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GEOFF: Aloha. Sou Geoffrey Hoppe, do Círculo Carmesim, chegando até vocês da Villa Ahmyo do
Círculo Carmesim em Kona, Havaí.
Todos os anos, desde 2014, Adamus Saint-Germain faz uma previsão planetária chamada ProGnost
onde ele olha dentro da próxima década, sobre o que vai acontecer no planeta. É uma informação
interessante e incrível e, bem, muitas delas se tornaram muito, muito verdadeiras desde que as fizemos
nesse primeiro ProGnost em 2014.
Recentemente, com toda a discussão, todas as notícias sobre o coronavírus em todo o mundo,
descobrimos algumas das informações antigas, voltando ao primeiro ProGnost que tinha a ver com,
bem, um vírus. Gostaríamos que você desse uma olhada agora e veja o que ele tinha a dizer alguns
anos atrás sobre o que estava chegando ao planeta.

ADAMUS: Vamos respirar fundo. Eu sei que isso é meio difícil, mas está na hora.
O vírus sobre o qual eu falei antes será muito - o potencial e poderá ser mais do que um -, mas vai se
espalhar muito rapidamente.
Este vírus biológico na verdade esta manifestado, foi manifestado por causa do vírus da consciência.
Para aqueles de vocês que fizeram o curso de Energias Sexuais, sabem que há um desequilíbrio –
mesmo que o chame de masculino, feminino ou claro, escuro - houve um desequilíbrio causado para
que isso se manifestasse.
Já que - realmente o desequilíbrio é não amar a si mesmo. E quantas pessoas realmente amam a si
mesmos? Quantos? Não muitos. Este é um planeta de quase sete bilhões de pessoas. Eu
provavelmente poderia – eu levaria cerca de meio dia para citar os nomes das pessoas que realmente
amam a si mesmas, mas eu não farei isso.
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Então, o vírus. Vai levar embora muitas vidas em um período muito curto, mas tenha compaixão e
compreenda isso - falarei mais sobre isso amanhã - mas muitas dessas pessoas não estavam prontas,
não estão prontas para esta nova era. E alguns deles partirão intencionalmente para dar espaço para a
possibilidade da Nova Terra e a Velha Terra se fundirem. Falaremos sobre isso amanhã.
Por favor, não entrem em pânico. Há um luto que acontece, mas é também - é realmente uma
permissão. Isto está permitindo que eles partam.
GEOFF: E aqui está o que Adamus Saint-Germain tinha a dizer sobre o coronavírus muito
recentemente, em fevereiro de 2020. Estávamos fazendo um workshop para um grupo de Shaumbra
da Coréia do Sul que veio aqui para a ilha e ele abriu o workshop falando sobre o coronavírus, porque
é uma preocupação, especialmente até mesmo para os coreanos, mas agora está espalhado por todo o
mundo. Aqui está o que ele disse sobre a essência e a energia por trás do coronavírus.

ADAMUS: Então, vamos falar sobre esse coronavírus. Ohh! Você está com um pouco de medo? Sim.
Qualquer vírus é justamente um desequilíbrio na consciência humana. Todo vírus, seja um vírus físico
ou mental. O vírus não tem uma agenda. Está lá porque existe um desequilíbrio - um desequilíbrio e existe para remover esse desequilíbrio, para tentar trazer as coisas de volta à harmonia. Às vezes,
um vírus físico é tão simples quanto uma maneira de eliminar desequilíbrios de energia em seu corpo.
Mas nós temos esse vírus especial da coroa, o coronavírus, agora. Está fazendo muitas coisas. Está
recebendo muita atenção mundial.
Então, o que esse é, é um vírus muito interessante. Está aí por causa de um desequilíbrio na economia
do mundo. É um vírus econômico, mas aparece como gripe. Veja bem, há muitos desequilíbrios no
planeta agora com a economia, as finanças. Quero dizer, já existe há muito tempo, mas agora está
realmente chegando à superfície. Existem alguns que têm muito e muitos que têm muito poucos.
Com as tecnologias modernas que este planeta possui, não deveria haver - como é chamada – a tese
do bilhão de baixo, os que estão em extrema pobreza. Não deveria haver. A tecnologia tem a
capacidade de fornecer condições iguais para todos. À medida que a tecnologia varre o planeta, ela
deve erradicar muitos desequilíbrios econômicos.
Então, tudo está aí para o planeta agora, para a humanidade ter acesso, ter bens, ter comida, ter
suprimentos médicos, mas ainda há essa corrupção que está causando o desequilíbrio. É disso que se
trata toda essa coisa com o coronavírus. Você sabe, a coroa, a realeza, eles a têm e ninguém mais. É
por isso que eles o chamam de coronavírus. Quero dizer, eles não pensaram nisso, mas essa é a energia
por trás disso.
Então, o que esse vírus fará além de ser a grande em todas notícias, irá matar algumas pessoas, criar
muito medo no planeta, e muito poucas realmente entenderão o que o coronavírus realmente
representa energeticamente, o conceito geral por trás dele. O que esse vírus realmente fará nos
próximos meses é criar muitas perturbações econômicas. Ruptura econômica. Assistam as notícias e
vejam como fábricas, industrias em todo o mundo fecham, cidades inteiras fecham, navios de cruzeiro
sem ninguém, aviões com quase nenhum passageiro. Todo mundo vai ficar sentado em casa
preocupado com isso, e isso afetará a economia. Isso afetará as finanças do planeta por um tempo.
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Então tudo voltará. Tudo ficará bem.
Mas com toda a preocupação, eu queria ajudá-los a entenderem o que realmente está acontecendo
com essa coisa chamada "la corona". Em última análise, trata-se de um desequilíbrio econômico.
GEOFF Então, a pergunta é o que podemos fazer sobre o coronavírus, além de tomar as precauções
normais de segurança, lavar as mãos, evitar muito contato com outras pessoas? O importante para
todos nós agora é estar em nossa consciência. Esse é o trabalho do Círculo Carmesim. Trabalhamos
com Adamus Saint-Germain para trazer a nossa consciência, permitir que nossa energia nos sirva e
simplesmente iluminar nossa luz sobre o planeta. Não tentar forçar a mudança, não tentar infligir nada
a mais ninguém, mas à medida que iluminamos, enquanto iluminamos nossa luz para outras pessoas,
na verdade, abrem-se possibilidades que de outra forma poderiam estar no escuro, possibilidades para
talvez uma cura para coronavírus, possibilidades de mudança econômica no planeta, possibilidades
para praticamente qualquer coisa, e elas surgem quando você está em sua consciência, sem agenda,
iluminando a si mesmo para o resto do mundo, abrindo potenciais que talvez nunca foram realizados
antes.
Então, obrigado por ouvir esses breves segmentos de Adamus Saint-Germain. Se você quiser obter
mais informações sobre o que ele fala ou sobre o Círculo Carmesim, acesse o
www.crimsoncircle.com.
Em nome de toda a equipe e de todos os Shaumbra ao redor do mundo, agradecemos por estarem
aqui.
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