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Eu Sou o que Sou, Adamus of Saint Germain.  
 
Ah! Vamos respirar bem fundo. Vocês acabaram de assistir à história de vocês no planeta 
em cerca de três minutos. [Risadas por ele se referir a este vídeo ]. (N. da  T.: Ver a 
tradução da letra da música mais adiante, quando Adamus inclui seus comentários.)  
 
E, de certa forma, é um belo exemplo. Tobias foi o primeiro que começou falando da 
lagarta e da borboleta, e é mais ou menos por isso que vocês têm passado, segui ndo 
existência após existência neste velho corpo humano até formarem o casulo. Bem quando 
vocês achavam que iriam realmente emergir, ter uma mudança, não, vocês entraram no 
casulo. Vocês se desfizeram. E, então, quando começaram a emergir, ficaram muito 
em polgados com isso, com o que tanto ansiavam, mas é muito desconfortável e pouco 
natural, de início. Vocês têm a tendência de querer voltar para seu pensamento de 
lagarta, seus modos de lagarta, e isso não acontece. Vocês descobrem que possuem esse 
conjunto  de asas que ainda está lambuzado de resquícios e é muito estranho. Uma leve 
brisa arranca vocês de lá.  
 
Mas então, então, vocês emergem. Então, vocês se libertam e, então, voam. E, quando 
fazem isso, todo esse sentimento de solidão que tiveram por tanto t empo em sua jornada 
como lagarta e depois, definitivamente, dentro do casulo... vocês, de repente, percebem 
que existem muitos outros emergindo, outros Shaumbra, outros ao redor do mundo. Não 
muitos, mas o suficiente pra lembrar que vocês não estão sozinho s. Nunca estiveram. 
Vocês tiveram que passar por essa parte da jornada, o casulo, por conta própria, mas 
vocês emergem e existem outros ao redor. E eu fico meio emocionado aqui, porque é 
exatamente isso que estamos vendo agora, que veremos acontecer com os  Shaumbra ao 
redor do mundo. Imaginem as borboletas, os campos de borboletas, os muitos e muitos 
humanos que agora estão, enfim, permitindo sua Realização.  
 
 
Emergindo  
 
Adoro fevereiro, não necessariamente pelo dia de São Valentino. (O dia dos Namorados é 
em 14 de fevereiro lá.) Eu adoro fevereiro porque, pra mim, é sempre um mês para 
emergir. Vejam, a natureza entra em seu longo, calmo e frio inverno. Entra numa 
profunda hibernação. Mas, então, chega fevereiro ï quase pontualmente em 1 o de 
fevereiro ï, alg o começa a ressonar na natureza, nas árvores e mesmo nos animais. Algo 
diz: ñ£ hora de comear a emergir.ò As folhas ainda n«o surgiram nas §rvores e a grama 
ainda não cresceu, mas, se vocês sentirem bem lá no fundo, abaixo do solo, muita coisa 
está aconte cendo, neste momento, nessa hora de emergir definitivamente.  
 
É mais ou menos o que está acontecendo com os Shaumbra agora. Vocês passaram por 
esse longo inverno da alma neste planeta, dentro do casulo e, agora, se não estão 
sentindo, tem aquela sensação r essonante bem lá dentro de que algo está acontecendo. É 
um pouco assustador, às vezes, não saber o que vai acontecer. Mas, então, vocês 
simplesmente sentem isso ï que é, para a borboleta, o disco imaginal ï mas que eu digo 
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que é, para todos vocês, essa Cha ma Cristalina. Ela vai guiá - lo até o fim, agora. Até o fim. 
Vocês não têm que planejar nem fazer nada. Ela está aí.  
 
É hora de embarcar nessa, de curtir, de sentir como é emergir. Não vem com esforço. 
Espero que vocês já saibam disso agora. Não vem com esf orço. Não dá pra estudar sobre 
isso. Realmente d§ nem pra chegar pra outra pessoa e perguntar: ñBem, como ® depois? 
Ao emergir definitivamente, como as coisas ficam?ò Porque a experi°ncia da pessoa foi 
única pra ela. Compartilhem histórias, é claro, mas, e m último caso, é uma coisa só sua. E 
é a versão do disco imaginal, essa Chama Cristalina que leva vocês até o fim.  
 
É onde estamos no momento. É fevereiro. É fevereiro na alma de vocês. Muitas coisas 
estão realmente ressonando no momento. Vocês estão começ ando a sair desse casulo e é 
um bocado desafiador. E tem um medo também. Vocês querem voltar para o casulo, 
querem voltar para o velho jeito de lagarta. Era meio fácil, eu acho. Vocês tentam 
lembrar: ñAh, como era que eu fazia quando eu era uma lagarta?ò E vocês não conseguem 
se lembram. E, então, vocês se preocupam, achando que tem algo errado com a mente de 
vocês. Não, é que não é pra vocês voltarem pra lá.  
 
Assim, realmente amo fevereiro. E fevereiro... Está com aquela coisa de escrever? [Ele 
fala com Li nda.] Fevereiro é o mês do coração. Pode desenhar um coração aí?  
 
LINDA: Grande ou pequeno?  
 
ADAMUS: Você que sabe. Desenhe um coração. [Linda desenha um coração na tela.] Isso 
é um coração, e é o símbolo usual deste mês. Tem coração por todo lado. Reparei  que 
tem até nos gráficos de vocês aqui. Corações em todo canto. O que eu acho maravilhoso 
nisso tudo, particularmente neste fevereiro ï fevereiro de 2020 ï é que ï como falei de 
coração ï ele representa meio que a descida para a Terra, vir pra cá ï e ador o também. 
Mas representa a descida para a Terra. E, agora, temos o símbolo de espadas entrando 
em ação. Linda, desenhe o símbolo de espadas, talvez na próxima página. É a ascensão. 
Pra mim, é o símbolo da ascensão, voltar pro alto, elevar -se novamente. É p or isso que 
adoro este mês. Ah... [Algumas risadas quando Linda aperta algo errado no tablet  e 
mostra arquivos de outro evento.] O tempo é uma coisa engraçada. [Adamus ri.] Agora, 
sim. Espadas, e é onde estamos neste momento. É por isso que adoro o símbolo  de 
espadas. É como emergir de novo.  
 
Vamos respirar fundo com isso.  
 
 
Boas -vindas  
 
Eu gostaria de dar as boas -vindas a todos os novos participantes que estão 
acompanhando hoje. Talvez seja seu primeiro, segundo, talvez terceiro Shoud, mas 
muitos estão che gando. Fiquei meio empolgado hoje, quando fiz a contagem do grupo, 
com muita gente nova aqui. E falei aos antigos, vocês, os Shaumbra amadurecidos, 
aqueles que estão aqui há algum tempo... [Algumas risadas] Vou me enrolar com as 
palavras aqui. Eu disse que  vai acontecer e já está começando. Ou seja, é apenas o 
começo. Mas aos novos... eu quero dar as boas -vindas a vocês.  
 
Eu sou uma faceta de Saint Germain. Sou uma atuação da consciência. Criei esta 
persona ... [Linda sacode a pasta cheia de papéis com pergu ntas pra chamar a atenção de 
Adamus.] O quê?  
 
LINDA: Você pediu todas estas perguntas. Por quanto tempo ainda vai continuar falando?  
 
ADAMUS: Oh, n«o precisamos de perguntas hoje. [A plateia grita ñoh!ò e ri.] Este ® o meu 
monólogo, minha cara Linda. [Mais  risadas] Aprendi com os apresentadores dos 




