. O futuro é o passado com um anjo do lado. 
 
[Pausa] 
 
Eu não uso o termo “cura” com muita frequência. Não gosto de como é usado agora na 
sociedade. Não gosto do makyo em torno da cura. Não gosto de ninguém que fala de 
poções de cura, mãos que curam nem nada disso, então, raramente, falo de cura. Isto, no 
entanto, é cura. 
 
Quando vocês, conscientemente, vão até vocês mesmos quando crianças e dizem “Vai dar 
certo, nós conseguimos, alcançamos a Realização”, isso muda a história de vocês. Muda o 
que de fato aconteceu. Muda sua percepção do que eram suas feridas, do que eram seus 
defeitos, muda tudo. Muda tudo. Vocês podem, literalmente, ir ao passado e, sem tentar 
mudar a experiência, vocês mudam a impressão que têm dela. Isso é cura, porque, então, 
vocês percebem que nunca houve nada contra o qual batalhar. Nunca houve realmente 
grandes feridas. 
 
[Pausa] 
 



Dessa forma, visitar a si mesmos, na época de Natal, quando tinham cerca de cinco anos, 
tem um efeito profundo na energia, um efeito profundo agora no seu próprio corpo e na 
mente. Isso é cura. 
 
Vamos respirar bem fundo com isso. 
 
Então, agora, vocês estão bem aqui, agora, no final de dezembro de 2019, dizendo: 
“Agora, estou sentado aqui. Ainda estou meio inseguro. Ainda tenho alguns problemas na 
vida. Será que o futuro, o Eu Realizado, virá me visitar neste momento?” 
 
Com certeza. Ele já está aqui. 
 
No minuto em que começamos este merabh, a verdadeira razão foi trazê-lo, trazer seu Eu 
Realizado, que está dizendo: “Deu tudo certo. Daqui a seis meses, um ano, três anos, vai 
dar tudo certo. Vocês não estão sozinhos. Vai dar tudo certo.” 
 
Vamos respirar fundo e permitir a mágica. 
 
Tudo bem, respirem fundo. 
 
[Pausa] 
 
Isso, por sinal, é Magia Prática para o Merlin Moderno. Não, é sério, quando vocês 
percebem que não há limites de tempo e de espaço, quando vocês percebem que estão 
visitando a si mesmos no passado, isso muda tudo. 
 
E vocês estão sendo contatados por seu Eu Realizado neste momento, e isso muda tudo. 
Isso é Magia Prática. Não tem abracadabra, não tem movimento de varinha, não tem 
cantilena de feiticeiro nem nada disso. É Permitir. 
 
Vamos respirar bem fundo. Obrigado. 
 
[A música termina.] 
 
Hum. Certo. Então, agora, vamos entrar na próxima fase. Estão prontos para seguirmos 
em frente? Ou querem esperar um pouquinho – por hoje chega – ou beber alguma coisa? 
 
Vamos respirar bem fundo mesmo. Entrem no E aqui. É, vocês ainda podem estar... Não 
está adorável a energia? Oh! Oh! Vou engarrafá-la e vender. [Algumas risadas] Vou 
chamar de “Makyo Alguma Coisa”. [Adamus ri.] Que linda energia! E vocês ainda podem 
senti-la, mantê-la. Não precisam deixá-la ir, porque vocês são Mestres, verdadeiros 
Mestres. 
 
Só um Mestre pode voltar e revisitar a si mesmo quando criança. Só um Mestre. Vocês 
percebem que vocês aqui, em 2019, foram e fizeram uma coisa magistral. Lembrem-se 
que eu digo que o Mestre vai e leva sabedoria a tudo. Foi o que vocês acabaram de fazer. 
Vocês atuaram pela primeira vez com consciência no papel de Mestres, levando sabedoria 
a tudo que trouxe vocês até este momento, voltando para quando vocês eram bem 
pequenos. Foi isso. É simples assim. Voltem: “Ei, eu amo você. As coisas vão dar certo. 
Ótimo.” [Adamus ri.] Certo, vamos seguir em frente. 
 
 
Sabedoria dos Shaumbra 
 
Seguindo, logo atrás de vocês, estão muitos humanos que estão começando a despertar 
no planeta. Muitos, mais do que nunca. Há menos religiões do que nunca, o que é uma 
coisa boa, porque, assim, eles não serão sugados pra dentro delas. E não é que eu seja 



contra a igreja. Eh, sim, eu sou, sim. [Algumas risadas] Tudo bem. Não, pode ser uma 
armadilha. É como a armadilha da abóbora. Porque vocês não são mais viciados em 
abóbora. Acontece o mesmo com a religião. Vocês vão à igreja e pensam: “Certo, sou um 
ser espiritual.” Não, não são. São tolos o suficiente pra irem à igreja, mas não são seres 
espirituais. [Algumas risadas] São muito ignorantes por acreditarem nessa baboseira que 
falam. Não, realmente, vocês são muito burros. Enfim, só estou expressando meus 
sentimentos. 
 
Então, tem todo um grupo chegando depois de vocês. E é óbvio, porque o planeta está 
ficando mais instável e isso, na verdade, faz com que mais pessoas sejam lançadas para o 
despertar. As coisas estão tão confusas e caóticas que isso meio que acaba sinalizando o 
Fruto da Rosa dentro das pessoas. Lembram-se do Fruto da Rosa de Tobias? É a saída. A 
porta de escape. É... “Ah, tá, tudo bem. Implantei algo no meu cenário de realidade. 
Quando for a hora, isso vai aparecer e vai me levar pra fora desta loucura que está 
ocorrendo nesta minha última existência.” 
 
Assim, muitos humanos estão despertando neste momento, só começando a despertar. E, 
de fato, alguns outros Mestres Ascensos estão por aí recrutando seus grupos. Assim: “Nós 
ajudamos no despertar; temos todas as respostas e tudo mais.” Enfim. 
 
Mas o que eu quero fazer é criar uma mensagem para esses que estão entrando no 
despertar. Vejam, eles têm uma jornada e tanto pela frente. Eles são meio como aquela 
criancinha do merabh que acabamos de fazer. Eles estão muito empolgados: “O 
despertar, ah, que ótimo. Sou realmente especial agora porque estou despertando.” Mas, 
no fundo, mais ou menos como aconteceu com vocês, estão sentindo: “Ooh, estou 
despertando, mas tem esse monstro enorme lá fora que vou fingir que não existe. Vou 
manter a empolgação.” É mais ou menos assim que eles vão ficar, entrando no despertar, 
mas mesmo assim eles sabem: “Ooh! Tem algo aqui também que é muito perturbador. 
Não sei bem o que é.” 
 
O que vou fazer é... Para começarmos aqui, hoje, este é nosso ponto de ancoragem. 
Quero que vocês deixem mensagens para eles. E vamos produzir algumas hoje. Depois, 
continuaremos com as mensagens, lá no Havaí e em outros lugares. Vou pedir que vocês 
venham para a frente e falem uma mensagem. Vocês serão voluntários. Mas, se não 
houver voluntários, Linda ficará feliz em encontrar o aspecto voluntário dentro de vocês. 
[Algumas risadas] 
 
LINDA: Tenho voluntários bem aqui. 
 
ADAMUS: Eis algumas diretrizes. Vou dizer como será. Não, não escolha ninguém ainda. 
Primeiro, vamos realmente transformar isso em mensagens dos Mestres para os humanos 
que estão despertando. Está certo? Sejam concisos. Um mestre não fica enrolando, 
falando de todos os seus problemas e dificuldades. Um Mestre sabe embelezar uma 
história para torná-la interessante. E algumas pessoas estão dizendo: “Não, não é 
verdade.” É, sim! É uma forma de olhar a verdade. Querem que ela seja chata e 
entediante ou querem que seja bonita e animada? Se forem contar uma história. 
 
Peço que digam só uma coisa, uma mensagem que vocês tenham para aqueles que estão 
entrando no despertar. O que vocês contariam, o que diriam para eles? Façam como um 
Mestre faria. Não olhem para mim durante essa troca. Vocês vão vir aqui pra cima, pra 
esta cadeira, e Linda quer que eu fale pra vocês não segurarem o microfone aqui 
embaixo. [Ele demonstra e Linda ri.] Vai captar o ruído do estômago de vocês e todo o 
nervosismo na energia da gravação. Não o segurem aqui embaixo. Segurem assim, como 
Mestres. Como Mestres. Falem ao microfone. Um Mestre não precisa gritar, mas ele 
projeta a voz o suficiente pra que possa ser ouvido por todos. Não murmurem ao 
microfone, assim, porque... [Adamus fala murmurando.] 
 



E Linda está dizendo: “Cuidado com o degrau quando subirem. Não façam isso em casa. É 
perigoso.” E todo o resto. Somos profissionais fazendo isso. [Adamus ri.] Quando subirem 
aqui, sentem-se na poltrona. Não falem comigo. Falem com a plateia aqui. Então, peço 
que aumentem as luzes um pouquinho pra que eles possam ver, coisa que Cauldre não 
pode. Falem para a plateia. Sejam sucintos. É a mensagem de vocês. Vai ficar registrada 
para toda a história, e vamos assistir no Clube dos Mestres Ascensos numa noite dessas. 
 
Então, sejam sucintos. O que vocês querem falar? O que querem compartilhar com eles? 
E, somando a todo o drama da coisa... O que vem volta; vou pedir à Tad que controle o 
tempo. [Ele está se referindo aqui à apresentação dela na comemoração dos 10 anos de 
Adamus, em que ela não parava de falar.] Se alguém começar a se estender demais, faça 
assim: “Ahem-ahem-ahem! Ahem-ahem-ahem!” O que vem volta. Foi assim com você. 
 
TAD: É mesmo, é! 
 
ADAMUS: É! Então, agora você tem que fazer isso. [Algumas risadas] Fizeram com você; 
agora você faz com eles. Então, sejam breves; do contrário, vão ouvir isto: “Ahem-ahem-
ahem! Ahem-ahem-ahem!” 
 
LINDA: Curto quanto? 
 
ADAMUS: Eh, digamos uns dois minutos. Uns dois minutos ou menos. Pode ser uma 
afirmação bem curta e só. Aí, passaremos para o próximo. 
 
Então, antes de começarmos, vamos todos respirar fundo e vocês podem fechar os olhos 
ou o que for. Qual a mensagem de vocês? E todos os que estiverem assistindo devem 
fazer a mesma coisa, porque vocês podem estar aqui qualquer dia desses. 
 
Faremos um vídeo. Acho que os livros não estão na moda hoje em dia. Então, 
normalmente, eu diria para escrevermos um livro, mas, nossa!, leva uma eternidade, 
ahem, então, vamos fazer um vídeo, “Mensagens dos Mestres”, com o subtítulo “Para os 
novos humanos que despertam”. Mensagens dos Mestres. 
 
Então, o que vocês compartilhariam com eles sobre a jornada? Que conselho vocês dariam 
a eles sobre o caminho para a Realização? Como vocês destilam isso? Sejam claros e 
breves. 
 
Que mensagem vocês gostariam de compartilhar? E isto é um verdadeiro presente pra 
eles. Não sei quantas mensagens reuniremos neste vídeo, mas depois podemos fazer um 
livro. Eh, essa é uma boa ideia. Faremos um livro, então. Não sei quantos participarão, 
mas provavelmente faremos isto de vez em quando ao longo de um ano, e no momento 
certo fazemos o lançamento. 
 
Respirem fundo. Que mensagem vocês têm para aqueles que estão agora entrando no 
despertar? 
 
Certo. Então, querida Linda, voluntários, levantando a mão. 
 
LINDA: Ele levantou a mão. 
 
ADAMUS: Oh, já temos alguém. 
 
LINDA: A mão dele já está levantada. 
 
ADAMUS: Certo, levantando a mão. E, se não houver mãos levantadas, então, 
arranjaremos algumas. Ótimo. 
 



SART: Olá, Shaumbra! 
 
ADAMUS: Sente-se, por favor. 
 
SART: Como estamos hoje? Bom ver vocês. Bom estar aqui com vocês. A principal coisa a 
dizer para as pessoas que estão chegando é: não acreditem nas bobagens que os outros 
vão dizer pra vocês. Confiem em si mesmos. Será muito melhor e a vida será um pouco 
mais fácil pra vocês. Adoro participar deste grupo. Se escolherem se juntar a nós, vocês 
terão uma vida bem melhor. [Risadas] Talvez. Fiquem conosco, amem-se e curtam as 
últimas etapas de sua vida aqui. Curtam tudo que puderem aqui. Obrigado. E aproveitem 
todos os presentes possíveis. [Mais risadas] 
 
ADAMUS: Ótimo. Obrigado. Obrigado. [Aplausos] Por favor. Alguém tinha que quebrar o 
gelo. Agora, imaginem: “O que essas pessoas vão pensar com o Papai Noel sentado aí 
passando essa mensagem?” [Risadas com a fantasia de Papai Noel de Sart.] Mas eu cuido 
disso. 
 
ALAYA: Eu queria dizer isto há muito tempo. Eu sou Alaya, Heili nahe, Rolena, Mestre da 
consciência energética, com graça e facilidade, e a vida tem sido um inferno. Eu 
recomendaria aos novatos que fizessem um estoque de lenço de papel, porque vai haver 
muito choro. Eu tomo banho e simplesmente choro. A sensação é que encho a banheira, 
às vezes, com as minhas lágrimas, por causa do que eu sinto. Eu recomendaria que 
fossem verdadeiros consigo mesmos. Vivi muitos capítulos numa única vida. [Ela faz uma 
pausa, emocionada.] Vivi muitos, e muitos estão por vir. Simplesmente, permitam que 
esses capítulos se descortinem. Sejam sinceros consigo mesmos. Heili nahe em havaiano 
significa verdade, significa confiança. Confiem no Eu. Confiem no Eu. A melhor e mais 
importante pessoa, a pessoa mais amiga que vocês terão é o Eu. Confiem em si mesmos. 
Obrigada. Mahalo. [Aplausos] 
 
JULIE: Não importa o que aconteça, sigam em frente. Sigam em frente, caminhando, e é 
isso. Vocês chegarão lá. E vocês chegarão lá por conta própria. [Aplausos] 
 
LUCRETIA: Olá. Bem, um dia vocês acordam e pensam: “Existe algo mais? O que está 
acontecendo?” E então vocês percebem que isso é algo mais. E então vocês se metem no 
drama que acontece, vocês sofrem e sentem que não são compreendidos pelos outros e aí 
começam a buscar e procurar mais informações. E então, subitamente, vocês percebem 
que, em toda a sua vida, vocês foram o que vocês procuravam e encontram um pouco de 
humor no que aconteceu, porque vocês voltam e percebem que aquele grande drama de 
onde vocês vieram não era nada de mais, que vocês estavam morrendo por nada. Então, 
vocês assumem uma posição onde dizem: “Tenho que encontrar o humor naquilo que está 
acontecendo comigo neste momento.” E se divirtam, riam com isso. E é assim que levo 
minha vida, dançando e rindo. Então, curtam o caminho, porque ele não é fácil. [Ela ri.] 
Obrigada. [Aplausos] 
 
VANESSA: Agora eu fico sem fala. Eu acho que o papel número um de vocês nesta 
existência, enquanto indivíduos que acabaram de despertar, é identificar o amor do Eu 
que está dentro de vocês, que sempre esteve aí e continuará a estar. E esse amor 
sustentará vocês durante os bons momentos – sim, existem alguns – e durante os 
períodos mais difíceis. Mas ele estará lá. Simplesmente, amem a si mesmos. Obrigada. 
[Aplausos] 
 
MARY SUE: Dizemos que o copo ou está meio cheio ou meio vazio e tentamos fazer com 
que o copo fique meio cheio o tempo todo. Em outras palavras, é a perspectiva positiva. 
Eu, por outro lado, não fico satisfeita com o copo meio cheio. Eu quero ele totalmente 
cheio. Então, eu descobri que passei a maior parte da minha vida julgando cada evento 
que acontecia comigo como sendo bom ou ruim. em algum ponto do caminho, desenvolvi 
a filosofia de que, se algo ruim acontecesse comigo, algo bom resultaria do que tinha sido 



ruim, e eu meio que procurava esse algo bom. Eu diria que perdi metade da vida por 
causa disso. Noutro dia, acordei com medo. Não sei por quê. E fiquei lá, dizendo: “Vou 
curtir esta sensação de medo.” Ou seja, isso não é incrível ou o quê? Não faço ideia de por 
que fiquei com medo. Raiva. Isso realmente faz vocês seguirem em frente, e é como se 
eu curtisse essa energia da raiva. Então: “Sintam o que quer que seja sem julgamento.” 
Essa seria a minha perspectiva. Obrigada. [Aplausos] 
 
JOEP: Os homens também estão nessa. [Algumas risadas] Vocês não vão encontrar 
muitos deles; a maioria é de mulheres nesta jornada, mas existem alguns de nós. E a 
jornada não é assim tão diferente. Saibam que vocês já estabeleceram o percurso e 
plantaram os cristais pelo caminho. Vocês encontrarão as pessoas certas. Vocês 
precisarão enfrentar situações que são mesmo necessárias. Simplesmente, continuem 
respirando. Vocês se sentirão perdidos às vezes, sem sabem pra onde seguir. 
Simplesmente, continuem respirando... [Ele faz uma pausa.] E saibam que vocês vão ficar 
bem. Obrigado. [Aplausos] 
 
HOMEM SHAUMBRA: Eu sou Shaumbra, nesta organização, há cinco anos. Eu fico aqui, 
sem regras, sem acordos, sem concessões. Sou livre. Sou livre, então, falarei na minha 
língua. 
 
[Ele prossegue falando em espanhol; segue abaixo a tradução.] 
 
Para as pessoas que estão escutando, o que este vídeo está fazendo em suas mãos? 
Estejam certos de que não é por obra do acaso; é por uma razão muito especial. Há mais 
de cinco anos, encontrei pela primeira vez um vídeo do Mestre Adamus e estou aqui. Não 
sei o que eu buscava, não sei o que eu perseguia, mas agora estou convencido de que o 
que eu buscava era uma vida simples, sem complicações, aceitando a vida como ela é e 
aprendendo a viver com alegria. Custa a chegar; me custou mais de 20 anos a busca até 
encontrar esta linda organização. Se chegar, não se enfraqueça. Foi a coisa mais linda que 
pude encontrar na minha vida. Felicidades! 
 
[Aplausos da plateia] 
 
LESLIE: Tenho um conceito muito simples pra compartilhar, mas se puderem mantê-lo no 
coração, ele mudará sua vida, e é que vocês jamais fizeram nada errado, nunca. Não 
importa o que pensem, não importa no que acreditem, não importa o que sintam. Vocês 
nunca fizeram nada errado. [Aplausos] 
 
JOANN: Olá, todo mundo. Meu coração está repleto de amor neste momento. Minha 
mensagem para vocês é não se desgastem com coisa pequena. Não mesmo. Tudo se 
resolverá. Não estou brincando. E eu sei que vocês acham que o planeta está ficando 
horrível, mas tem muita diversão por aí. Divirtam-se. Tomem uma injeção de ânimo a 
cada dia quando se levantarem, não importa quem estiver por perto. Quem se importa 
com o que as pessoas pensam? Divirtam-se. Tudo bem? Amo todos vocês. [Aplausos] 
 
SHANG: Bem, eu diria a vocês, primeiro de tudo, pra pararem, darem meia volta e saírem 
correndo. [Algumas risadas] Mas provavelmente vocês não vão me escutar. Então, tudo 
bem. Tentem curtir a vida o máximo possível, porque, se realmente escolherem este 
caminho, coisas vão acontecer com vocês. E talvez da sua perspectiva, neste momento, 
vocês não entenderiam ou não achariam que, se realmente soubessem o que aconteceria, 
vocês definitivamente diriam “não”. Mas permitam-se e confiem em si mesmos pra 
abrirem diferentes possibilidades. Mesmo quando coisas ruins acontecem, há uma 
sabedoria interior que pode ser encontrada. Mesmo que vocês tenham que lutar com um 
urso pra salvar duas crianças e ele quebrar sua perna, vocês ainda assim ficarão bem – o 
que aconteceu comigo, por sinal. [Algumas risadas e aplausos] 
 



CECELIA: Oi, aí, todo mundo. Primeiro, é muito bom estar com cada um de vocês. O que 
eu tenho a dizer é que confiem em si mesmos e façam valer a pena. E, também, a coisa 
fica mais interessante ao longo do caminho. Então, continuem nele. É ótimo fazer parte de 
tudo isso. Obrigada. Obrigada. [Aplausos] 
 
SILVIA: Olá, todos. Eu gostaria de dizer que não é um caminho fácil, mas também não é 
difícil, porque vocês também perceberão que vocês terão momentos muito gratificantes 
consigo próprios. Mesmo que as pessoas pensem que vocês são malucos, mesmo que... 
vocês talvez não saibam disso agora, mas vocês vão acreditar nisso também, e vocês não 
são malucos. Então, mantenham-se firmes, prossigam, porque no final a coisa acontece. 
Vocês vão achar que estão completos, como se olhassem alguém fora de vocês, talvez 
como se fosse um anjo. Mas vocês descobrirão que vocês são o anjo e vocês são quem 
vocês estiveram procurando. Então, as pessoas vão dizer um monte de coisas. Apenas 
sorriam. É difícil, acreditem, é difícil. Fiquem com a sua verdade. Só isso. [Aplausos] 
 
KRISTINA: Oi, todo mundo. Eu Sou o que Sou, Kristina, e quero que todos vocês, Mestres, 
respirem fundo na infinidade de quem vocês são, porque vocês estão agora nesta jornada 
superincrível. Vocês estão despertos, e o que estão fazendo? Vocês estão de fato 
aprendendo. Vocês estão entendendo quem vocês são e, com isso, vocês estão 
entendendo como vocês, na condição de infinitos, estão na realidade física, seguindo além 
dela, tendo sonhos inacreditáveis e manifestando essa esfera incrível de sua paixão por 
viver no mundo físico e, de fato, realizando isso. E esse é o caminho para a Realização. E 
nunca digam “eu não sei”. [Algumas risadas] Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada. 
[Aplausos] 
 
EMBYA: Olá. Então, em 1979, recebi um ensinamento das tradições híndi que dizia: “Deus 
vive dentro de você, como você. Vivencie isso. Descubra o que isso significa.” E esta 
experiência com Adamus tem me guiado para eu ser capaz de realmente vivenciar isso. E 
as últimas conversas sobre energia abriram amplamente a coisa toda. Então, muito 
obrigada. [Aplausos] 
 
[Pausa] 
 
LINDA: Eu sabia. 
 
MULHER SHAUMBRA 1: Sou a mais tímida de todos os tempos. 
 
LINDA: Ah, você vai se sair bem. 
 
ADAMUS: Ah, são esses que sempre observam quando vocês pegam o microfone. 
 
MULHER SHAUMBRA 1: Olá. Acho que o que eu estava pensando em dizer é pra 
simplesmente ficarem conscientes. A consciência vem com essa gentileza e a capacidade 
de permanecerem no presente, aceitando tudo, todas as pessoas. Quando estive no 
México, por vários meses, eu senti como se eu quisesse me abrir, ficar consciente e 
presente. É a presença. E eu acho que isso faz parte... Na verdade, a melhor coisa que 
vocês podem fazer é estarem presentes para as pessoas. Então, obrigada. Estou 
tremendo. [Aplausos] 
 
ADAMUS: [falando com Tad] Prossiga. [Adamus sussurra algo no ouvido de Linda.] Eu 
disse que a amava. 
 
TAD: Oi. [Alguém diz que ela está fugindo e a plateia ri.] 
 
ADAMUS: [rindo] Comece de novo. 
 



TAD: Olá, pessoal. Tenho duas coisas a dizer. Uma é que, quando... Vocês sabem que 
estão neste caminho, o que a maioria de nós não sabia na época. Então, isso já é uma 
grande vantagem, eu acho, para vocês serem capazes de, quando as coisas atingirem 
vocês, quando vocês caírem, forem atropelados, simplesmente permitirem que isso 
aconteça. Está tudo bem. Vocês podem estar numa merda desgraçada, mas vocês vão se 
levantar e vai ficar tudo bem. “Eu permito.” E vocês seguem em frente. Saibam que isso 
faz parte dessa jornada fabulosa, horrorosa, divertida, triste, engraçada para a 
Realização. [Aplausos] 
 
MARC: Vocês podem lutar, podem pensar, como se não acreditassem. Sua mente vai 
estar a um milhão por hora, mas deixem pra lá. Permitam. [Aplausos] 
 
[Pausa] 
 
ADAMUS: Última chamada. Mais alguém? Última chamada. 
 
LINDA: Você tem que ir lá. 
 
ADAMUS: Sim, por favor. Isto é show business. [Algumas risadas] 
 
MULHER SHAUMBRA 2: Parem de levar tudo tão a sério. [Ela ri; aplausos] 
 
ADAMUS: Ótimo. Mais alguém antes de encerrarmos este segmento? Mais alguém? Ótimo. 
Ótimo. 
 
SART: Acidente! 
 
LINDA: Espere, espere. Tenho mais um aqui. 
 
ADAMUS: Tudo bem. Sim. 
 
DAVE [o Acidente]: Esta é a versão resumida. Do que se trata tudo isso? Experiência e 
expansão sem julgamento. É isso. Obrigado. [Aplausos] 
 
HENRIETTE: [emocionada] Eu direi – como falei com meu eu de cinco anos – que vocês 
são amados e vocês não estão sozinhos. Vocês estão envolvidos pelo seu Eu de todos os 
tempos, de toda a eternidade. Vocês são amados, e vocês nunca, jamais, estarão 
sozinhos. [Aplausos] 
 
ADAMUS: Ótimo, e obrigado a todos que participaram. E aos que acrescentaram sua 
energia aqui. Faremos mais isso. Iremos compilar essas coisas que são realmente muito 
interessantes pra que, no momento certo, possamos liberar isso para aqueles que estão 
começando a despertar. E eles estão. Muitos estão. Muitos mesmo estão, e essa é a 
grande razão para vocês estarem aqui. 
 
Eu estava um pouco preocupado, pensando em fazer este segmento hoje. É algo meio 
diferente do que normalmente fazemos. Eu estava preocupado que fosse virar discurso de 
premiação do Oscar: “Primeiro, eu gostaria de agradecer à minha mãe e ao meu pai, e...” 
Seguindo toda uma lista: “E, é claro, Adamus...” E, vejam... mas não tivemos isso. Então, 
eu estava preocupado que vocês fossem ficar vomitando palavras, ou seja, lançando todos 
os clichês que já ouviram. Mas, na verdade, não tivemos muito disso. O que eu senti aqui 
é que a coisa estava vindo bem do coração de vocês, era uma coisa bem real que vocês 
estavam sentindo aqui. Vocês que estavam aqui na frente, primeiro, vão ficar surpresos 
como saíram bem no vídeo. [Algumas risadas] Não, é sério. Vocês vão olhar e dizer: 
“Aquele era eu!” [Mais risadas] Não, vocês realmente ficam bem no vídeo. Sim, sim. 
[Adamus ri.] Assim mesmo. 
 



E, segundo, eu sei que quase todos vocês pensaram: “Oh! O que eu disse foi tão idiota...” 
Ou: “Eu não lembro do que eu disse.” Vocês perceberão depois que nada soou idiota, e 
que não eram só palavras; vocês colocaram sua energia nelas, seu coração, e foi isso que 
fez mais diferença do que qualquer outra coisa. 
 
Então, com isso, continuaremos... Quando viajarmos pelo mundo no ano que vem, 
continuaremos fazendo isso. Mas ancoramos a coisa bem aí. Estamos começando aqui. 
 
 
Merabh 
 
Ótimo. Respirem fundo e vamos seguir para o nosso merabh final. Eu sei que alguns de 
vocês só estão querendo beber e comer agora, mas vamos encerrar o ano de nossos 
Shouds juntos... vamos encerrar com este merabh. Vamos colocar a música, por favor. 
 
[A música começa.] 
 
Também quero considerar fazer isso para aqueles de vocês que vieram aqui na frente ou 
se ficaram só pensando... Muitos pensaram: “O que eu diria se eu fosse lá na frente?” 
Vocês realmente dizerem isso para os que estão despertando é algo secundário. Vocês 
disseram pra si mesmos. Vocês realmente disseram pra si mesmos. Lembrem de suas 
próprias palavras. Sigam seu próprio conselho. 
 
Simplesmente permitam. É um grande... Vejam, se destilarem tudo isso, chegam ao 
Permitir. Relaxem a caminho da Realização. Vai acontecer. Quando vocês atingem o 
despertar, basta relaxar até a Realização. Não é o humano que faz isso; ele não tem que 
fazer isso. O humano nem quer necessariamente isso, mas agora vocês podem relaxar até 
lá. 
 
Vocês passaram por muitas dificuldades. Na realidade, vocês passaram por muitas 
dificuldades. Aqueles que virão depois de vocês não terão tantas dificuldades. 
 
Vocês chegaram ao limite dos limites de si mesmos, aos limites da mente e aos limites do 
que vocês achavam que seria possível suportar. 
 
Muitas partes de sua vida foram completamente estraçalhadas. Relacionamentos, 
trabalhos. Muitos de vocês tiveram a saúde afetada. 
 
E, depois, o seu mundo interno e como ele foi virado de cabeça pra baixo. Como Marc 
disse, a mente constantemente lá. A mente despejando um monte de porcaria, e porcaria 
atrás de porcaria sobre a porcaria anterior. A mente se agitando mais e mais e vocês 
quase sem conseguirem fazê-la se calar. Parecia que ela possuía vida própria e nunca se 
calaria. Mas, então, ela se cala. Então, ela se aquieta. 
 
Ela se aquieta. Pode-se dizer que depois de esgotar-se. 
 
Talvez ela tenha sentido alguma coisa. Talvez tenha sentido esse Eu realizado vindo do 
futuro, que está de fato bem aqui. Talvez tenha sentido que a Realização está próxima. E, 
então, ela se aquieta. 
 
Oh, algumas vezes vocês... ah, vocês simplesmente querem destruir a mente. Cessar com 
todo aquele pensamento, aquela preocupação. Ela é quase obsessiva, viciante. Todo 
aquele falatório, toda aquela captação de memórias do passado, todos os fantasmas. E a 
mente continua batalhando com todas essas coisas, tentando entendê-las, tornando-se 
cada vez mais obsessiva. 
 



E, então, ela se aquieta totalmente. Não porque vocês tentam aquietá-la, não porque ela 
tente se aquietar. A mente não saberia como fazer isso. Ela simplesmente se aquieta. 
 
É quase como um maravilhamento, como mágica no ar. 
 
Assim, muitos de vocês vão passar por isso neste ano, 2020. 
 
2020, como o ano da visão, da visão perfeita, do equilíbrio perfeito, da harmonia, da 
simetria. E, repito, não porque seja o ano de 2020. Eu realmente vejo isso de outra 
forma. Vocês fizeram o ano de 2020. Ele não fez vocês. 
 
Aqueles que vierem depois de vocês vão passar por isso mais facilmente. Eles terão as 
palavras de vocês. Eles terão a consciência de vocês. Eles passarão por isso bem mais 
rapidamente e mais facilmente. 
 
Eles ainda terão dificuldades, sim. Ainda será rude de muitas maneiras, mas nenhum 
outro grupo... eu quero que vocês sintam isso agora... nenhum outro grupo, nenhum 
outro indivíduo passará por isso da maneira difícil e rude com que vocês passaram. 
Nenhum outro. 
 
[Pausa] 
 
Quando vocês estão na frente, tomando a liderança, quando são os primeiros a entrar na 
consciência, nas energias e nas experiências, é que é sempre mais difícil, mas também 
mais recompensador. Nenhum outro grupo de humanos chegará a ter as dificuldades que 
vocês tiveram. Eu quero que vocês reconheçam isso. Eu quero que vocês reconheçam o 
que vocês fizeram, que vocês se deem um abraço. 
 
[Pausa] 
 
Não se preocupem... Alguns de vocês estão pensando: “Isso não é algo meio egoísta?” 
Não, não é. Eu acho que é realmente importante, neste momento, no final deste não, 
entrando em nosso 2020, que vocês realmente reconheçam isso. Nenhum outro grupo 
terá a mesma dificuldade. 
 
Vocês pavimentaram o caminho. Vocês quebraram os paradigmas que pareciam quase 
inquebráveis. 
 
Vocês destruíram tetos de vidro e tetos espirituais que eram quase impenetráveis. 
 
Vocês romperam com medos tremendos. 
 
Uma vez que isso está feito, os outros que vierem depois de vocês, mesmo que o caminho 
deles seja o caminho deles, haverá uma espécie de modelo. Existe um jeito de ir além que 
já está pavimentado. 
 
Acho que é realmente importante, neste momento, enquanto encerramos este ano, esta 
década, enquanto chegamos à Realização, que vocês, por favor, prestem reconhecimento 
a si mesmos pelo papel que vocês desempenharam, pelo que vocês fizeram. 
 
Não há um grande prêmio por fazer isso. Não há nenhuma recompensa financeira. Vocês 
não receberão um lugar extra, um lugar especial no Clube dos Mestres Ascensos quando, 
por fim, chegarem lá. Mas há o reconhecimento dentro de si mesmos, há o 
reconhecimento de que vocês ouviram este chamado de Tobias anos atrás, ou talvez 
quando eu cheguei, e meio que ficamos juntos num tipo de grupo mal formado – um 
grupo desorganizado de futuros Mestres, em breve. E vocês passaram por coisas muito, 
muito difíceis. E grande parte delas não pertencia a vocês, mas vocês tomaram para si. 



 
Eu queria ter repreendido mais vocês ao longo do caminho por assumirem o que não era 
de vocês, quebrarem paredes que realmente não eram de vocês, pra começo de conversa. 
Eu realmente queria tê-los repreendido mais. Então, eu percebi, alguns anos atrás, que 
não, que na verdade vocês estavam escolhendo isso. Vocês queriam isso. Quero dizer, 
não pra tornar as coisas difíceis, mas vocês queriam quebrar as barreiras que nem mesmo 
eram de vocês pra que vocês pudessem tornar a jornada dos outros um pouquinho mais 
fácil. 
 
Então, eu meio que deixei isso pra lá. Mostrei a vocês. Eu disse: “A maior parte dessas 
coisas não pertence a vocês.” O quê? Noventa e dois por cento não é de vocês. Mas parei 
de bater nessa tecla, porque percebi que não, que era por essa razão que vocês estavam 
aqui. Existem barreiras, existem paredes, existem labirintos e existem becos sem saída. 
Existem muitas coisas no caminho para a Realização. Sim, é natural, existem muitas 
coisas nesse caminho. 
 
Vocês descobriram uma forma de romper com essas coisas, de atravessá-las. 
 
Eu quero que vocês se deem crédito por isso agora também. 
 
Eu ainda fico me debatendo, é claro, e eu sempre ganho, mas ainda fico me debatendo: 
“Será que eu devia ter ficado em cima de vocês por assumirem coisas que realmente não 
eram de vocês? Será que eu devia ter dito ‘Eis o segredo. Essas coisas não pertencem a 
vocês. Não assumam isso.’? Ou será que eu devia ter falado ‘Olhem o que estão fazendo. 
Estão pegando coisas da consciência de massa. Estão assumindo o carma ancestral. Estão 
lidando com energias travadas. Estão tratando das feridas de nações, religiões e 
grupos.’?” Então, deem a si mesmos crédito pelo que vocês assumiram e não era de 
vocês. 
 
Acho que estou satisfeito por não ter insistido nisso com vocês, por ter deixado que 
assumissem isso, porque eu sei que esta será uma das coisas mais significativas que 
vocês levarão depois que deixarem este planeta. 
 
É um presente real que vocês deram a si mesmos. 
 
Vamos respirar bem fundo juntos e sentir isso um instante. Nenhum grupo jamais terá a 
mesma dificuldade. 
 
Por favor, reconheçam a si mesmos pelo que vocês fizeram, incluindo assumir coisas que 
não pertenciam a vocês. Vocês se sentem todos culpados por isso, cada um de vocês. 
Mesmo que vocês achem que eram de vocês, mesmo que vocês ainda insistam que eram 
de vocês, não eram. Cada um de vocês. 
 
[Pausa] 
 
Vamos aproveitar o momento para curtir essa quietude, essa tranquilidade. 
 
[Pausa] 
 
2020 está chegando, e muita Realização acontecerá aqui, na Terra dos Shaumbra. 
 
É claro, as coisas vão mudar. Vejam, as coisas, o Círculo Carmesim, como fazemos as 
coisas, o que focamos. Continuarei falando muito sobre a nova relação de vocês com a 
energia, muito sobre física, digo, a física real de como a energia opera. E observem, por 
sinal, o planeta de vocês. Alguns avanços acontecerão neste próximo não no que se trata 
de energia. Teorias, é claro, mas novas e profundas. Levará alguns anos pra realmente 
desenrolar o processo. 



 
Mas observem como aquilo que vocês estão fazendo meio que, de certa forma, anda 
paralelamente com outras coisas que acontecem na Terra. Agora, eles vão pensar na 
energia em termos de força, propulsão, esse tipo de coisa, e vão, com esses avanços, 
falar sobre como isso mudará radicalmente o planeta nas próximas décadas. 
 
Observem como eles falam sobre isso. E vocês vão passar por suas próprias mudanças de 
energia. Descobertas radicais sobre vocês, a energia, a consciência e sobre como ela 
funciona. Observem como aquilo que vocês vivenciarão andará paralelamente ou se 
manifestará simbolicamente no planeta. Não será coincidência. 
 
A mesma coisa quando falarem dessas novas teorias, desses avanços, e vocês lerem 
sobre eles e ficarem meio que rindo sozinhos, dizendo: “Bom, estão começando a 
realmente entender a energia.” Quando isso acontecer, quero que vocês percebam que, 
vejam bem, uma descoberta no nível humano... o cientista ou o físico falar sobre energia, 
por exemplo... isso não estaria lá, se vocês não estivessem fazendo o que vocês estão 
fazendo. Ponto final. Isso deveria lhes dar calafrios. Deveria fazê-los dizer: “Oh, uau!” 
 
Vamos respirar fundo juntos. 
 
A beleza do dia de hoje, a beleza de nosso encontro... Todos os Mestres Ascensos aqui, 
aqueles que estão assistindo lá do Clube dos Mestres Ascensos, vamos respirar bem fundo 
pelos Shaumbra. Eles vivem alguns quarteirões distantes da Rua Principal. [Adamus ri.] 
 
Com isso, lembrem-se de que tudo está bem em toda a criação. Obrigado. Obrigado. 
[Aplausos da plateia] 
 
[A música termina.] 
 
 
LINDA: Então, com isso, há muita energia pra vocês sentirem no momento. Vocês todos a 
sentirão muito bem, num nível bastante pessoal. Peço que façam uma pausa, reservem 
um tempo, pra realmente ficarem sozinhos. Foi uma mensagem muito, muito pessoal de 
Adamus para cada um de nós. Continuem respirando bem fundo. Permitam-se expandir. 
Mais do que qualquer outra coisa, cuidem-se. Respirem bem fundo. Retornaremos em 
algumas poucas semanas para o Shoud de janeiro. Boas Festas! É um presente que nós 
nos damos. Obrigada a todos por estarem aqui, por acompanharem on-line. E à nossa 
equipe. Boas Festas! E os melhores votos a todos vocês. 
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