
 
  

KEAHAK:  

Espírito em Experiência e Energia em 

Movimento 

1 de Julho de 2021 – 30 de Junho de 2022 

 

Resumo do Keahak XI: 

 

• Duração: 1 de Julho de 2021 – 30 de Junho, 2022 

• Acesso: É requerida uma aplicação (ver até abaixo para o link de registo) 

• Custo: $1,200 para os novos, $900 para os Graduados Keahak  

• Línguas: Inglês com tradução áudio em Francês, Alemão, Italiano, Japonês, 

Coreano, Português, Romeno, Russo e Espanhol. Estas traduções não são 

simultâneas, e podem levar alguns dias a ficar disponíveis na Casa Keahak.    

 

O ANO KEAHAK  

O Keahak é uma jornada ao longo de 1 ano com Adamus. Duas vezes por mês, os 

participantes Keahak conectam-se via Internet na Casa Keahak, que é privada. 

Após uma breve saudação de boas-vindas por Geoff e Linda, Linda guia uma 

respiração, enquanto Geoff se prepara para canalizar uma sessão de 45-70 

minutos com Adamus ou, às vezes, St. Germain. Estas sessões só-áudio, são 



gravadas, e ficam acessíveis aos Keahakers para ouvirem online, em qualquer 

altura depois de terem sido postadas. 

 

Além destas sessões bi-mensais, o Dr. Douglas Davies (Dr. Doug) e Linda Hoppe 

fazem um programa mensal chamado Vivendo em Keahak, no qual discutem e 

revêm os channels mais recentes do Keahak. O Dr. Doug tem uma capacidade 

intuitiva extraordinária que, combinada com o seu vibrante sentido de humor, 

providencia um nível profundo e prático de compreensão dos Channels Keahak de 

Adamus. Vivendo em Keahak também é gravado, e tu podes ouvi-lo em qualquer 

altura. 

 

NOTA: O program Vivendo em Keahak só está disponível em Inglês. 

 

CUSTO Keahaker Primeira Vez Keahak Graduado 

Custo Annual $ 1,200 $ 900 

Opções de Pagamento 

  Keahaker Primeira Vez Keahak Graduado 

1. Pagamento Único   $1,200 na inscrição $ 900 na inscrição 

2. Seis pagamentos  6 pagamentos de $200 6 pagamentos de $150 

 

IMPORTANTE -  

Os pagamentos dentro do plano de pagamento, não são reembolsáveis e NÃO 

são automáticos; terás de fazer cada um dos seis pagamentos manualmente 

na devida data indicada. Um pagamento não completado dentro da data devida, 

pode resultar em acesso negado ao programa do Keahak XI. Nós sugerimos que 

estabeleças um calendário para te lembrares!  

 

Será necessário teres pelo menos três (3) pagamentos completos  

até 15 de Junho 2021, antes de teres acesso ao programa. 

 

CCEC Política de Cancelamento 

Todos os pagamentos são não-reembolsáveis.  



 

Programa  

• Aceitam-se Inscrições agora 

• Depois da tua inscrição ser submetida, receberás via email um link para 

selecionares a tua opção de pagamento e completares a tua inscrição 

 

Idioma 

Todas as sessões são em Inglês, com áudio-traduções em Francês, Alemão, 

Italiano, Japonês, Coreano, Português, Romeno, Russo e Espanhol dos channels de 

Adamus. 

 

NOTA: Não há transcrições escritas dos Channels.  

Será necessário portanto, que tenhas um bom entendimento do Inglês falado, 

se não houver nenhuma tradução na tua própria língua. 

 

Inscrição  

 

CLICA AQUI para te inscreveres para o Keahak XI 
 

Nenhum pagamento é requerido até que a tua inscrição tenha sido aceite.  

 

Para mais informações, por favor contacta keahak@crimsoncircle.com 

 

 

https://survey.alchemer.com/s3/6244398/Keahak-XI-Agreement-and-Release-Portuguese
mailto:keahak@crimsoncircle.com

