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LINDA: Bem-vindos. Somos Geoff e Linda Hoppe do Círculo Carmesim. Estamos aqui na Villa Ahmyo
fazendo um evento para os coreanos quando, durante esse evento, Adamus fez uma referência ao
coronavírus.
GEOFF: Na verdade foi durante a primeira sessão. Eu sei que havia muita preocupação com os coreanos
que estavam aqui, porque o surto na Coréia do Sul foi bastante significativo. Então Adamus realmente
começou o workshop com uma breve discussão sobre o coronavírus e achamos que seria interessante para
os Shaumbra de todo o mundo terem uma perspectiva disso.
Isso estava sendo traduzido, então o ritmo é um pouco mais lento que o normal, mas achamos que as
informações seriam boas para todos. Sintam-se livres para fazer o download gratuitamente e distribuí-lo
também.
Então, com isso, aqui está Adamus, falando sobre o coronavírus. Isso foi gravado no dia 26 de fevereiro,
bem aqui em Kona, Havaí.

ADAMUS: Então, vamos falar sobre esse coronavírus. Ohh! Você está um pouco assustado? (alguém diz
"Sim") Sim. Um pouco preocupado?
Coronavírus. De onde veio esse nome? Alguém sabe o que significa corona?
SHAUMBRA 1 (mulher): Sol.
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ADAMUS: Sol? Sim. Tem a ver com o sol. Possivelmente. Corona é uma palavra em espanhol, muito
popular em uso há cerca de 300 anos. Corona significa, na verdade a palavra original era "la corona". La
corona, a coroa. A coroa, e de volta à Espanha, ela só poderia ser usada pela realeza - a palavra "corona" para se referir à coroa, ao rei e à rainha. Interessante.
Corona agora também significa círculo - círculo - e também é usado para se referir ao sol, o ponto quente
gasoso do sol. Mas o significado original, a coroa, la corona. O que isso tem a ver com um vírus? Bem,
vamos ver o que é um vírus.
Qualquer vírus é quase um desequilíbrio na consciência humana; todo vírus, seja um vírus físico ou mental.
O vírus da energia sexual que Tobias falou há muitos anos, é um desequilíbrio nas energias masculina e
feminina. O vírus não tem uma agenda. Está lá porque existe um desequilíbrio - um desequilíbrio - e está
lá para dissipar esse desequilíbrio, para tentar trazer as coisas de volta à harmonia.
Então, você provavelmente sabe que eu disse que energia não é senão uma comunicação. É tudo energia uma música, uma comunicação. Quando a energia sai da harmonia, da ressonância, entra em desequilíbrio,
e ela precisa naturalmente voltar ao equilíbrio. Toda energia busca resolução e equilíbrio. Portanto, se a
música da energia estiver desequilibrada, algo acontecerá para trazê-la de volta ao equilíbrio. Essa é uma
das coisas que um vírus faz. Às vezes, um vírus físico é justamente uma maneira simples de eliminar
desequilíbrios de energia em seu corpo.
A gripe comum, todo mundo pega. A gripe, a gripe comum normal, está realmente ok. Libera toxinas e
desequilíbrios no seu corpo. Isso serve a um propósito. Geralmente, uma vez por ano, talvez a cada dois
anos, vocês ficam com um pouco de gripe ou resfriado. Ele foi projetado para trazer sua energia de volta
ao equilíbrio. É um bom momento para passar dois ou três dias deitados na cama, tomar um chá, se sentir
mal, se abraçar, assistir algo de bom na televisão, se houver algo de bom na televisão. Fazer qualquer coisa,
exceto ir ao Facebook. Isso é terrível quando você está gripado. Simplesmente horrível (risadas).
Mas nós temos esse especial vírus da coroa, o coronavírus, neste exato momento. Ele está fazendo muitas
coisas. Está recebendo muita atenção mundial. No seu país (Coréia do Sul), é considerado uma epidemia.
Todo mundo está preocupado com isso. Todo mundo tem medo de sair, tocar, ir a um restaurante e comer
comida ou fazer sexo com outras pessoas. Talvez não sexo, mas eles têm medo de tudo mais (risos).
Então, sinta-se nesse coronavírus por um momento, a coroa no topo da cabeça. Por que esse vírus estaria
afetando o planeta nesse momento? E afetará pelos próximos dois, três, talvez seis meses. Isso poderia se
tornar insano, quero dizer, realmente louco. E, claro, a mídia, as notícias estão se alimentando disso. Você
diz a palavra "aeroporto" e todo mundo fica com medo de ir ao aeroporto.
Então, o que é isso, é um vírus muito interessante. Está aí por causa de um desequilíbrio na economia do
mundo. É um vírus econômico, mas aparece como uma 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. Mesmo se você for super rico ou muito pobre, todos têm a capacidade
de ter um dispositivo móvel, um telefone, que tem a habilidade de se conectar instantaneamente a qualquer
lugar do mundo, pesquisar o que quiser, simplesmente fazer o que quiser.
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Uma das belezas da tecnologia é que ela tem a capacidade de democratizar o planeta. Em outras palavras,
todos têm o mesmo acesso. O que você faz com esse acesso depende de você, é claro, mas todos têm a
mesma capacidade. Não é como se um pequeno grupo tivesse todas essas informações e dados na ponta
dos dedos e muitos outros não. Não, quase todo mundo no planeta as tem.
À medida que a tecnologia varre o planeta, ela deve erradicar muitos desequilíbrios econômicos. Não estou
falando de socialismo ou comunismo. Essas não são ideologias ou plataformas econômicas. Essas são algo
mais. Mas estou falando do fato de que neste planeta agora não deveria haver pessoas que estão morrendo
de fome. Há muita comida neste planeta e muita capacidade de cultivar mais comida. Todos os dias, mais
comida é desperdiçada neste planeta do que possivelmente pode ser consumida por todos, inclusive pelos
que estão passando fome. Os alimentos são jogados fora nos campos da fazenda, porque eles não podem
levá-los ao mercado. Os alimentos são jogados fora nos restaurantes porque as pessoas pedem demais e não
comem tudo. A comida é jogada fora porque a estação está acabando e não há nada a ver com isso. É a
distribuição dos alimentos que está causando o problema.
Existem ditadores, governos no mundo que retêm comida de seu povo. Existem países neste mundo tão
cheios de corrupção que não conseguem operar uma distribuição eficiente - levando comida da fazenda
para o usuário final. Todos os recursos estão lá. Todas as capacidades estão lá, mas ainda há uma corrupção
da consciência humana que a impede de acontecer.
No planeta agora, na maioria dos lugares - não todos, mas na maioria - há uma quantidade enorme de
empregos, trabalho. Se você não quiser trabalhar para outra pessoa, agora com um computador e a Internet
em sua mesa, poderá criar seu próprio negócio - (num estalar de dedos!) - assim, facilmente, dentro de dias.
Então, está tudo aqui 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, como a realeza, como eles têm e ninguém mais tem.
É por isso que eles chamam de coronavírus. Quero dizer, eles não pensaram nisso, mas essa é a energia por
trás disso. Interessante.
Então, o que esse vírus fará além de ser a grande nas notícias, matar algumas pessoas, criar muito medo no
planeta? Muito poucos realmente entenderão o que o coronavírus realmente representa energeticamente, o
tipo do conceito geral por trás dele. O que esse vírus realmente fará nos próximos meses é criar muitas
perturbações econômicas. Ruptura econômica. Assista as notícias e veja como industrias, fábricas 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. Então tudo voltará. Tudo ficará bem. Mas com toda a
preocupação, eu queria ajudá-lo a entender o que realmente está acontecendo com essa coisa chamada "la
corona". Em última análise, trata-se de um desequilíbrio econômico.
Então, o que isso significa para você? Talvez nada. O que isso significa para você? Bem, se você tem medo
de pegá-lo, sabe que o medo realmente o atrairá. Mas se você tem medo de pegar, sinta-se em seu próprio
desequilíbrio econômico. Vamos chamá-lo de seu desequilíbrio de abundância. Existe um? Você é
abundante em sua vida ou está apenas começando? Você está lutando para pagar as contas? Você se
desculpa de que não pode ganhar mais dinheiro porque tem uma péssima família, um emprego ruim, você
não é muito inteligente, outras pessoas estão impedindo você? Esses são todos os desequilíbrios energéticos.
Você pode ter toda a abundância que desejar. Quero dizer, abundância é bem fácil. Tudo o que você quer.
Mas se você ainda se apegar a alguns desses problemas antigos sobre abundância, bem, então coisas como
o coronavírus vão assustar você.
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Um dos grandes problemas dos Shaumbra ao longo dos anos tem sido a abundância. Sem dinheiro. Muito
disso é por causa da antiga crença espiritual de que para ser espiritual você tinha que ser pobre, não podia
ter muito dinheiro. De onde isso veio? Essa é a coisa mais louca que eu já ouvi. Mas muitas das religiões
do mundo promovem isso, enquanto pedem dinheiro para si mesmas e têm todas essas mansões, obras de
arte e Vaticanos e tudo mais, pedindo dinheiro às pessoas pobres.
Vamos respirar profundamente com isso.
Eu senti que era apropriado começar hoje com nossa conversa sobre o coronavírus, porque tem muito a ver
agora com o planeta e até com a sua jornada - deixando a energia servir você. Portanto, preste atenção nos
próximos meses, pois esse vírus se torna epidêmico em todo o mundo. Veja como isso afeta a economia do
planeta. Interessante
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