O Crimson Circle ( Karmazynowym Kręgu)
Crimson Circle: Jest miejscem łączącym ludzi, którzy pozwalają na swoje oświecenie w tym
życiu. Materiały, które znajdziecie na stronie internetowej, wspierają podróż od duchowego
przebudzenia do wcielonego mistrzostwa. Szanujemy wszystkich ludzi i wybrane przez nich
systemy wierzeń. Nie podpisujemy się pod ograniczeniami związanymi z ludzkością.
To czym się zajmujemy to świadomość. Zaczyna się ona od prostej, osobistej realizacji "Ja
Istnieję", a następnie rozszerza się na wielowymiarową kreację i doświadczenie. Niektórzy
powiedzieliby, że jesteśmy New Age lub duchowi, ale nie do końca. Zdecydowanie nie jesteśmy
religią ani kościołem. Nie mamy żadnych zasad, formalnego członkostwa ani składek. Jesteśmy
tylko świadomością.
Crimson Circle powstało w 1999 roku inspirowane przez dziesięć lat przez przekazami anielskiego
bytu znanego jako Tobiasz. Po powrocie do ludzkiej formy w 2009 roku, rolę tę przejął jego dobry
przyjaciel i kolega Wzniesiony Mistrz, Adamus Saint-Germain.
The Crimson Circle Energy Company, Inc. jest firmą całkowicie wirtualną z siedzibą w Golden w
stanie Kolorado, zarejestrowaną także w stanie Nevada. Nadajemy z naszego studia w Louisville,
Kolorado, a czasami z Pawilonu Shaumbra w Kona na Hawajach. Naszym celem jest
przekazywanie informacji od Tobiasza, Adamusa Saint-Germain, Kuthumiego lal Singh i innych
anielskich stworzeń, w przekazach (channelingach) Geoffrey’a Hoppe. Jednym z celów Crimson
Circle jest wspieranie tych, którzy świadomie wybierają ucieleśnione oświecenie.
Nasze działania obejmują bezpłatny, comiesięczny Shoud na żywo, a także częste zajęcia i
wydarzenia online, wiele warsztatów i szkół prezentowanych na całym świecie każdego roku przez
Geoffreya i Lindę Hoppe. Prowadzimy także sklep internetowy z obszerną biblioteką inspirujących
treści dostępnych za darmo lub płatnych. Prowadzimy również portale społecznościowe, na
których można nawiązać kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
Crimson Circle służy ludziom, którzy w tym życiu przeżyli swoje duchowe przebudzenie i teraz
przechodzą do swojej Wcielonej Rzeczywistości, znanej również jako Oświecenie. Mistrzowie ci
pochodzą ze wszystkich dziedzin życia, z wielu różnych środowisk duchowych i z ponad 130
krajów na całym świecie. Wspólnym elementem jest to, że wszyscy oni doświadczyli głębokiego
i osobistego przebudzenia, a teraz doświadczają tego, jak to jest dojść do Realizacji.
Bardzo niewiele napisano lub nauczono o tym procesie, ponieważ niewielu ludzi zrobiło to podczas
pobytu w ciele fizycznym. Poprzez przesłania anielskich przewodników, jak również doświadczenia
tych, którzy są częścią Karmazynowego Kręgu, tworzona jest nowa kronika o przejściu od
Przebudzenia do Mistrzostwa, a ostatecznie do Realizacji. Ta zapisana historia będzie pomocna
dla przyszłych pokoleń.
Crimson Circle rozpoczął się w 1999 roku w oparciu o przesłania Tobiasza. Tobiasz jest najbardziej
znany z życia ponad 2500 lat temu, jak przedstawiony w apokryficznej Księdze Tobita. Swoje
orędzia, mądrość i humor przekazywał przez dziesięć lat za pośrednictwem Geoffreya Hoppe,
oferując pomoc tym, którzy przechodzą proces duchowego przebudzenia i przemiany. Od czasu
powrotu Tobiasza na Ziemię w lipcu 2009 roku, Geoffrey Hoppe przekazuje teraz wieści od
Adamusa Saint-Germain, który jest twarzą Św. Germaina i jest tutaj, aby udzielać wskazówek i
inspiracji osobom zaangażowanym w ich pełną Realizację.

Główna praca Crimson Circle to integracją Człowieka, Mistrza i Ja Jestem. W tej trójcy, człowiek
jest tutaj by doświadczać. Mistrz przekształca doświadczenia w mądrość, Ja Jestem to czysta
świadomość duszy. Realizacja jest świadomą świadomością człowieka, Mistrza i JA JESTEM, znaną
również jako Ciało Świadomościowe.
Geoffrey Hoppe: Wczesna duchowa ciekawość młodego człowieka została zapomniana,
ponieważ przez kilka lat służył w armii amerykańskiej jako specjalista ds. informacji publicznej w
NASA Ames Research Center (Mountain View, Kalifornia), a następnie wkroczył w świat biznesu.
Po znalezieniu drogi do wyższych stanowisk kierowniczych w kilku agencjach reklamowych,
Geoffrey założył własną firmę marketingową w Dallas, w Teksasie, w wieku 28 lat. Później
współzałożył firmę telekomunikacyjną z branży lotniczej (dostawca usług internetowych dla
odrzutowców biznesowych i komercyjnych linii lotniczych, obecnie znaną jako Gogo), pełniąc do
2001 r. funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu. Geoffrey jest właścicielem trzech
patentów na wielowymiarowe technologie telekomunikacyjne, a także licznych znaków
towarowych i praw autorskich.
Linda Hoppe: Utalentowana artystka i wysoce kreatywna z natury, Linda ukończyła Summa Cum
Laude i kontynuowała nauczanie edukacji artystycznej, pisząc nawet przełomowy program
nauczania dla pierwszej teksańskiej szkoły średniej z wyróżnieniem Art Education. Jej artystyczne
talenty zaowocowały pracą na stanowisku Fashion Merchandise Manager w firmie z listy Fortune
500, pomagając jej w ustalaniu stylów i projektów na każdy nadchodzący sezon. Przez kilka lat
pracowała również jako menedżer w firmie doradztwa marketingowego Geoffrey'a.
Spotkanie: Geoffrey i Linda poznali się w liceum i w 1977 roku pobrali się (w dniu premiery
pierwszego filmu Star Wars). Dwadzieścia lat później, podczas lotu samolotem, Geoffreyowi
przedstawił się anielski Tobiasz. Po rozmowie i wspólnej nauce przez cały rok, Geoffrey w końcu
opowiedział Lindzie o swoim niewidzialnym przyjacielu. Wkrótce potem Tobiasz rozpoczął
współpracę z klientami miejscowego psychologa, dając im wgląd w przeszłe życia i obecne
wyzwania. Późnym latem 1999 r. kilku przyjaciół zostało zaproszonych do wysłuchania jak Tobiasz
przemawiał poprzez Geoffreya, a asystowała mu Linda. Był to początek powstania Crimson Circle.
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