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Lição 1: Não é Mais Sobre Você 

 E assim é, queridos amigos, que nos reunimos aqui com vocês para iniciar nossa nova série, 
nossas novas discussões. Percebemos que vocês estão em novos arredores! (referindo-se a nova 
sala de reuniões) Nos reunimos agora em seu novo local. Só para ficarem sabendo, eu, Tobias, o 
Espírito e todos aqui hoje reunidos com vocês – a gente não se perdeu na estrada! (dando uma 
risadinha) Seguimos suas energias até aqui, até este espaço. 

Freqüentemente é difícil para nós começarmos a falar com vocês. Quando nos convidam a entrar 
e começamos este processo de fusão... ah, é tão doce! Podemos sentir um bocado do que vem dos 
humanos, o amor e as emoções! Enquanto faziam a respiração (durante os exercícios respiratórios 
antes da canalização), podíamos sentir sua sinceridade. Pudemos sentir seu amor. Pudemos sentir 
seu desejo em querer produzir tudo o que são, em querer incluir esta energia de seu ser divino. 
Falaremos muito mais sobre isto hoje. Falaremos bastante disto durante este ano. É uma honra 
para nós estar aqui hoje. Há muitos, muitos reunidos aqui. Vemos que vocês têm uma sala maior 
para que possamos entrar! (risadas) 

Caros amigos, vamos primeiro falar um pouco da visão do porquê estão aqui neste lugar. Falamos 
disto anteriormente, que há mais ou menos 2500 anos de seu tempo humano as energias eram 
corretas e apropriadas para introduzir o que chamamos a semente da consciência crística. Até 
então o equilíbrio da energia humano/espírito não estava no ponto para recebe-la 
completamente. Em nosso dias de Alt (Atlântida) e Mu (Lemuria), vocês tentaram várias coisas 
para puxar esta energia. Houve muita tecnologia utilizada por vocês na tentativa de integrar, na 
tentativa de encontrar sua divindade. Mas como sabem, não era a hora. Não era apropriado, e 
como sabem, sua divindade não pode ser incluída apenas pela tecnologia. Ela é uma fusão de sua 
própria abertura interna, de sua inspiração. É uma combinação da consciência de massa. É 
tecnologia. São todos estes fatores reunidos, juntos. 

E até 2500 anos atrás não foi possível introduzir esta semente que vocês têm levado consigo 
desde que partiram do reino. 

Então enquanto indivíduos, grupos, famílias e nações inteiras, vocês começaram a vir para a 
Terra, retornando após outras vidas. Iniciaram o retorno, mas desta vez cientes que iriam 
introduzir esta semente. Vocês a trouxeram em sua consciência a fim de plantá-la, sabendo que 
demoraria um pouco para germinar e crescer. Demoraria um pouco antes que fosse possível 
qualquer colheita. Mas todos concordaram com isto. 
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2000 anos atrás, muitos de vocês aqui sentados, lendo ou ouvindo estas palavras... vocês vieram 
para a Terra em força e número, e se espalharam pelo mundo inteiro. Em Jerusalém, na Inglaterra, 
nas Áfricas, na Ásia, alguns como nativos neste país dos Estados Unidos. Foi uma chuvarada, uma 
chuva de vocês, que agora chamam a si mesmos Shaumbra, uma chuva de vocês entrando no 
planeta para semear. Aquele que conhecem como Jesus de José, foi um dos que chamou muita 
atenção. Mas foram todos vocês a ajudar a introduzir esta semente. Nos anos e vidas 
subseqüentes, vocês vêm trabalhando com seriedade. Vêm trabalhando diligentemente no preparo 
de um solo fértil, da energia fertilizadora para o florescimento desta semente crística. 

Vocês são os que iniciaram as igrejas por todo o mundo. Não é à toa que se sentem um pouco 
ambivalentes a respeito delas hoje em dia! Mas foram vocês que as iniciaram. Eram os templos. 
Estas eram igrejas onde a semente crística iria começar o processo de crescimento, alcançando os 
demais. Nestes últimos 2000 anos, querido Shaumbra, você tem retornado vida após vida, 
aprendendo como introduzir este energia, provendo o espaço e a energia para seu crescimento. E 
você sabe, através de nossas palavras, que agora é hora de fazê-la surgir. 

E como fazer isto da melhor maneira possível? Inspirando-a. A energia da divindade está dentro 
de você. Está em seu corpo. Está em sua consciência. Existe em toda a sua volta. Olhando para 
vocês agora, podemos vê-la. É tão jovem. Tão inocente. É uma criança. Embora seja sua própria 
divindade de Casa, ela retorna agora a você e surge como uma criança. Agora vocês são 
responsáveis por alimentá-la, ouvir suas necessidades, amá-la e cuidar dela. Fazendo isto, verão 
que ela toma uma forma atuante e se torna muito expressiva. Neste momento ainda há uma novo 
relacionamento se desenvolvendo entre você e o espírito em seu interior. Nenhum do dois ainda 
têm muita certeza um do outro. Você, seu ego humano, se encontra pisando no freio. Às vezes 
não está muito certo sobre o que é esta energia nova. Mas ao respirá-la e ao permitir – tudo que 
você é – sair e expressar-se, vai ter uma vida tão diferente, um jeito tão diferente de olhar para as 
coisas. As lutas havidas até agora irão mudar. Elas irão mudar. 

A visão, voltando há 2500 anos atrás, queridos amigos e Shaumbra, era trazer a semente da 
consciência crística para este seu grande e glorioso planeta. E fazendo isto, e ao permiti-la 
emergir, vir através de você, se abre todo um novo conjunto – do que chamariam – do que 
chamam “portais.” Toda uma série de novas passagens, não na escuridão de seu espaço exterior, 
mas se abrem novas passagens através do que antes era o vazio, por todo o caminho através da 
Muralha de Fogo de volta pra Casa para o reino. Abrindo estas passagens através de trabalho que 
realizam, através das mudanças de consciência por que passam, através da respiração, isto tudo 
permite a Tudo Que É, ao Reino de Deus e da Deusa, iniciar agora a jornada deles até vocês. 

Lembre-se das palavras que dissemos anteriormente: Você não vai pra Casa. Ela vem a você. Este 
é o início de uma nova parte de sua jornada sobre a Terra, uma jornada iniciada cerca de 2500 
anos atrás. Ah sim, vocês estiveram aí bem mais do que isso. Mas os últimos capítulos de seu livro 
tem 2500 anos. Vocês estão abrindo estas passagens de Casa até vocês. Vamos falar muito sobre 
isto até o próximo ano ou mais. Vamos falar sobre como realizar isto, como atingir sua vida, 
como ajudar outros, como dar as boas-vindas as novas visitas que vem de Casa para vê-los. 

Oh, falando em visitas, hoje – como podemos ver esta sala se enche com os que vem visitá-los. 
Eles estão excitados por estar aqui, convidados que são a este espaço. Estão animados com a 
oportunidade de estar com vocês. Eles acham engraçado que tenham se mudado para um prédio 
de igreja, quando foi a igreja o que vocês começaram! (risadas) 

Mas você volta a igreja agora um pouco diferente, não é? Retorna a igreja como um ser mais 
integrado e menos dependente, mais capacitado em seu próprio poder. Ah, a igreja é uma coisa 
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maravilhosa, pois você ajudou a criá-la. Olha o que você colocou sobre a Terra. Agora você 
retorna, não sob o guarda-chuva da igreja, mas alugando o espaço. (risadas) E isto é apropriado. 
Isto é apropriado. 

A sala se enche agora – há muitos aqui. Talvez você possa ouvir o bate-papo entre eles. Respirem. 
Inspirem. Você vai ouvir a conversa celestial aqui nesta sala. Eles estão animados. Excitados com 
o que temos a dizer hoje. Estão excitados com esta nova série. Estão simplesmente animados com 
vocês abrindo as passagens que os permitem estar aqui. As pessoas que podem sentir bem estas 
energias, hoje vocês vão perceber que eles estão mais próximos do que antes. Na verdade vocês 
estão no primeiro círculo, o círculo de honra. Mas os que entram hoje, que estão no segundo 
círculo.... eles estão mais perto porque vocês estão abrindo os caminhos para isto ocorra. 

Seus sonhos estranhos ultimamente? É porque o véu não está mais espesso. Você está vendo 
outras dimensões. As estranhas sensações de desequilíbrio sentidas – um pé dentro, o outro fora –
é exatamente isto o que está acontecendo. O véu ao redor de você está mais fino. Está se tornando 
mais tênue, e portanto, você está passando por novas sensações, novos sentimentos, noites 
agitadas porque agora está ouvindo coisas quando está quieto. Está ouvindo mais ruídos ao seu 
redor, tanto na dimensão Terra quanto nas dimensões próximas. 

Este grupo em especial, que chega hoje aqui, é interessante. Eles estão à parte dos anjos que 
visitam, os runners que agora tentam trabalhar bem mais com vocês. É engraçado que ....é 
realmente engraçado. Se você pudesse ver e compreender as entidades que chegam aqui – como 
poderíamos dizer – você ficaria embasbacado. Você veria as legiões que formam as energias dos 
arcanjos, ficaria super impressionado. Você iria ficar imaginando porque eles viriam de todas as 
dimensões logo pra cá. Caros amigos, eles lembram a vocês que vocês são os reverenciados, os 
exaltados. Eles lembram a vocês que em sua presença, eles se sentem mortificados pelo o quê 
vocês estão realizando. 

É um grupo específico que entra hoje aqui. É um pouco difícil explicar sua identidade, mas é uma 
muita próxima a vocês. É muito próxima e pessoal. Lembra quando falamos da parte maior de 
sua energia que ficou pra trás quando veio para este lugar chamado Terra? Esta parte maior que 
chamariam seu Eu Verdadeiro, que alguns chamam Eu Superior, ou seu Anjo Dourado... a parte 
maior de sua energia ficou pra trás num casulo, num casulo de energia. A física espiritual por trás 
disto era tal que você e o Espírito precisaram dar uma profunda olhada para dentro, pois como 
dissemos, o espírito sempre foi uma projeção exteriorizante, para fora. Mas seu Eu Verdadeiro 
enrolado em si dentro do casulo, escondeu a si mesmo, fez-se invisível. Seu Eu Verdadeiro neste 
casulo recebeu cuidados. Foi protegido e guardado, e também disfarçado por legiões de anjos, de 
maneira que pudesse dormir profundamente a fim de se ver interiormente. 

Este tempo todo, parte do papel de seu Eu Verdadeiro tem sido – é meio difícil de explicar –
mas ele tem pego o potencial de seus pensamentos, de suas ações e proezas, e vivido estes 
potenciais em outras dimensões. Na verdade quando você tem três escolhas a sua frente – ir para 
a esquerda, ir em frente ou à direita, e você como humano, o que está no controle, escolhe ir para 
a direita, as outras duas escolhas são realizadas interdimensionalmente de dentro do casulo de seu 
Eu Verdadeiro. À noite enquanto sonha, muitas vezes você vê de uma forma simbólica todos 
estes potenciais, todas as possibilidades sendo produzidas. 

Agora, você não precisa ficar assim tão preocupado com isso, porque é algo sendo dirigido por 
seu próprio Eu Verdadeiro; seu Eu Superior, seu Eu Total está explorando todas as várias 
possibilidades enquanto você atua naquela escolhida. 
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Quem vem em visita hoje é a energia do eu que conduz o potencial, que leva as realidades 
alternativas de quem você é. Esta parte de si mesmo chega para visitar hoje. Eles entram no 
segundo círculo, primeiro de tudo para tocar você e estar junto, mas também para aplaudir você 
pelas escolhas feitas. Não há escolhas corretas, nem tampouco erradas. Todas são potenciais e 
experiências. As que você escolheu... você realizou na Terra. As que vocês não escolheu foram 
realizadas numa base interdimensional. 

Mais uma vez, não precisa ficar se preocupando com estas coisas. Um dia quando for apropriado, 
você terá a oportunidade de ver e sentir como teriam sido todas as demais. Mas todas as 
possibilidades foram de alguma maneira sopradas pela mente, para que fosse possível ver todas as 
coisas que poderiam ter sido realizadas e o que os outros potenciais teriam criado como resultado 
disto. As realidades alternativas vem visitá-lo, os potenciais de tudo que você é chega em visita. 
Eles vêm neste importante momento para dizer, “Você jamais tomou uma decisão incorreta.” O 
fato é que você tomou decisões e fez escolhas, e criou um caminho que o tem conduzido pra Casa 
até este ponto preciso em que estamos agora. Se você alguma vez questionou sua jornada e o 
apropriado de suas ações, saiba que isto fez com que você viesse até aqui junto com o Eu, com o 
Espírito e Tudo Que É. 

Algumas vezes você tende a ver sua vida como um caminho sem rumo. Vemos sua vida como 
uma vida de mudanças evolutivas e novos potenciais. Às vezes você escolhe o potencial mais 
desafiador. É isto que nos deixa pasmos. Este grupo de Shaumbra – você não são do tipo de 
pegar o caminho mais fácil! (risadas) Mas o caminho fácil foi realizado interdimensionalmente. 
Como dissemos antes pra vocês, passaram por uma difícil jornada até aqui. A jornada do humano, 
o humano em evolução – vocês são os que tomaram o caminho solitário, o caminho desafiante, e 
fizeram isto a cada decisão tomada. Realizaram isto no nível mais profundo de si mesmos para 
abrir portas, abrir as portas para que esta divindade entre, para que esta semente floresça. 

É por isto que estamos aqui sentados com vocês hoje. É por isto que aqueles das famílias 
celestiais com uma tremenda energia - a energia arcanjo - estão aqui hoje. É por isto que eles vem 
hoje aqui, para agradecer vocês por abrir estas portas. Eles me pediram, enquanto falo através de 
Cauldre (Geoffrey Hoppe), que trouxesse notícias para vocês neste dia, das quais falaremos um 
pouco. 

Antes de entrarmos na primeira lição desta série, queridos amigos, vamos fazer uma pausa, e 
pedimos a cada um que inspire todo o amor, todo o potencial, toda a honra. Respire isto 
profundamente em seu ser. É assim que o integra. 

Pedimos a Cauldre para fazer uma pausa para que esta fusão de energia ocorra. 

(pausa) 

Ah, que alegria estar aqui! Estamos sorrindo. Estamos tão felizes que tenham nos convidado. 
Como dissemos anteriormente, há tanta profundidade na experiência humana. Oh, as emoções e 
os sentimentos! Nós vemos quando estão excitados, e sabemos que completaram algo que tinham 
estabelecido realizar. Não há nada parecido com este sentimento aqui de nosso lado. Suas 
risadas... não há nada como isso. Sua curtição dos prazeres humanos, a qual também curtimos 
com vocês... não há nada como isto. 

Muitos humanos se auto punem quando se divertem com os prazeres humanos. Oh, queridos 
amigos, isto acontece devido ao que sentem das vidas em que abusaram destas coisas. Mas 
ponham de lado este sentimento. Todos vocês têm agora a sabedoria e a iluminação do equilíbrio.
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Usem a sabedoria e a iluminação interior para curtir a vitalidade da vida. Há uma tremenda 
profundidade, da qual falamos com vocês, mesmo em sua música. É como um oceano. Nossa 
música é como um lago superficial comparada a sua. A sua música tem emoção e sentimento, 
amor e força. 

Agora com sua permissão, pedimos que façam uma pequena viagem conosco. Aqueles que estão 
ao seu redor agora, que são seu potencial do Eu Verdadeiro, potencial de todas as coisas que 
realizaram, de todas suas realidades alternativas... eles estão ao seu redor. Eles abraçam vocês. E os 
acompanharão em sua jornada se assim consentirem. Agora levamos você a realidade alternativa 
no futuro. Levamos você ao lugar, ao potencial de seu leito de morte nesta vida. Prometemos que 
não deixaremos nenhum de vocês sair daqui! (risadas) 

Levamos você ao potencia de sua própria morte. É o fim de sua vida como um humano na Terra 
nesta vida atual. Você está respirando uniformemente e profundamente isto. Você aprendeu que é 
uma das coisas mais básicas e a coisa mais pura a fazer. Você está refletindo sobre sua vida, as 
coisas que realizou. Há uma sensação de completude e realização. Você está sorrindo, mesmo que 
a morte esteja para ocorrer em minutos ou horas e que saiba disso. Você pode senti-la. Você está 
tão afinado agora que a reconhece. Você está rindo porque lembra do enorme medo que 
costumava sentir da morte. Mas agora você sorri. Está repleto de satisfação e realização. Não há 
terror, mas muito mais há uma sabedoria e uma ciência. 

Enquanto vai revendo sua vida, na verdade também eu, Tobias, estou ao seu lado. Estou 
segurando sua mão. Todos os outros estão ao redor sorrindo, sabendo que você retornará muito 
em breve para nosso lado do véu em consciência. Você retorna ao nosso lado do véu e traz o que 
reflete agora em sua própria vida. 

Você olha pra trás para quando veio para a Terra nesta vida. Para alguns foi pouco antes da 
grande guerra (a II Guerra Mundial), a guerra da luz e da escuridão. Você sabia que sua energia 
seria necessária na Terra durante esta guerra e imediatamente depois dela. Você sabia que era um 
ponto de virada e um tempo desafiador para toda a história da humanidade. Você sabia antes de 
vir que haveria um grande aclaramento cármico ocorrendo e com ele todas as aprendizagens e 
compreensões e emoções. Foi um tempo fenomenal pouco antes de sua II Guerra Mundial. Foi, 
como seus livros e profetas diriam, a batalha final, a batalha final entre a luz e a escuridão. 

Mas você sabe, queridos amigos, que não era realmente sobre luz e escuridão. Era o aclaramento 
final para muitos da humanidade. Era o aclaramento final para grandes famílias espirituais que 
vieram. Para os seres de Israel – na verdade – foi um tempo de aclaramento e retribuição, com o 
resto do mundo observando. O mundo observava para ver se eles se esconderiam ou se 
participariam, para ver se elevariam suas espadas de justiça e amor, ou para ver se eles voltariam 
suas costas para seus próprios irmãos. 

Muitos de vocês vieram nesta época, sabendo que suas energias seriam necessárias pouco depois 
desta batalha. A maioria de vocês estavam nos portões, esperando para entrar assim que este 
aclaramento, esta batalha final da luz e da escuridão ocorresse. Vocês entraram em correria. 
Encontraram toda a razão para estar aqui, e agora olhem o que têm – um boom na população! 
Muitos de vocês entraram correndo naquele tempo, sabendo que haveria desafios e dificuldades a 
frente. Mesmo assim fizeram escolhas. Você selecionou entre os vários potenciais existentes para 
entrar naquela época, em fins dos anos 40, nos anos 50 e nos 60. Estes anos foram turbulentos. 
Foram os anos preditos para ser o Fim dos Tempos. Muitos em nosso lado do véu - muitos, 
muitos, muitos – estavam certos que haveria um aclaramento final e a destruição da Terra a fim 
de levar as coisas ao próximo nível. 
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Agora ao refletir em seu leito de morte, lembre-se de que naquela época no início dos 60 quando 
a Terra e tudo que havia sido construído, e tudo que havia sido cultivado poderia ter sido 
destruído com o simples apertar de um botão. Queridos amigos, houve um momento quando 
todos nós neste lado do véu ficamos ofegantes. Figuradamente, fechamos nossos olhos. 
Seguramos nossos corações. Isto esteve a segundos de acontecer. Nós não podíamos intervir. Não 
podemos intervir. Podemos apenas enviar amor e equilíbrio, e só podemos fazer isto através de 
vocês. Mas quando você abriu seu coração para receber o que enviamos a você, isto acrescentou 
força e energia para que seus próprios pensamentos de amor e equilíbrio seguissem em frente. 
Nós dizemos a vocês, esteve bem perto de acontecer, mas não aconteceu. No seu lado do véu, 
histórias aparecerão na próxima década onde será revelado coisas sobre o quão perto isto esteve 
de acontecer. 

Agora em seu leito de morte, olhando para trás para sua vida, você soube que entrou para ser um 
dos que plantaram energia e amor para evitar que este tipo de coisa acontecesse. Se tivesse deixado 
o planeta naquela época, ainda teria feito um grande serviço. Você teria realizado muito por toda 
a humanidade, simplesmente sendo uma presença energética na Terra a ajudar a evitar que isto 
acontecesse. 

Muitos de vocês começaram seus estudos espirituais de verdade pouco depois disso, desta coisa 
que chamam a Nova Era, sua espiritualidade. Outros de vocês sabiam apenas que não era o 
momento. Sua energia seria necessária novamente mais tarde, e continuaram em suas vidas, 
aparentemente apáticos a toda esta coisa espiritual. 

Agora em seu leito de morte, refletindo sobre sua vida, você vê que havia outra batida a porta que 
soou diferente e mais forte ao começar a se aproximar os anos para o novo milênio. Para muitos 
aqui e lendo este material, isto ocorreu perto da época de sua convergência harmônica, quando a 
medição foi feita, ir ou não ir. Novamente momentos decisivos, potenciais, potenciais que vocês 
enquanto indivíduos e enquanto humanidade selecionaram. Muitos de vocês sentiram a batida a 
porta poucos anos depois desta convergência harmônica. Desta vez foram muitos de vocês, a 
maioria de vocês os que entraram em seu novo nível de despertar e compreender. 

Olhando agora para sua vida, você dá uma risadinha. Você percebe que por volta do meio dos 
anos 90 você verdadeiramente começou a levantar. Sua busca se intensificou. Oh, quando queria 
pô-la de lado, quando doía sua cabeça de tanto pensar sobre o assunto, esta busca continuou a 
empurrá-lo. Era a semente despertando dentro de você. E ainda assim todo este tempo seu ser, 
sua alma sabia que havia ainda mais um obstáculo, mais um potencial a ser ultrapassado, e era o 
potencial de grandes mudanças da Terra que iriam acontecer no final do último século. 

Foi profetizado por muitos há centenas e milhares de anos que mesmo que não destruíssem a si 
mesmos, ainda assim haveria potenciais e instruções na própria Terra para que isto acontecesse. 
Isto era ocasionado pela necessidade da Terra em liberar tudo que ela tinha segurado. O 
Momento era apropriado. O Tempo era apropriado. Estava predito. Estava mesmo posto no 
calendário celestial que vocês se achariam no Fim dos Tempos. A Terra começaria a colapsar em 
conseqüência de ocorrências geológicas. 

Foi predito que agosto de 1999 seria o começo do fim, quando terremotos e tempestades e 
vulcões despedaçariam a Terra. Era apenas um potencial, mas um que parecia muito certo, que 
parecia ser o escolhido de todas as coisas. 
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Olhando agora de seu leito de morte, você percebe que sabia que algo estava para acontecer, com 
a aproximação do fim do milênio. Sabia que não se tratava de uma mudança de calendário. Não 
era um Y2K bug. Era algo bem diferente. Era um potencial, um forte potencial para a terminação: 
agosto de 1999. Queridos amigos, olhem em volta. Pensem sobre o que estamos dizendo a vocês. 

Enquanto está em seu leito de morte, você olha pra trás, e tem que dar uma risadinha, pois este 
mesmo grupo de Shaumbra começou a se reunir de uma maneira a mais poderosa dois anos atrás 
em agosto de 1999 (a primeira publicação das canalizações de Tobias foi em agosto de 1999, A 
Partida dos Guias) No período subseqüente, nestes dois anos, seu grupo vem se conectando pelo 
mundo afora muito, muito rapidamente. Quando a terminação não aconteceu, vocês sabiam que 
era tempo para o próximo nível, a nova compreensão. 

Agora olhando novamente para sua vida você considera a iluminação, você considera as lutas. É 
suficiente para dar um risada, pois tem a lembrança de ter tomado as coisas tão a sério. Lembra de 
ter feito as coisas tão complexas. Enquanto eu, Tobias, sento-me a beira de seu leito de morte, 
você me diz – na realidade potencial – você diz, “Tobias, porque você não me disse para fazer as 
coisas de uma maneira simples? Tobias, porque não me disse para curtir mais a vida? Tobias, 
porque não deu um chute no meu traseiro de vez em quando?” (risadas) E nós rimos, damos uma 
risadinha e dizemos, “Queridos amigos, oh, nós demos. Ah sim, nós demos.” 

Agora revendo sua vida, novamente você reflete sobre este estranho período do tempo, este 
estranho período de tempo de agosto de 1999 a aproximadamente agosto de 2001. Você lembra 
que este tempo é tipo um “não tempo.” Foi um tempo de transição e ajustamento. Foi um tempo 
de estranhas sensações físicas, estranhos sensações emocionais. Você não sabia exatamente se 
existia ou por que. Sentia um forte puxão para seguir em frente, mas também não se sentia com os 
pés no chão ou ancorado em alguma coisa. Você sentiu que estava em um tremendo período de 
transição. Não se sentia em casa em lugar algum. Vocês se sentiam como um grupo de ciganos 
vagamundos tentando achar algo, sabendo que estava ali, mas não sabendo como encontrar. 

E agora, eu, Tobias, estou com você em seu leito de morte. Ambos estamos dando risadinhas. 
Damos risadinhas porque de fato se tratava de um período de transição. Era um período de 
mudança e ajustamento. Um bocado de coisa se passava com você de agosto de 1999 a agosto de 
2001, nos níveis mais profundos de seu ser. Rimos juntos. Rimos juntos ao lembrar a data 4 de 
agosto de 2001 quando nos reunimos num grupo, e eu falei com você e disse muitas coisas 
naquele dia que você achou muito difícil de compreender e aceitar. Mas porque você estava 
aberto, e porque permitiu, logo tudo começou a fazer sentido. Logo estava pronto a entrar em 
potenciais que jamais soubera existir. 

Mas antes que revelemos estas duas coisas, vamos falar com vocês sobre timing. Timing. Muito 
do potencial de quem você é também está contido e mantido na rede. É mantido na rede 
magnética e energética da Terra antes que entre em você. Faz um tipo de jornada do casulo do 
Verdadeiro Eu, para encontrar o caminho até você, mas sendo mantido na rede energética da 
Terra antes que entre completamente, não antes que você esteja totalmente pronto. Se chegasse a 
você total e imediatamente, desestruturaria o que equilíbrio de quem você é como um humano. 

Como você sabe, tem havido um trabalho incrível sendo feito na rede pelos últimos 11, 12, 13 
anos. O Kryon tem realizado ajustamentos em resposta a sua mudança de consciência e em 
resposta as decisões que está tomando. Cada vez que você toma uma decisão para abrir parte do 
eu, para integrar a divindade, há uma mudança correspondente na rede magnética. Não apenas na 
sua porção da rede, mas na rede como um todo. 



8

Este trabalho está em andamento há mais de uma década, queridos amigos. Os ajustamentos 
finais da rede magnética estarão terminados no próximo ano (2002) ou mais um pouco. Não há 
uma data certa para a finalização dos ajustes. Não é como construir um edifício que é batizado 
numa certa data. Mas você vai perceber, em especial no próximo ano até agosto de 2002, que os 
arranjos finais estarão finalizados. O que isto significa para você é que partes de seu eu, seu divino 
eu, que não têm estado disponível, agora estarão. Estas partes vão começar a entrar. Você e outros 
– outros grandes mestres humanos – tentaram até hoje puxá-lo pra dentro, e às vezes ficaram 
frustrados, porque não estava totalmente disponível. Mas estamos aqui hoje para lhe dizer que 
agora, com os ajustes finais sendo feitos na rede, é possível puxar estas partes mais profundas do 
Eu. Você as introduz através de sua respiração. 

Mas vamos retornar a seu leito de morte. Aqui está você e eu, Tobias e outros reunidos a sua 
volta para dar as boas-vindas em seu retorno para nosso lado. Você dá uma risadinha quando 
olha pra trás para agosto de 2001. Ri aos nos lembrar de cada lição que nós demos a você, 
quando falamos e contamos que não era mais sobre você. Você lembra que nós lhe dizemos que 
chegou a um ponto agora em sua evolução como humano onde a vida, onde a existência, onde seu 
caminho não é mais sobre você. Você lembra que não entendeu muito bem estas palavras quando 
falamos através de Tobias. Como a vida poderia não ser sobre você? Como não poderia ser sobre 
você, já que tem sido sobre você por todas as vezes em que esteve na Terra. A vida sempre foi 
sobre você, sobre sua jornada, sobre seu carma, sobre sua jornada pra Casa. 

Mas nós lhe dizemos firmemente neste dia, muito enfaticamente que não se trata mais de você! 
Isso não significa que você não exista. Não significa que não tenha seus sentimentos. Mas você vai 
descobrir nos dias a frente, que não é sobre você. 

Lição Um da nova Série da Ascensão - “Não é mais sobre você.” 

Quando você está numa situação... vamos dizer que esteja num acidente de carro sem maiores 
estragos. Não olhe mais dizendo, “Querido Espírito, queridos guias, querido Tobias, o que você 
está tentando me dizer? Por que isso aconteceu? O que é que preciso saber e aprender? O que fiz 
de errado?” Nós lhe diremos, “Não é mais sobre você. Você está aí numa resposta direta a outros 
indivíduos, outros humanos e suas necessidades. Seu carro pode ter levado uma batida, mas 
queridos amigos, não é com você. 

Sua vida, se você aceitar este potencial, será agora em serviço a outros humanos. Quando você 
entra neste nível de serviço, suas próprias necessidades vão parecer que estão sendo cuidadas 
automaticamente. Não é mais sobre você. Você transcendeu isso. Você passou para além disso. 

Vamos falar bastante sobre este assunto. Vamos lembrar disso a você constantemente! 

Queridos amigos, você tem a escolha neste dia, neste momento, entre ser a vítima ou o criador. E 
já sabemos o que estão escolhendo! Quando não é mais sobre você, como seria possível a você ser 
uma vítima? Você está aqui em puro serviço aos demais. Estivemos procurando – recrutando 
como vocês diriam – através do mundo inteiro um grupo que será o dos professores, que 
passaram através do difícil e desafiador caminho, que teve a paciência de esperar até o momento 
apropriado quando as energias da rede estariam ajustadas, de maneira a aceitar seu eu divino 
interiormente. 

E o que você faz com isto? Você não constrói monumentos a si mesmo. Você não constrói 
impérios para sua própria segurança. Não é mais sobre você. Você tem a escolha neste dia, neste 
dia, de entrar no serviço, de entrar num novo papel. Em seu leito de morte, olhando pra trás, nós 
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damos uma risadinha. Você me pergunta... você diz pra mim, “Tobias, você sabia que de todos os 
potenciais de decisão entre os quais faria minha escolha, você sabia que eu ia escolher estar em 
serviço?” E sorrindo eu lhe digo, “Eu nunca duvidei.” 

Como é pra você esta coisa toda? Como é quando você se dá em serviço? O que vemos agora 
mesmo é que a vida se torna mais simples e mais fácil. O foco não é mais em você, em seus 
desafios. O foco não é mais em “por que eu.” A atenção agora é em servir, ensinar, ajudar os 
outros. 

Pelo seu mundo afora nesta data de agosto 2001, há aproximadamente 14.000.000 de humanos 
neste ponto. Eles passaram pela jornada. Estiveram esperando pacientemente estes últimos anos. 
Estão conscientemente trabalhando na introdução desta nova divindade. Estão ao ponto de tomar 
a decisão de estar em serviço. É um número pequeno, porque há muitos...há bilhões de outros 
humanos que irão precisar de guias e professores e pessoas em serviço. Quando você se dá em 
serviço, não significa desistir de sua família, de seu emprego e trabalho e de seus amigos. Você 
passou para um novo nível e agora isto significa estar em serviço para eles, em amor e 
compreensão. E você pode ser um professor tranqüilo e amoroso para eles. 

Você fica imaginando sobre todas as dores e sofrimentos. Você fica pensando em seu carma de 
vidas passadas e seus resíduos. Quando você entra na consciência de que não se trata mais de 
você, estas coisas não vão mais apoquentá-lo. Elas não tem como se manter e assim não vão mais 
te afetar tanto. Sim, há período de transição nisso. Queridos amigos, há muito coisa acontecendo 
dentro de seu corpo, mas quando não se trata mais de você, como estas coisas podem te afetar? 

Olhando pra trás de seu leito de morte, olhando para o caminho e as escolhas que fez, você 
lembra uma outra coisa que falamos neste dia que te fez feliz, mas te deixou confuso, e você 
passou um bom tempo pensando nela. Mas você ri em seu leito de morte, lembrando que quando 
finalmente compreendeu, teve uma sensação perturbadora de realização e satisfação e amor. O 
que foi que dissemos a você no dia 4 de agosto de 2001 que parecia inacreditável naquele 
momento, mas que fez muito sentido depois? 

Era simples. Nós lhe dissemos que aqueles sentados hoje aqui neste dia, aqueles lendo e ouvindo 
isto, mesmo que anos a frente... nós lhe dissemos naquele dia, queridos amigos – e é isto que 
colocamos pra Cauldre durante toda a semana – nós lhe dissemos neste momento com lágrimas 
em nossos olhos que – ah, entenda ou não – que você já ascendeu. Você já ascendeu. Você estava 
esperando por isso. Você esperava que algo descesse para lhe fazer ascender. Você tem esperado 
por alguma enorme mudança. 

Mas nós dizemos a você, a todos vocês, todos que estão tocados por estas palavras, você realizou 
a ascensão. Surpresa! Quem você esperava que estivesse lhe aguardando você, quando você é o 
primeiro? O que você pensou que aconteceria quando ascendesse? A definição de ascensão é 
quando você permanece num corpo numa mesma vida, mas ainda assim passou para a próxima 
vida. E todos vocês realizaram isso. Todos vocês tomaram a decisão nos últimos anos de 
permanecer. É por isto que estão aqui. É por isto que aqueles que representam o potencial de seu 
Eu Verdadeiro estão aqui neste dia, especificamente para aplaudir. Vocês passaram pelo portal da 
ascensão. Ah, mas a piada é que agora é que começa o trabalho duro! 

É por isto que podemos lhe dizer na Lição número Um da Série da Ascensão que não se trata 
mais de você. O “você” é coisa do passado. O “você” que você conhecia estava na roda cármica. 
Você passou de uma vida a outra, tentando resolver e equilibrar. Não é mais você. Você ascendeu 
para além disto. Realmente as velhas energias do “você” estarão sempre próximas e sempre serão 
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familiares, mas não é mais sobre você. Você está entendendo o que estamos dizendo? Não é sobre 
você. Você passou para além disso. Você não está mais em busca da ascensão. Você ascendeu. 

Sim, há vestígios das velhas energias. Sim, você ainda caminha sobre a Terra. Este é o truque e a 
piada de sua ascensão. Você ficou em seu corpo. Você manteve os mesmos contatos, mas passou 
para um novo nível de consciência enquanto está aqui. É por isso que estivemos sorrindo tanto 
todos estes pouco anos. Enquanto você brigava por esta coisas que você chama ascensão, nós 
sabíamos que você já tinha feito a escolha. 

Agora, queridos ascendentes, vamos voltar de seu leito de morte e aquele potencial. Vamos 
retornar a esta realidade, a realidade “agora,” onde vê que realizou uma vida completa e 
maravilhosa. Você vai viver até uma idade avançada. Você vê que este potencial existe, o de uma 
longa vida e de ajudar muitos, muitos humanos, estando ao seu serviço. Você vê que este 
potencial é possível. Vê que neste dia de agosto nós lhe dissemos que você já ascendeu. 

Agora ao trabalho! Enquanto se acham em sua nova consciência, continua acontecendo coisas 
internamente. Haverá trabalho a fazer com os demais. E queridos amigos, vocês vão ver que as 
coisas ainda estarão meio caóticas durante o próximo ano enquanto o Kryon e todas as outras 
entidades finalizam os ajustes na rede magnética, mas vão perceber novos potenciais entrando em 
vocês o tempo todo. Quando as coisas acontecerem em sua vida, queremos que se lembre 
conscientemente – não é mais sobre você. Agora é sobre o serviço que você escolheu. 

Você está aqui em resposta a necessidade de outros humanos, seja no trabalho, em casa ou em 
público. Não é sobre você. Você é o criador. Você não é a vítima. Você é o criador. Está 
respondendo apropriadamente, mesmo em níveis que ainda não compreende. Mas você está 
respondendo as necessidades energéticas de outros. Quando se achar em situações onde não tenha 
certeza de como agir, simplesmente respire. Inspire sua divindade, e as respostas virão a você. 

E lembre-se que não sou eu, Tobias. Não é o Espírito. Não são guias desconhecidos que estão lhe 
dando a resposta. Você a está inspirando em si mesmo. 

Estaremos trabalhando com você no próximo ano. Iremos explorar com você como é estar no 
status ascensional, como é esta jornada . Vamos pedir a você, a todos vocês, que documentem o 
que está se passando com você. Os humanos que virão, vão precisar de informação. Vão precisar 
saber pelo o quê você passou. Precisam saber como você introduziu esta divindade, algo que a 
princípio pareceu tão conflituoso, mas que agora você traz em si. É preciso escrever livros. Cursos 
devem ser desenvolvidos. Desafiamos todos vocês a documentar este processo de ascensão. Sim, 
você tímido. Você ascendeu, há trabalho a fazer e nós estamos chamando você. É um número 
pequeno pelo mundo afora que chegou a este ponto. Grandioso e glorioso? Talvez não. Vocês 
escolheram o trabalho duro. 

Desafiamos vocês nesta Série da Ascensão a prosseguir em seu trabalho. Ele é necessário. São 
poucos anos até o que chamam seu salto quântico, a mudança de consciência em massa. Há uma 
necessidade enorme de professores, material e programas seja sobre o corpo, a mente ou sobre o 
espírito. Nós desafiamos você. Vamos estar canalizando durante todo este ano estas experiências 
e sentimentos e entendimentos do que é ascender. Uma coisa grandiosa e gloriosa? Não de sua 
perspectiva terrena, mas da nossa perspectiva é de uma grandeza e glória incríveis! Por isso 
continuamos a ser tão empáticos com vocês. É por isso que continuamos a pedir a você que fique 
na Terra e faça seu trabalho. Por que o potencial de seu Verdadeiro Eu entra hoje? Para lhe pedir 
que escolha o potencial de seguir adiante. 
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Toda a criação está observando. Agora compreende a importância de seu trabalho? Toda a 
criação está observando, aguardando e querendo saber. Estamos esperando para entrar, esperando 
para expandir o primeiro círculo pelas realidades que você estão criando, as quais não existem 
dentro de Tudo Que É. Há muito sobre o que pensar aqui! 

É uma honra estar aqui com cada um de vocês. É uma honra estar em pessoa, sentar ao vivo com 
os primeiros a ascender. A este ponto, pedimos que agradeça a si mesmo. Vamos continuar a 
trabalhar com você bem de perto. Vamos continuar a trabalhar de perto como todos os 
Shaumbra. Continuaremos a desafiá-los nos mais profundos níveis individuais e grupais. Pedimos 
agora que ponham-se em ação. Pedimos que sejam os professores. São muitos – como eu, Tobias, 
seus runners e legiões de arcanjos – os que irão trabalhar mais diretamente com você, num nível 
humano e terreno. Vamos trabalhar com você em seu sono e em seus sonhos. Pedimos que 
lembre de duas coisas agora. Primeiro, não se trata mais de você. E segundo, você nunca está só. 

E assim é! 

Tradução para o português: Sonia Gentil, agosto/2001 

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 4 de agosto de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 1: Não é Mais Sobre Você 

Perguntas & Respostas 

Tobias: E assim é, queridos amigos, às vezes achamos que vocês estão cantando para nós 
(referindo-se a música tocada antes da sessão). Nós amamos isso. Amamos quando nos reunimos 
com vocês assim. 

Agora, antes de começarmos com as perguntas deste dia, queremos dizer que vocês são 
exploradores espirituais. São os que entram em esferas e territórios não mapeados. É difícil. Foi 
difícil para seus exploradores do novo mundo, quando partiram dos continentes para muito 
longe, e fizeram jornadas para encontrar novas terras. Isso não havia sido feito antes. Suas viagens 
eram difíceis e desafiadoras, mas ainda assim muito recompensadoras. Eles abriram caminhos que 
os demais seguiram. Mapearam os novos territórios. Desenharam novos mapas. Documentaram o 
que viram. Falaram aos demais sobre coisas a evitar, coisas a procurar. 

Vocês são exploradores das novas esferas espirituais. Vocês são os que estão indo a frente dos 
demais. É por isso que é tão difícil. É por isso que nós o levamos a seu leito de morte hoje, para 
lhe mostrar o que é olhar pra trás e dizer, “Eu fui um humano que viajei e explorei. Fui o 
primeiro a atravessar. Passei pelas dificuldades, mas minha recompensa é o conhecimento de 
minha contribuição para o Todo, minha contribuição para o amor do Espírito. Minha 
recompensa é saber que tornei o caminho mais fácil para os outros.” 

Queridos amigos, ascensão... é uma coisa maravilhosa. Você pode passar de uma vida para outra, 
enquanto permanece em corpo, e ao mesmo tempo começa a integrar a divindade que esteve 
esperando para entrar. É uma coisa maravilhosa. Quando o ajustamento final da rede magnética 
estiver concluído na Terra, você verá um novo e diferente tipo de energia. 
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Não olhe para o passado por maneiras para lidar com as coisas. E vamos lhe dizer isso várias 
vezes nestas perguntas que estão para ser feitas, porque vemos do que elas tratam. Nós iremos 
dizer, “Não olhe pro passado.” Haverá novas formas para lidar com isso. O que são estas formas, 
não temos certeza, porque são vocês que as estarão descobrindo. Mas haverá um novo elemento 
de sua semente divina que entra em funcionamento em sua realidade agora. Ele não vai mais ser 
mantido na rede a distância. Não estará escondido no Verdadeiro Eu. Você será capaz de trazê-lo 
para o próprio lugar onde vive com seu corpo físico. 

E com isso sabemos que Cauldre está nos dizendo para nos apressarmos, assim que estamos 
felizes em responder a suas perguntas. 

Pergunta: Tobias, você está levando à ruína minha vida amorosa e relacionamentos em potencial. 
(risadas) Você me enche com energias amorosas e ensinamentos, mas freqüentemente isto é 
percebido como algo distante ou estranho ou coisa da menopausa pelo sexo oposto. É tão difícil. 
Sei que não é mais sobre mim, mas quero que seja, de maneira que possa encontrar uma relação 
onde possa partilhar toda esta alegria. Você não torna a coisa fácil. Por favor, ajude. 

Tobias: Podemos apenas sentir compaixão por você. Sabemos que é uma jornada difícil. Mas 
lembramos a você... quando começa a se ver não como uma vítima de tudo isso, e compreende 
que está passando para um novo nível, haverá novos relacionamentos e novas alegrias associadas. 
Sim, isso tudo é muito novo. Não olhe para o passado atrás de respostas. 

Pergunta: No mundo da ciência, o método científico fornece alguma orientação para se 
determinar a qualidade de remédios para a saúde. No mundo da medicina complementar, não 
encontro critério consistente para o uso, a não ser a intuição. Se você é um curandeiro tentando 
dar assistência a outras pessoas, que critério você sugeriria? 

Tobias: O critério intuitivo é a base para isto. Novamente lhes dizemos que estão se aventurando 
em novos territórios. E os critérios ainda não foram desenvolvidos. Foi isso o que mencionamos 
anteriormente. Estamos na espera que vocês especificamente documentem estas coisas, realizem 
crônicas, e determinem o apropriado da coisa. Sugerimos que entre em sua intuição, mas também 
que a combine com a intuição de seu paciente. Há aí um saber interno combinado das coisas que 
funcionam mais apropriadamente. Ao aprender cada vez mais, e começar a entender mais sobre 
estes elementos e estes tratamentos com os quais trabalha, sim, realmente você deve documentá-
los. Então você vai descobrir o método mais eficiente e efetivo. 

Nós também observamos aqui que há uma tendência em muitos de vocês de baixar a vista diante 
de suas formas estritamente científicas. Vocês acham que são muito lentas. Acham que são muito 
deliberadas, e que para um salto quântico ocorrer no desenvolvimento das coisas, vocês devem 
observar outras áreas, em outras direções. Ainda há muito valor, um valor maravilhoso no 
procedimento científico em andamento. Mas sublinhamos que eles não são condutores, neste 
momento, para o novo tipo de pesquisa que vocês estão realizando. Quando você aprender 
através de sua cura e trabalho de cura e dos tratamentos que ajuda a criar, chegará a um ponto 
quando será mais apropriado passar estas coisas pelos procedimentos científicos típicos que estão 
vivenciando agora. Mas agora chame sua intuição, e novamente não volte pra trás atrás de 
respostas. As respostas que procura existem num novo espaço, num novo potencial que não se 
encontra no passado. 

Pergunta: Tobias, por que você nos pede para começar a documentar nossas experiências? Faz 
tempo eu acredito que quando precisamos da memória e informação, ela estará aí em total 
lembrança. Estou errado? 
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Tobias: Pedimos que anote e documente, porque não é mais sobre você. Você faz isso em 
benéfico de outros. Como eles poderiam se ligar a suas memórias e cérebros? Pra você, tudo bem. 
Para muitos que precisam da compreensão a que você chegou, será importante documentar, 
anotar, criativamente encontrar uma maneira de ilustrar o que você está passando. Você percebe 
que há uma mão cheia de humanos passando por este processo agora mesmo? Como dissemos, no 
momento são algo em torno de 14 milhões. Mas não se fixe neste número porque ele muda 
rapidamente. Está se elevando muito rapidamente. Se há uma pequena mão cheia de humanos 
passando por este processo, pense em todos os outros humanos que estarão chegando em breve. 
Para onde olharão em busca de ajuda? Qual a melhor maneira de ajudá-los, facilitando este 
processo? Vocês querem que eles se voltem para suas próprias igrejas – criadas na velha energia -
atrás das respostas? Não, isso os faria sufocar. Não quer dizer que estejamos dizendo que as 
igrejas não forneçam um maravilhoso serviço, mas é – com dizer – um passo ao longo do 
caminho. 

Pessoas precisarão de livros que reafirmem que não estão ficando malucas. Se você tivesse lido 
estes livros, imagine como teria sido muito mais fácil seu caminho! Estes humanos precisarão 
assistir aulas para compreender a diferença entre entrar em ascensão e entrar na menopausa! 
(risadas) Porque muitos de você estão numa idade em que quando são acusados de estar passando 
pela menopausa, acham que é isso que está acontecendo. Estamos aqui para lhes dizer algo 
diferente. Oh, de fato você passa por uma mudança. Realmente sua química, seu corpo e sua 
mente estão mudando. Mas não é a menopausa. 

Pedimos a você que criem estas salas de aula, criem ferramentas, criem veículos de comunicação 
de todas as formas, a fim de estarem prontos para responder as chamadas. Se há 14 milhões hoje, 
no próximo ano poderá ser 144 milhões, e continuar crescendo. Como dissemos, o tempo é curto 
até o salto quântico. Não se trata de você. Se trata do serviço a outros humanos que virão em 
seqüência. 

Gostaríamos também de acrescentar que você não está amarrado a nenhum contrato aqui. Seus 
contratos estão terminados. Há muito se completaram. Você não precisa fazer nada. Não será 
punido se não aceitar este papel. Estamos recrutando em amor. Estamos pedindo a você – se 
assim quiser – para dar este passo a frente. Há dificuldades e desafios. Um dos potenciais que 
você pode escolher neste dia, – e é por isso que a energia de seu potencial espiritual está aqui; 
nunca antes foi introduzido, mas agora entra – você pode escolher nesta hora não continuar com 
este processo, porque é difícil. Você pode escolher levar uma vida calma, o que chamaria uma 
vida “normal.” Nós te amaremos do mesmo jeito. Continuaremos a entrar em seus sonhos e a 
estar a seu lado. A vida tomará um passo mais ou menos mais fácil. Nós continuaremos a te amar. 
Mas também encorajamos todos aqueles, que estão prontos, a continuar seguindo porque suas 
energias são necessárias nesta época. 

Pergunta: Tobias, parece muito difícil. É difícil observar nossa famílias atravessando seus desafios 
de vida. Como podemos facilitar este processo sem ficar se envolvendo com suas escolhas? 

Tobias: Isto é, como dissemos antes, uma das coisas mais desafiadoras de todas. Será de um 
incrível desafio para vocês. Ao continuar com seu entendimento e sua sabedoria como parte de 
sua nova ascensão, será um bocado difícil. Será muito difícil observar os desafios por que passam 
as pessoas. Mas te lembramos que você esteve no mesmo caminho uma vez. Quando você entra 
em seu novo papel de serviço, haverá momentos quando sua compaixão e amor pela humanidade 
serão tão grandes que você vai desejar partir da Terra. 
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Nos últimos cinco anos houve humanos que escolheram estar entre os primeiros a integrar a 
energia do campo divino a seu redor. Eles concordaram em ser os primeiros a tentar desenvolver 
isto dentro de si mesmos. E acharam muito difícil. Viram que o ego humano não desejava muito 
aceitar esta nova divindade que estava entrando. Muitos dos que concordaram em fazer parte 
disso – introduzir esta divindade de uma maneira mais rápida – não permaneceram na Terra. A 
razão maior de sua partida – a dificuldade em deter esta energia nova – era a dificuldade em ver a 
condição humana a seu redor. 

Muitos de vocês estão começando a entender isso. Vocês estão vendo e sentindo, quando vão as 
lojas e estão no meio do público, que não se sentem parte do mesmo mundo. Não significa que 
você seja melhor ou mais importante, mas você sente que não pode se relacionar. Agora, quando 
seus vizinhos aparecem, é mais difícil estar com eles. Você os ama profundamente, mas 
simplesmente não se relaciona com eles. Quando está em festas... o que acabou de falar, “Ah, sim, 
Tobias, eu sei como é isso. Tenho vontade de gritar. Quero sair correndo dali.” Você se sente 
como se não fizesse parte. Por que é que cinco e dez anos atrás você podia ser o centro da 
atenção, podia se socializar muito bem, mas agora não tem nada a haver? Tudo isso são desafios. 

Pergunta: Tobias, você poderia se estender sobre os sintomas físicos que fazem parte do processo 
de transformação. Palpitações, sintomas no ouvido interno, como perda de senso espacial, tontura 
e sentir um zunido e vibrações na nuca, e também ondas subindo pela espinha, tudo isso é parte 
do processo? 

Tobias: De fato ainda estamos trabalhando com vocês. (E é por isso que pedimos que 
documentem estas coisas.) Estamos notando que os sintomas físicos associados mais de perto 
com este processo são aqueles que afetam a espinha. Sim a energia passando em ondas pelo corpo, 
nós achamos, em especial, que há áreas sensíveis nos/e ao redor dos ombros e pescoço. Achamos 
que há mais sintomas do tipo dor de cabeça. Vemos que as glândulas pituitária e pineal são as 
mais envolvidas neste processo. Qualquer coisa associada a um senso de desorientação parece ter 
uma ligação direta com este processo todo por que passam. Mas percebemos que em sua maior 
parte não há um efeito direto sobre o coração. Este não é um sintoma comum na passagem para a 
energia nova. A coisa tende a ser mais associada com a espinha com as áreas da cabeça e pescoço, 
e também com sensações de não ter os pés no chão, de estar fora do espaço. Vamos continuar a 
trabalhar com vocês, mas novamente pedimos, seja você médico ou não, que partilhe esta 
informação, que seja parte do grupo que documenta isso para outros humanos. 

Pergunta: Tobias, eu trabalho com sobreviventes de câncer da mama. Muitas delas ficam 
pensando qual seria o fator que causou o câncer em suas vidas. Há uma causa comum energética 
ou emocional? Você pode se estender um pouco sobre o câncer e nossos medicamentos para ele, 
especialmente dietas? 

Reposta: Esta seria uma discussão muito longa, mas de uma certa forma, há uma combinação de 
fatores causativos. Um está no seu nível psico-espiritual. Há – como dizer – planos que vocês 
tinham que checar num certo ponto. Era um esquema para doença que ocasionaria sua partida 
deste planeta. Novamente, devido as opções que vocês estão escolhendo, devido as novas 
realidades que estão escolhendo entrar, estão vendo que o ataque inicial do câncer ocorre, mas ele 
pode ser ultrapassado. Pode ser vencido através de suas medicações e drogas e tratamentos, mas 
vocês estão vendo que cada vez mais estão suplantando o câncer através daqueles programas e 
remédios homeopáticos que fornecem um novo equilíbrio. 

Ao passo em que vão sendo descobertos, os campos energético e vibratório dos humanos, vão 
mostrando que levam em si muito potencial. Ao médico trabalhando com isso, nós lhe dizemos 
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que há muito, muito potencial nesta área. Depende de você ajudar a determinar quais são eles e 
onde atuam. O fato de que o potencial existe não o torna real. É apenas um potencial. 

Mais uma vez, poderíamos discutir durante um bom tempo, mas os maiores avanços no 
tratamento de seu câncer serão encontrados nas substâncias naturais. Os que estão trabalhando 
nesta área hoje, ainda não encontraram o caminho apropriado para liberar as energias presentes 
nestas substâncias. Especificamente, sim, as substâncias do mar e dos oceanos são as que terão 
potencial maior, mas não se limita a elas. Há uma crença ou uma sensação de que se você 
simplesmente ingere a substância, ela terá o efeito apropriado no tecido doente dentro do corpo. 
Mas há ainda outro passo, um passo de processamento pelo qual estes extratos devem passar 
antes que verdadeiramente sua capacidade de equilibrar e curar possa ser liberada dentro do 
corpo. Ainda há uma porta fechada entre o potencial existente dentro delas e sua assimilação pelo 
corpo. Muitas, muitas delas vão ser desperdiçadas porque passam direto, sem assimilação. 

Há humanos trabalhando com estas técnicas, mas nós encorajamos todos que estão neste campo a 
encontrar maneiras de – como dizer – destrancar estas portas, encontrar as chaves que irão abrir a 
verdadeira capacidade de cura dentro destas essências. Elas, muito em breve, têm um forte, forte 
potencial de substituir quaisquer de seus atuais tratamentos eletrônicos ou químicos para o 
câncer, como os que são tão cáusticos para o corpo humano. Não será, como vemos, muito 
tempo até que este tipo de cura seja encontrado. No entanto, vai demorar um pouco para passar 
pelo crivo de seus sistemas de aceitação. 

Pergunta: Querido Tobias, qual é a percentagem de crianças Índigo nascendo agora, ou outro ser 
de natureza mais evoluída? Há alguma forma de identificá-los? 

Tobias: Quando você entra na Terra... você se move em círculos. Você tende a se mover em 
círculos. O momento agora é para que quase todos os seres nascidos tragam o que chamam 
atributos índigo. Não é um grupo selecionado. Há aqueles que entram primeiro, e depois os 
demais entram em massa. O período índigo foi e é relativamente curto. Nós falamos 
anteriormente do próximo nível, a próxima geração a entrar. Estas seriam – nós demos um nome 
a elas – as crianças "cristais," pois não carregam praticamente nenhum dos velhos padrões, 
praticamente nenhum dos velhos atributos. Muitos humanos entrando agora são Índigos. Todos 
levam estes atributos de energia. Eles vão acabar de chegar nos próximos seis ou sete anos para 
permitir que o próximo grupo dos "cristais" atravesse. Os Índigos levam uma energia conflitante 
dentro de si. Eles vieram a Terra muitas, muitas vezes em sua maioria. Ainda assim, agora entram 
possuindo um novo e especial atributo, um atributo da energia nova. Entretanto, isto está 
causando conflito dentro de seu ser. Eles precisam de livros para ler. Vão precisar de freqüentar 
cursos. Seus pais precisarão destas mesmas coisas para ajudá-los a compreender. 

É por isso que estaremos desafiando vocês cada vez mais neste próximo ano a começar a 
documentar este processo. Há um templo de sabedoria que cada um de vocês detém, contido em 
cada um de vocês. É para ser partilhado com os outros. Não fiquem tão concentrados desta vez 
nos Índigos. Compreendam que o trabalho que estão realizando, estas ferramentas que vocês 
ajudaram a reunir serão utilizadas por humanos por gerações e gerações que virão. 

Pergunta: Tobias, será que todo mundo tem dentro de si um ser como você, Tobias, que cada um 
possa trazer a tona e conversar? Como podemos trazer este ser a tona? 

Tobias: Cauldre (Geoffrey Hoppe) diz que vocês não querem muito isso! (risadas) Às vezes é um 
saco, ele diz! Bem nós encorajamos cada um de vocês a começar a inspirar seu PRÓPRIO ser, seu 
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PRÓPRIO Eu. É um Eu que é você, e que oferece elementos divinos, oferece uma nova paz, 
oferece um novo equilíbrio. Inspire-O. 

Agora vamos dizer o seguinte, mesmo na frente de Cauldre, este tipo de canalização em breve se 
tornará antigo. Não é da energia nova. Você não vai querer canalizar uma entidade morta! 
(risadas) Você quer trazer sua própria luz, e seu brilho próprio. Nós dissemos anteriormente que 
vai chegar a um ponto onde nós partiremos. Não estaremos mais aqui. Nós dissemos isso para 
assustar Cauldre! (risadas) Sempre estaremos a seu lado, mas vamos encorajá-los cada vez mais. 
Vamos encorajar Cauldre – sequer gostamos muito da palavra "canalização" – a ser tudo que ele 
é, e que você seja tudo que você é. 

Dissemos antes, e vamos dizer novamente, não sabemos as respostas para todas estas coisas. 
Vocês são os primeiros a passar por este processo de integração divina. Nós somos os que fazem 
a viagem com vocês. Somos os que encorajam. Estamos olhando de um panorama diferente e 
podemos, portanto, oferecer conselho a você ao longo do caminho. Queridos amigos, vocês são 
os primeiros. 

Imagine a si mesmo no papel de um professor diante de outro humano. Você está brilhando e 
iluminando. Você tremeluz em cores. Eles vão perguntar com quem você está falando, "É um 
anjo? É alguém de um distante universo, ou de outro planeta, ou você está canalizando um 
santo?" E você dirá, "Não, este brilho e esta iluminação e este amor que vocês sentem vem de 
tudo que sou, a parte poderosa de meu ser, meu Eu Verdadeiro. Estou dando permissão para que 
ele surja." 

Quando a rede mudar, quando os ajustes finais estiverem feitos pelo próximo ano, muitas das 
entidades que têm estado ao redor estarão partindo. E vocês sabem porque. Isso é assim para que 
vocês tomem seu próprio poder. Vocês podem tomar seu lugar próprio. Elas não querem que 
vocês a canalizem. Estão aqui simplesmente para servi-los. Muitas delas estarão partindo. Neste 
ponto, não estarão mais tão disponíveis para canalização. 

Nós verdadeiramente amamos vocês. Estamos tão contentes que agora vocês estejam se abrindo, 
agora que estão batendo papo com a gente, agora que não se sentem tão envergonhados em dirigir 
pela estrada, conversando sem ter ninguém no carro com vocês! (risadas) Damos as boas-vindas a 
estes diálogos. Damos as boas-vindas a este partilhar de lá pra cá. Nós damos as boas-vindas 
quando vocês riem conosco, quando nos permitem estar mais próximos em suas vidas. Oh, isto 
nós encorajamos! Você vai ver que pode se abrir pra isso. Isso será mais fácil e mais tranqüilo. 

Vamos dizer uma coisa a você. Não importa quanto gostemos de sua amizade – e esperamos que 
curtam a nossa – não pergunte como fazer isso. Não peça por respostas. Mantenha a discussão 
conosco, assim como faria com um companheiro de trabalho. Mas, queridos amigos, quando você 
perguntar, sabe o que temos que fazer. Temos que devolver a pergunta a você e dizer, com todo o 
potencial que você tem de escolher a partir de agora, todas as realidades alternativas, "O que 
VOCÊ vai co-criar, o que VOCÊ escolheria? Vamos apoiá-lo nestas escolhas. Vamos caminhar a 
seu lado, não importa se considera a escolha boa ou ruim. Estaremos com você para sempre. Você 
não está só. A escolha é sua. 

O próximo ano será intenso. Temos muito trabalho a fazer. Vamos desafiar cada um de vocês em 
nossos encontros. Também amaremos você. Você vai ver que quando a rede for modificada e 
estiver completada haverá uma nova fonte aberta pra você. Vamos trabalhar com você na 
introdução e no uso dela. Vamos empurrá-lo nisso. 
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Não é um trabalho fácil. Mas, queridos amigos, quando olhou pra trás no fim desta vida 
(referindo-se a canalização mais cedo ), e refletiu sobre todas as coisas, você disse, "Eu estava lá, 
ensinando outros, facilitando para os outros. Estava lá no que é descrito como o salto quântico da 
humanidade. Estava lá no momento em que a grandiosa luz brilhou através do mundo. Eu era um 
mestre. Eu fui um que abriu a porta para que os humanos passassem em seu caminho de 
divindade. Mais que tudo, eu fui o que abriu a porta para que o Lar pudesse se expandir até este 
lugar chamado Terra." 
E assim é. 
Tradução para o português: Sonia Gentil, agosto/2001

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de setembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 2: Possua Sua Divindade

 E assim é, queridos amigos, que nos reunimos novamente nesta energia. Podemos agora sentir 
Cauldre (Geoffrey Hoppe). Ele sente um calafrio passando pelo seu corpo, mas vem realmente de 
nós, quando nos reunimos com os Shaumbra neste dia. É tão bom estar aqui com vocês! É tão 
gostoso vir através deste portal de energia que vocês criam ao nos convidar a entrar. Agora 
podemos chegar mais perto de vocês. Que momento! Vamos passar os próximos minutos fazendo 
a fusão de nossas energias, fundindo esta energia de Casa, do Espírito, de sua divindade – das 
entidades deste nosso lado do véu, todas chegando junto com vocês. É incrível poder estarmos 
reunidos desta maneira. Incrível! 

Em meus dias na Terra, vários milhares de anos atrás, nós podíamos de fato nos reunir, mas não 
podíamos introduzir a energia do Espírito, de nossa divindade, da maneira como vocês fazem 
agora. Se por um segundo pudéssemos ter uma visão, uma visão do tipo de energia que está 
fluindo aqui agora, teríamos ficado maravilhados. Teríamos sentido que havíamos tocado Deus. 

E agora olhem pra vocês! Olhem o que são capazes de introduzir. Observem o caminho que são 
capazes de criar entre seu espaço na Terra, através do véu, para dentro de nosso espaço. Uma 
linha direta fazendo seu caminho até seu verdadeiro e divino ser. Incrível! Eu, Tobias, anseio pelo 
tempo quando retornarei para seguir seu caminho na Terra, para experimentar por mim mesmo o 
que é estar em biologia e ser capaz de manter minha divindade. Eu anseio por isto. 

Respire profundamente, querido Shaumbra, respire profundamente. Enquanto respira, libere as 
tensões, libere as preocupações e os problemas. Respire profundamente através de todo seu ser. 
Respire inteiramente até seus pés. Agora respire dentro de sua mente, dentro do intelecto que tem 
lhe servido tão bem. Respire dentro de suas emoções. Respire profundamente dentro de suas 
emoções, pois freqüentemente esquece de ir até aí. É como quando você usa o caminho de sua 
mente para chegar até suas emoções, mas agora respire profundamente. Permita que este respirar 
de sua divindade entre também dentro de seu ser emocional, passando pelo cérebro e entrando 
direto, sem filtro, sem dizer ao eu o que está certo ou errado, ou como se comportar, ou como 
agir. Vocês são seres espirituais emergentes e maduros. Você não precisa mais ter sua mente lhe 
dizendo como agir. Respire profundamente e permita que o ser emocional, exuberante e 
maravilhoso em seu interior surja sem o julgamento ou juízo da mente. 
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Agora....(fazendo uma pausa) nós olhamos em volta deste espaço neste dia. Nós olhamos em 
torno. (observando que Cauldre está agora sentado no palco do salão) Vemos que fomos levados 
a um palco! (risadas) E prometemos a Cauldre, prometemos a sua querida esposa, que não 
ficaremos de pé além da conta! (ultimamente, Tobias tem estado praticamente em pé durante as 
canalizações). Pois estamos vendo a energia de medo colocada aqui, de que possamos ficar de pé e 
sair voando pra fora do palco! (risadas) Não vamos fazer isso hoje, então podem relaxar, e você 
pode ir pro seu canto (referindo-se ao hábito de Linda de sair durante as canalizações) Você pode 
entrar em sua profunda jornada espiritual. Não precisa se preocupar que eu vá ficar dançando 
neste palco. (risadas) Vamos guardar isso para outra ocasião. 

Freqüentemente é difícil começar, porque poderíamos simplesmente sentar assim com vocês e 
ficar curtindo esta energia neste espaço. Gostamos de ficar sentados observando vocês em 
momentos como este. Podemos ver, pouco a pouco com o passar do tempo, que vocês começam a 
brilhar e iluminar cada vez mais. Você está permitindo que o sorriso interior venha à tona. De 
fato, vocês sabem que estão num lugar seguro. Vocês estão num espaço sagrado. Às vezes, 
gostaríamos apenas de ficarmos sentados aqui e observar vocês crescendo. 

Mas há muito que falar hoje. Há uma nova lição a discutir. Vai ser uma muito simples, uma que 
não requer muito dever de casa, mas que vai deixá-los perplexos. Você vai ficar imaginando como 
inclui-la em si. Vai ficar imaginando o que fazer com a informação que lhe damos hoje. Mas é 
simples. Pedimos que olhe para esta lição da perspectiva de que não é mais sobre você. 

Enquanto vamos falando hoje, pense sobre como vai ensinar esta lição a seus alunos. Pense como 
irá ajudá-los a entender esta lição que será revelada. Como é que você vai explicar a eles a 
simplicidade e a verdade? Então escute hoje a partir desta outra perspectiva. Diga a si mesmo, 
“Como vou explicar esta lição para os que virão a mim? Como vou explicar este conceito simples 
mas desafiador de possuir sua divindade?” 

Vamos conversar um pouco aqui. Vamos falar um pouco sobre sua ascensão. Agora, numa 
maneira de dizer, temos recebido um bocado de correspondência espiritual, um bocado de 
“correspondência por pensamento”, tem chegado desde nossa última reunião. Estamos de certa 
maneira, agradecidos pelo fato de a informação contida na canalização do mês passado (Lição 
Um da Ascensão: Não é Mais sobre Você) ainda não estar em sua Internet na forma escrita. 
Realmente, a correspondência por pensamento chegando a nós, aumentaria consideravelmente. 
(risadas) Pode ser que não tenhamos aqui a assistência necessária para lidar com todas elas! 

Temos ouvido muitos de vocês imaginando, dizendo, “Tobias, como é que é isso, esse negócio da 
ascensão? O que significa ascensão?” “Tobias, isso não é nada do que eu esperava. Você nos diz 
que ascendemos, mas não acho que estivesse falando de mim.” Sentimos sua frustração. Alguns 
do vocês ficaram zangados, e sorrimos diante da zanga, porque compreendemos. Vocês pediram 
uma definição. Pediram mais informação sobre isso. Hoje partilhamos um pouco mais com vocês. 

Ascensão. Ascensão é quando você não precisa morrer entre uma vida e outra. Você não deixa o 
corpo físico. Não precisa passar por esta experiência muito difícil e desafiadora de morrer e 
renascer. Tudo é feito enquanto você ainda está contido no mesmo pacote. Ascensão é quando 
você passa de uma vida para outra. No passado era importante trabalhar um conjunto de 
contratos numa vida para completá-los, depois partir, e não ter memória de que este conjunto de 
contratos é levado adiante. 

Temos falado em workshops aqui nestas últimas semanas, de alguns aspectos importantes da 
jornada humana. Um deles, sobre o qual falamos longamente, foi a morte. Quando o humano 
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passa pela morte há uma grande emoção e medo. Há tão pouca compreensão. De uma certa 
maneira, o fato de todos anteciparem a morte, não apenas as pessoas que estão no leito da morte, 
mas todos... esta antecipação constrói uma tremenda muralha de medo que precisa ser liberada 
agora. No status ascensional, queridos amigos, você não precisa morrer. Você continua. Você não 
tem esta ansiedade toda associada com o processo. 

Há um período de luto, realmente. Há um longo período onde você passa por profundas 
mudanças internas. Todos vocês conectados aqui a estas palavras, de uma maneira ou de outra 
estão experimentando este tipo de coisa. Mas você não tem que morrer. Você não tem que deixar 
seu corpo. Você entra em sua próxima vida. O que diferencia esta nova vida das outras é que você 
não está ligado a um contrato. 

Mesmo antes de vir à Terra nesta vida, você tinha um longo conjunto de objetivos. Você tinha 
um enorme contrato espiritual. Você tinha uma lista de coisas a trabalhar. De uma certa maneira, 
esta foi a vida de aclaramento final. Agora você está fazendo a transição, enquanto um ser 
ascendente. Não há contratos. A diferença entre ascender versus morrer é que agora você escreve o 
livro. Agora você cria o que você quer e quem escolhe ser. Então, não é por acaso, que em seu 
novo status ascensional as coisas estejam em branco, as coisas estejam no neutro, as coisas estão 
esperando por você, esperando que você reaja. O processo de transformação por que você está 
passando... vai durar um tempo. Haverá altos e baixos em sua jornada, mas compreenda que isto é 
simplesmente parte de um processo. 

Como ouvimos Cauldre falar hoje mais cedo, a razão por que seus olhos doem esta manhã não é 
porque os anjos estavam lhe dando uma aula, ou o espírito estava tentado ensiná-lo alguma coisa. 
Como um humano ele simplesmente esqueceu de tirar aquelas coisas que usa nos olhos (lentes de 
contato), e dormiu com elas. Não há nenhuma grande lição aqui. Para qualquer um de vocês, não 
há grande lições a este ponto. São apenas coisas acontecendo em sua vida. Não é mais sobre você. 
Não há contratos. Não há lições. Os anjos e guias, o Espírito e Tobias não estão tentando bater a 
sua porta para chamar sua atenção. Não é mais tanto sobre você. 

O aclaramento, no qual trabalhou tão diligentemente durantes estes anos de sua vida, foi muito 
bem sucedido. Você aclarou velhos carmas. Num única vida você liberou mais carma, fez mais 
aclaramentos e teve mais lições do que nas suas últimas dez vidas juntas. É por isto que tudo 
parece mais intenso agora. E durante todo este tempo em que esteve aclarando vidas passadas, 
você também esteve aclarando o carma ancestral. Oh, não é à toa que está morto de cansaço! 
Morto de cansaço. Não é à toa o desejo de voltar pra Casa, achando que não tem energia para 
seguir adiante. Mas, queridos amigos, eu, Tobias, e todas as outras entidades que entram neste 
dia, estamos aqui para lhe dizer que seguir adiante não vai ser mais como era no passado. Não vai 
ser uma coisa cheia de lições e contratos e carma. Ponto final. 

Ouvimos alguns de vocês dizer, “Como ó possível você dizer que eu aclarei meu carma, quando 
fiz tantas coisas horríveis? Ainda não nem comecei a pagar os débitos.” Então que seja assim com 
você! Continue seu carma se assim escolher. Vamos estar aí, amando-o e honrando-o, andando a 
seu lado. Mas no momento em que você apertar o botão de parar a roda da ciranda cármica, não 
importa quem você seja, se conscientemente escolhe parar, você pode sair. Não há uma 
quantidade prescrita de sofrimento que você tenha que passar. Está em sua iluminação, quando 
você escolhe que não precisa mais disso. Você escolhe quando sair... quando sair da roda da 
ciranda cármica. 

No status de ascensão – no qual se encontram agora todos vocês – você está num novo território, 
um território não mapeado. Nenhum de nós aqui reunidos de outras esferas para estar com vocês, 
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nenhum de nós esteve onde você está. Somos observadores. Somos conselheiros. Somos guias. 
Mas NÓS seguimos VOCÊ. Nenhum de nós esteve neste novo status ascensional. A diferença é 
que não há contratos, ou carma, ou lições. Esta é a diferença. Depende de você criar o que quiser. 
E nesta série em que estamos agora, na qual estamos falando agora a vocês...o que estamos 
canalizando de volta pra você vem de seu próprio ser... é engraçado. É simples. Estamos 
simplesmente pegando seus pensamentos e sensações e levando-as de volta a você. Como é que 
você poderia ficar com raiva da gente por lhe dizer que você ascendeu, quando é você que pede 
que digamos isto pra você? Ficamos alegres quando vocês anunciaram pra nós que ascenderam, e 
que agora nós poderíamos revelar isso a vocês. 

No status da ascensão, depende de você o caminho a seguir, o que fazer e o que criar. As 
ferramentas estão chegando e continuarão a chegar a vocês. Como dissemos muitas vezes, 
trabalhem juntos. Ajudem uns aos outros a compreender como é que é estar neste status de 
ascensão. Vocês passaram por muitos marcos. Vocês passaram o marco da destruição que poderia 
ter ocorrido cinqüenta/sessenta anos atrás de seu tempo. Passaram o marco da destruição que 
poderia ter ocorrido dois/três anos atrás de seu tempo. 

Vocês estão a ponto de passar outro marco no próximo ano ou mais um pouco de seu tempo, e 
este será a realização de uma tapeçaria energética que está sendo criada para capacitá-los a 
realmente manter sua divindade, a verdadeiramente acessar tudo o que são. Este é o trabalho do 
Kryon com a rede. Vocês também passarão esta marca. Vocês passaram por muitos, muitos 
marcos. Mas o importante é que passaram do velho para o novo. Passaram de uma vida para a 
próxima. Você ascendeu. Talvez não se pareça com o que pensou que seria – mas então o que 
esperava? (risadas) 

Agora, há entidades entrando neste dia. Como sempre, são convidados. E deveríamos dizer a 
vocês, que vocês, os “ascendentes” – estão sentados no Primeiro Círculo, o círculo de honra. 
Vocês estão cercados no Segundo Círculo por aqueles que são os convidados deste dia. E 
precisamos acrescentar, pois nos foi perguntado recentemente, “É um grupo limitado?” – as 
entidades que anunciamos. Sim, no sentido que elas são as únicas a poder chegar energeticamente 
assim tão perto de vocês. Mas há muitas, muitas outras observando mais de longe. Estas não 
podem chegar tão perto. Não podem permitir que suas energias se introduzam de qualquer 
maneira. Seria como, em seu mundo, observar alguma coisa num show de televisão versus estar ali 
diretamente. 

As entidades que você conheceu nesta vida que passou e que são os que mais lhe apoiaram, 
mesmo que tenha sido a mais difícil de quantas viveu na Terra... estes são os que estão 
observando. Aqueles que vem de seu passado, de suas vidas passadas – eles também estão 
observando, e de fato, estão mesmo nesta sala hoje. Este é um dos shows mais populares aqui em 
nosso lado do véu! (risadas) 

Estamos observando com tanto interesse e com tanta curiosidade. Temos tanta fé. Estamos 
observando os passos que você dá. Estamos muito curiosos a respeito de suas perguntas. Estamos 
nos congratulando com você de todas as maneiras. A parte mais difícil pra nós é saber que não 
podemos fazer por você... nenhum de nós. Nenhum de nós pode interferir ou intervir. Podemos 
apenas te amar. 

Quando os milagres ocorrerem, quando coisas pouco comuns acontecem, não é porque os anjos 
interferiram, ou intervieram, ou fizeram algo por você. É porque por um momento, mesmo com 
toda a tensão e stress de uma situação traumática acontecendo, você pede a ajuda dos anjos e do 
Espírito. O que está acontecendo é que você está baixando a guarda. Você está deixando sua 
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mente fora do caminho. Você está se abrindo para a energia de amor que chega fluindo através do 
véu naquele momento. Não são os anjos que levantam o carro para que alguém saia de baixo dele. 
As orações que você tem rezado foram ouvidas, mas quando milagres acontece, é VOCÊ 
permitindo o amor entrar. 

Há muitos de nosso lado observando seu progresso para ver o que acontece, para ver o que você 
está experimentando. Nossos convidados, entrando neste espaço, tiveram que fazer reservas para 
estar aqui. Os que entram hoje... antes mesmo de anunciá-los, pedimos que deixe a mente de lado 
por um instante. Não tente analisar nada agora, simplesmente inspire as energias deles. Respire-as.
Não tente imaginar. Não tente intelectualizar. Inspire suas energias. Permita-se sentir as entidades 
que entram sem classificá-las. Simplesmente inspire. 

Os que entram hoje nesta sala são bem conhecidos por você. Eles vêm aqui hoje por uma razão 
especial, um tipo de partida energética, um reconhecimento. As entidades que estão entrando 
neste espaço, que estão de pé ao seu lado muito, muito próximos, numa posição bem familiar... 
são as que costumavam ser seus guias. São as que foram seus guias até há um ano, dois ou três 
anos atrás. São os que mantiveram aquele equilíbrio e espaço, o equilíbrio que criou as energias 
apropriadas entre seu mundo, sua Terra e nosso lado do véu. São seus guias, que não conversavam 
muito, mas que estavam sempre com você. 

Estes guias, e outros que foram seus guias no passado em suas jornadas pela a Terra, entram neste 
espaço neste dia. Estão de pé a seu lado. Tomam a posição que uma vez tiveram como guardiões 
solenes do portão, os solenes guardiões da energia, lado a lado com você. E hoje eles sorriem para 
você. Eles sabem que tem sido muito difícil para você passar por este processo de transformação. 
Eles sabem que tem sido difícil pra você caminhar através do corredor da ascensão totalmente por 
si mesmo. Mas tinha que ser assim. Eles não poderiam lhe acompanhar nesta jornada. 

Eles voltam hoje, agora que você passou pelo corredor da ascensão, e estão de pé a seu lado. Mas 
agora, ao invés de serem os que seguram sua energia, eles são os que estão lhe aplaudindo. Estão 
agradecendo a você. Eles são os que, mais que qualquer outro, honram sua graduação. E entram 
hoje para a reunião e uma visita. A maioria de vocês têm dois a se lado, mesmo aqueles que estão 
lendo esta mensagem. Alguns têm três. Há outros guias que – é difícil de explicar – que estão 
mais atrás, que também foram seus guias mesmo antes daqueles que estão a seu lado agora. Oh, 
num certo sentido, há toda uma cadeia de guias, mas os que ocupam a energia imediatamente a 
seu redor no Segundo Círculo são seus próprios guias, dos quais você sentiu tanta saudade 
quando partiram, aqueles de quem você sente falta. 

Eles vêm aqui hoje por uma razão especial da qual falaremos, mas neste momento vamos fazer 
uma pausa. Vamos dar um tempo para o abraço, para você se acostumar mais uma vez, tempo 
para bater papo com eles por um momento, tempo para que eles dêem o presente que trazem para 
você neste dia. Cada presente é pessoal. É dado a você. Você pode ter uma consciência imediata 
dele. E você pode também não ficar sabendo o que é por um tempinho. Todos, todos ligados a 
estas palavras, saibam que é hora de fazer uma pausa, fechar os olhos e literalmente abrir as mãos 
e inspirar. 

Vamos fazer uma pausa enquanto esta reunião e esta dádiva chega a você. E à propósito, pedimos 
que compartilhem esta dádiva. Diga aos outros que estão aqui, e aos outros com os quais falará. 
Saiba que, depois desta reunião e nos próximos dias e semanas, é tempo de partilhar com outras 
pessoas o que foi dado a você. É apropriado dizer aos demais que presente foi este. 

Agora, vamos retornar logo após esta reunião e a entrega deste presente. 
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(pausa) 

Como vocês humanos dizem – nós gostaríamos – nós gostaríamos de engarrafar este momento. 
Gostaríamos de poder colocá-lo numa garrafa, e gostaríamos que vocês o engarrafassem. 
Gostaríamos que você desse de beber este momento a seus estudantes, que virão a você. E que 
você pudesse dizer, “Nos tempos difíceis por que passam na caminhada por esta estrada da 
ascensão por si mesmos, saibam que há uma contrapartida, saibam que há uma doçura nisso 
tudo.” E você passaria pra eles esta garrafa tomada neste momento e lhes pediria que bebessem 
dela, e eles veriam, eles sentiriam, como é doce ter caminhado a longa estrada e ser capaz de se 
reunir desta maneira. 

Agora como dissemos, há muito que discutir neste dia, mas é tudo muito simples. É muito 
simples. É muito simples. 

Há uma trabalhadora de luz de nome Raquel. E este ser que chamamos Raquel... não é 
necessariamente seu nome real, mas ela é uma pessoa real. Também é composta de todos vocês. 
Ela representa partes e pedaços de todos vocês. Vamos contar a história de Raquel para ajudá-los 
a compreender a lição neste dia. 

Raquel, como você, veio à Terra. Ela já vivera mil e dez vidas na Terra - não é muito, comparado 
a alguns de vocês que gostam de retornar indefinidamente. (risadas) Ela viveu mil e dez vidas, e 
escolheu esta vida para o aclaramento final. Ela escolheu, sabendo que havia o potencial para o 
fim da Terra, fosse pela mão do homem, ou pelo que chamariam mão de Deus. Mas ela também 
sabia – porque conversou longamente com seus guias e anjos em nosso lado do véu – ela sabia 
que haveria um forte potencial que poderia ser logrado, que este potencial de destruição poderia 
ser transmutado num potencial de ascensão, o potencial de seguir em frente. 

De qualquer maneira, ela veio a esta vida para o aclaramento final. E ela era como muitos de 
vocês. Ela disse, “Esta será minha última vida. Não voltarei novamente pra Terra.” E nós rimos e 
achamos engraçado, quando sentamos aqui e olhamos vocês que voltaram no status ascensional! 

Agora este ser chamado Raquel teve uma infância difícil, pois sua mãe abandonou-a em tenra 
idade. Seu pai tentou ser amoroso, mas era muito difícil cuidar das quatro crianças. Ele não 
achava tempo, entre seu trabalho e tentar mantê-los de uma maneira decente, cuidar de todos eles, 
assim que eles passavam muito tempo sozinhos. Pouco sabiam o que era uma babá, pois não 
podiam manter uma. Enquanto o pai de Raquel estava ocupado trabalhando, ela ficava em casa 
cuidando dos outros irmãos. Mas o mais importante, ela organiza oportunidades de ficar consigo 
mesma, criar seus próprios jogos, criar seu próprio divertimento, criar suas próprias expressões. 

Havia pouca orientação de seu pai. De fato, mais tarde em sua adolescência, houve ressentimento, 
pois a família começava a se estabelecer financeiramente. Podiam agora ter uma casa de classe 
média num subúrbio classe média, numa cidade classe média. Mas agora o pai estava se cuidando, 
fazendo coisas que estivera sentido falta. Ela saía a noite, e tinha amigas. Ele passava pouco tempo 
com suas quatro crianças, e pouco tempo com Raquel. Na verdade, havia muita raiva e 
ressentimento por causa disso. 

Durante o fim da adolescência e a entrada nos vinte anos, ela tentaria encontrar o amor, que não 
tinha recebido de seu pai, em outros homens, mas estas relações não funcionaram bem. Nenhum 
deles foi capaz de preencher algo que havia dentro dela. Algo havia acontecido a ela quando 
criança. Havia uma voz interna que se expressava. E necessitava ser preenchida. Necessitava de 
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uma parceria. Nesta parte de sua vida, Raquel procurou por essa parceria em suas relações com 
homens. 

Bem, ela era realmente uma pessoa brilhante, uma pessoa que estudou na universidade para poder 
viver por conta própria. E quando se formou, devido ao fato de suas relações serem tão pobres, 
ela entrou de cabeça no trabalho. Trabalhou duro. Trabalhou muito em grandes empresas, 
subindo na vida. Mas o tempo todo, havia algo incompleto dentro dela. Como dissemos, ela 
continuou tentando encontrar nos relacionamentos a realização, mas estas relações não duravam 
muito. Ela descartava os homens de sua vida muito rapidamente, porque eles não preenchiam o 
papel que ela desejava. 

Ela teve muito sucesso na carreira. No início dos seus trinta, ela abriu seu próprio negócio e 
começou bem porque havia uma direção e uma luz em seu interior. Ainda assim havia este 
contínuo tormento, um sentimento, uma sensação de que tinha que haver algo mais, que algo 
estava faltando. 

E um dia um de seus sócios lhe falou sobre esta coisa chamada Espírito. Ah, imediatamente a 
trabalhadora de luz Raquel evadiu-se, dizendo que não ligava muito pra igreja. Seu pai já a havia 
levado, e seus parentes e amigos a levaram a seus cultos e tentaram convertê-la. Tentaram fazer 
com que se engajasse e se envolvesse em suas igrejas, e nada disso a interessou. 

Mas agora, depois de discutir com seu colega sobre o Espírito e sobre o eu, ela começou a se 
interessar. Começou a ler livros, como tantos de vocês, e começou a ir a encontros. Ela começou a 
emitir raios de luz de dentro pela primeira vez após um longo, longo tempo. 

Ao longo do caminho ela encontrou um marido, caso estejam pensando sobre isso. Ela encontrou 
um marido, e teve muitas crianças, mas parte da razão em fazer isso, é que ela achava que devia 
fazê-lo. Ela achava que era parte do programa dos humanos. Ela pensava que era importante para 
seu negócio ter um parceiro para que as pessoas não a achassem estranha ou diferente. 

Ela se envolveu profundamente no trabalho espiritual. Quanto mais se envolvia, mas se via, e mais 
descobria sobre aqueles anos que passara consigo mesma na infância...ela descobriu que havia 
muito mais coisas acontecendo naquele tempo. Ela descobriu que estava se comunicando com o 
Espírito. Ela conversava com os anjos. Ela sentia seus guias. Tanta coisa havia acontecido naquela 
época. Ela se lembrou, enquanto estudava cada vez mais estes materiais. 

Ainda assim estava frustrada, mesmo com este material da Nova Era. Sentia-se frustrada porque 
embora tenha se sentido bem por um tempo, não havia preenchido o desejo que sentia 
internamente. Ela continuava sem saber como falar com Deus. A despeito das maravilhosas 
pessoas que encontrava, e todas as maravilhosas palavras que ouvia, ela ainda não tinha uma 
profunda conexão interna com o Espírito. Continuava a ser uma coisa ilusória e externa. Ainda 
não havia dado o clique internamente. 

Ela ouviu todas estas palavras sobre ser o Criador, e de uma maneira geral, estava começando a 
compreender com seu intelecto o que isso significava. Ela leu a Série do Criadores, e achou algo 
de valor nas lições. Ainda assim havia algo roendo por dentro a trabalhadora de luz Raquel. Ela 
queria sentir. Ela queria aquela conexão com o que quer que fosse. "O que será?" ela ficava 
imaginando a noite. "Será Deus em algum longínquo lugar? Será meus antigos guias? São os 
anjos?" Ela não achava que era isso. Ela pensava assim, mas não sentia que era isso. 
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A querida Raquel estava frustrada com este processo e queria muito esta conexão, e nós do outro 
do lado sentávamos e a observávamos, e a você também. Isso nos provocou lágrimas, porque 
compreendemos que no nível mais profundo vocês são tão puros em suas intenções. Vocês são 
tão puros em seus desejos. Tudo que desejam é ser tocados pelo Espírito e estar cientes do amor 
do Espírito. Nós compreendemos isso. Nós sabemos, ouvindo suas preces, que não estão pedindo 
toda sorte de coisas mundanas. Você não está pedindo – a maioria de vocês – para ser trinta ou 
quarenta anos mais jovem. Não pedem para ter cérebros de Einstein. Sua prece, seu desejo e 
anseio é simplesmente ser tocado pelo Espírito. 

Agora, observamos Raquel. Observamos você. Sabemos que você está trabalhando muito 
diligentemente em seu progresso. Mas nós vemos uma coisa – e isso se tornou muito óbvio após 
nossa última reunião, muito óbvio, queridos amigos, que todas estas coisas estão acontecendo 
com vocês. Vocês têm disponibilidade de energia como nunca antes existiu. Como eu disse mais 
cedo, não poderíamos nos reunir assim como hoje nos meus dias, há dois mil anos atrás, e ter o 
tipo de energia que vocês têm aqui. Não tínhamos nada parecido a isto! Vocês têm tudo isso a 
sua disposição. Vocês até mesmo nos têm, informando a vocês que entraram no status de 
ascensão. Vocês têm as ferramentas para criar. 

Oh, sim, há muito mais para compreender e aprender. Mas antes de darmos mais um passo, e 
antes que a trabalhadora da luz Raquel realize seu verdadeiro desejo, há uma coisa que cada um 
deveria olhar bem de perto e acessar dentro de si mesmo no nível mais profundo. Queridos 
amigos, é muito simples. Não é uma prestidigitação o que estão para fazer. A Lição Dois da Série 
da Ascensão é "Possua Sua Divindade.” POSSUA SUA DIVINDADE! Tome posse dela neste 
momento, agora mesmo. 

E você diz, "Tobias, mas como a possuímos?" Simplesmente a possua. Como você possui uma 
casa, ou um carro, ou um talento, ou um amor? Você simplesmente aceita-o dentro de seu ser. 
Por que tem sido tão difícil a você aceitar seus direito divino e sua herança divina que estão aí 
dentro? 

Lição Dois da Série da Ascensão, antes de ir adiante: Possua sua Divindade. Tome posse dela. 

Temos visto desde o mês passado que vocês não querem tomar posse dela. Vocês querem jogá-la 
pela janela! Vocês querem negar sua existência! 

Vocês querem negar o próprio poder que possuem. Querem que um anjo apareça a sua frente – e 
eles fazem isso hoje, e há alguns que ainda não acreditam! Você quer que um anjo apareça a sua 
frente e o leve em seus braços. A única maneira pela qual você verá isso acontecer em sua vida na 
Terra é ao morrer. Não fique esperando que um anjo apareça e carregue-o embora. 

Temos nos mantido de fora de propósito. Não temos nos manifestado ante você. Não temos 
aparecido em sua visão por uma razão. Oh, sim, há outras pessoas que nos vêem, quem vêem 
outras entidades. Há outros que se assemelham a nós de nosso lado. Nós não temos feito isso 
com vocês. E vocês sabem porque. É porque nós amamos vocês. É porque, queridos amigos, não 
queremos perturbá-los em sua própria jornada. 

Há uma pessoa que implora praticamente todas as noites que nós apareçamos, que dê a ela um 
sinal. Ela diz que quando nos apresentarmos e dermos um sinal, então ela acreditará. Mas, 
queridos amigos, isso não é acreditar. Não é acreditar. É negociar. É barganhar. Tome posse de 
sua própria divindade. Quando assim o fizer... quando assim o fizer, então apareceremos diante 
de você, e vamos apertar sua mão. Vamos agradecer a você pelo trabalho realizado. 
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Como você toma posse? O que você faz? Ouvimos você perguntando, freneticamente, em sua 
mente. "Como posso me apropriar dessa divindade?” Primeiro de tudo, você jamais a terá através 
de sua mente. Você jamais a terá pela mente. Sua divindade – e ela está aí – podemos vê-la por 
todo seu redor. Em muitos de vocês, podemos vê-la vindo a tona, porque vocês a estão 
inspirando. 

Há uma pessoa que está lendo isso, e continuar a intelectualizar tudo que dizemos. Esta pessoa 
respira três vezes, e porque não acontece grandes milagres, ele está zangado. E ele diz, "Então, 
Tobias, isso não está funcionando muito bem." E nós lembramos a ele – este é um processo 
consciente contínuo. 

Sua divindade existe por todo seu redor. Cada um de vocês aqui, incluindo os que estão lendo ou 
ouvindo... podemos literalmente vê-la emergindo dentro de você. Para alguns, ela é como uma 
chama interna. Para outros, ela é como uma linda planta crescendo. E ainda em outros, é como 
uma bola de luz sobrevindo. Com cada um de vocês é um pouco diferente. Não há uma expressão 
única para a divindade que emerge. É único para cada um de vocês. Está aí. Tome posse. 

Como você toma posse dela, desta coisa chamada divindade? Como você se apodera? Não é 
através de sua mente. Se você se senta e tenta escrever num papel, tenta adivinhar, vai doer. Vai 
dar muita dor de cabeça. 

Esta coisa chamada divindade é como uma criança. Mesmo que seja você, ela é a sua essência que 
vem de muito longe, do tempo quando você partiu de Casa. Ela é a sua divindade. Ela é seu Eu 
Completo. E, temos que interromper por um instante para pedir a cada um de vocês que pare de 
imaginar seu Anjo Dourado, seu Verdadeiro Eu, como uma coisa externa, da altura de vinte pés 
(seis metros), um ser com asas, porque não é assim. Enquanto continuarem a pensar sua 
divindade deste jeito, vai ser difícil integrar um ser de vinte pés de altura dentro de si mesmos! 
(risadas) Ela não é uma coisa externa. Está dentro de você. Não é um anjo aí fora. Ela é a essência 
de quem você é. Está percorrendo o caminho através de seu corpo, de seu DNA, de suas células. 
Está pedindo para se expressar através de seu corpo. 

Possua sua própria divindade através de seu corpo, sendo alegre com seu corpo. Vocês ficam tão 
sérios! Fazem dietas e machucam a si mesmos. Vocês sabem o que os fazem gordos? São suas 
horríveis dietas! (risadas e aplausos) Vocês se martirizam e ao seu corpo com os pensamentos que 
colocam dentro dele. Sua divindade está surgindo de dentro de seu corpo. Brinque com seu 
corpo! Alimente-o com chocolates! (o pessoal aplaude) Oh, sabemos que receberemos este 
pensamento de muitos dizendo, “Oh, Tobias, a ciência e a história médica provaram que estas 
coisas não fazem bem.” Não, o ruim são alguns desses seus pensamentos, algumas dessas suas 
regras e regulamentos. (mais aplausos) 

Às vezes, fico triste por não ter voltado em corpo físico a sua Terra, mas outras vezes não gostaria 
de estar passando por coisas nas quais vocês se colocam. Curta seu corpo, não importa qual 
tamanho ou forma. Ame seu corpo. Pare de criar um certo padrão para ele. Sua divindade está 
crescendo dentro dele. Esta é uma das maneiras como ela chega a você. Brinque com seu corpo. 

Se você precisar ficar um dia ou dois deitado na cama sem fazer nada a não ser comer coisinhas 
de chocolate, que assim seja! (risadas e aplausos) Rapidinho você se dá um prazer e percebe que 
há trabalho a fazer. Seu corpo lhe dirá – se você simplesmente o escutar, se você tomar posse dele 
– que tipo de comidas são boas. Não vá atrás desses métodos prescritos que têm sido escritos, 
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estes conselhos em todos seus super-mercados e canais de televisão. Ouça seu corpo. Brinque com 
seu corpo. Permita-se esta luxúria. 

Há alguns agora que balançam suas cabeças, dizendo, “Tobias, você não sabe do que está 
falando.” E nós dizemos a vocês, “Tudo bem. Continue seu jogo de regras e regulamentos e auto-
punição para seu corpo.” Para os demais, nós dizemos, “Vá se divertir!” Permita que sua 
divindade surja. Esta é maneira de possuí-la. Você detém sua divindade, brincando com ela. Você 
possui sua divindade ao brincar com ela, brincando com ela. 

Sua divindade é como uma criança. Mesmo sendo sua essência, mesmo sendo tudo o que você é, 
ela está renascendo. Você morreu. Você morreu, e agora está renascendo, é isto o que está 
acontecendo dentro de você. Você está dando nascimento a sua própria divindade em seu corpo, 
em sua mente, em suas emoções. Brinque com ela! 

Como você trata uma criança? Você daria a uma criança de dois dias ou seis meses ou um ano 
uma lista de regras e regulamentos? Alguns de vocês são bem capazes! (risadas) A maioria de 
vocês vai se divertir com esta criança. A maioria de vocês vai se responsabilizar por ela, colocá-la 
em seus braços, olhá-la amorosamente, alimentá-la, cuidar e ansiar por cada momento que possa 
ter para brincar com ela. É assim que você toma posse de sua divindade. 

Oh, vocês tentam intelectualizar demais. Como é que vão ensinar esta coisa, da divindade e de 
possuí-la, se vocês estão intelectualizando? Não é mais fácil dizer a seus alunos para saírem e 
brincarem com suas divindades, do que escrever 100 livros na tentativa de explicar como é isto? 
As palavras soariam vazias. Cada um de vocês, tome posse de sua divindade. Brinque com ela. 
Vocês esqueceram como se brinca, não é? Vocês esqueceram! Sabíamos disto. Nossa trabalhadora 
de luz Raquel esqueceu como brincar porque houve muito pouco disso em sua vida quando era 
jovem. Houve muito pouco. Ela teve um contrato tão sério, assim como todos vocês. 

Estamos brincando com vocês neste dia. Sabemos que vieram com contratos sérios, pesados, 
desafiadores. Sabemos que você assumiu as coisas mais difíceis de todas. É por isso que se 
esqueceu como se brinca. Teve tão poucos jogos e brincadeiras quando era criança. Você tinha 
que levar tudo tão a sério na vida em uma idade tão tenra e deu tanto duro. Mesmo aqueles que 
vieram de famílias bem postas, mesmo você... colocou-se em provações a si mesmo cedo na vida. 
Olhem para os jovens de agora. Eles não têm isso. Você fica impressionado quando encontra 
pessoas de vinte e oito e trinta anos ainda morando com os pais, e que ainda não decidiram o que 
fazer com suas vidas. 

Vocês são os que tiveram pesados contratos, e também os que foram muito específicos sobre o 
tempo para realizá-los e como realizá-los. E vocês continuam a se obrigar. Continuam a se chegar 
a sua divindade da mesma maneira – achando que ela precisa ser trabalhada duramente, estudada 
em profundidade de maneira a valer a pena, ela precisa exauri-los, e o processo tem que ser 
doloroso. 

Não, estamos aqui para lhe dizer que esta não é mais a maneira de fazer as coisas. Você ascendeu. 
Deixou pra trás as velhas maneiras de fazer as coisas. É hora de brincar. E, certamente, muitos de 
vocês se sentem culpados por causa disso. Não se permitem cinco minutos por dia. Tentam 
estruturar e organizar estes cinco minutos. Falando assim, estamos em especial, dando uma 
estocada em Cauldre.(aplausos e risadas) 

Você possui uma divindade tratando-a como uma criança amorosa, alimentando-a, servindo-a, 
tendo responsabilidade por ela e brincando com ela. Você não começa ensinando a uma criança 
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todas as coisas que vêm em seus livros e suas escolas, quando ainda são jovens. Esta época é de 
alimentar e brincar. 

É tão simples. Nós dissemos, quando começamos esta discussão neste dia, que seria fácil e seria 
um desafio. Lição Número Dois, o próximo grande passo em seu status ascensional, é tomar 
posse dessa coisa que você vem buscando por tanto, tanto tempo. Na história de Raquel... ela 
vinha buscando isso, e não tinha sequer aceitado que a divindade finalmente tinha chegado a ela. 
Ficava na espera do anjo grandioso que significaria sua ascensão. 

Não, ela vem de dentro. Precisa ser possuída de dentro. Antes de seguir adiante neste processo e 
verdadeiramente usufruir de todos os benefícios e todas as coisas boas da ascensão, você precisa 
tomar posse de sua divindade. A maneira de fazer isso é tratá-la como uma criança, brincar com 
ela, cuidar e alimentá-la, encontrar tempo todos os dias. A cada dia, queridos amigos, encontre 
tempo para passar consigo mesmo. Encontre bastante tempo. 

Você precisa sair desta sala e deste espaço com uma tarefa específica, tantos de vocês precisam, -
sua tarefa e seu dever de casa é encontrar tempo todos os dias para brincar com sua divindade, 
para curtir a vida. Você ainda está cercado por esta energia do trabalho duro, da dificuldade e 
desafios, de "agendar o dia." Quando eu voltar à Terra, juro que nunca vou ter uma "agenda do 
dia"! (muitas risadas e aplausos) Ela arruina a corrente perfeitamente boa da expressão, da vida, 
do ser. 

É tão difícil para tantos de vocês aceitar o fato de que estão neste novo status ascensional. Vocês 
ficam tentando negá-lo. Mas ele é. É uma verdade. Está aí. É tempo de aceitá-lo. Ao brincar com 
a divindade, ela se torna expressão. É a expressão que perpassa seu ser, e entra em todas as coisas a 
seu redor. 

E como falamos em nossa última série (Série dos Criadores), ela então traz de volta pra você as 
coisas apropriadas. Pare de lutar tão duramente. Pare de brigar pra trazer estas coisas a sua vida. 
Elas virão. Agora tome posse. 

Esta não era a lição e discussão original que havíamos planejado como a Lição Dois da Série da 
Ascensão. Quando estávamos inicialmente trabalhando na pauta, havia mais alguma coisas. Mas 
ao nos aproximarmos da data, e vendo a reação a nossa última discussão, começamos a dar uma 
olhada na situação. Começamos a pegar informação de vocês sobre o que gostariam que fosse 
dito. Se tornou patente para todos nós que precisávamos da atenção a este assunto. Tornou-se até 
visível a vocês que não poderiam seguir em frente sem tomar posse. 

Neste exato momento, queridos amigos, cada um de vocês, inspirem sua divindade até seus pés e 
a possua. Não a deixem vazar, possua-a, abrace-a. Compreenda que vocês são seres espirituais. 
Compreenda que o passado é passado. Ele não tem mais que ficar agarrado a você. Porque algo 
foi difícil no passado, não significa que esta energia nova e este novo caminho da ascensão tenha 
que ser da mesma maneira. Agora quando você a inspira, possua-a, dê um abraço nela, alimente-a 
como faria a uma criança. Inspire profundamente e possua sua própria divindade. Possua seu 
status da ascensão. 

Às vezes nós ficamos perguntando, "O que é que você está esperando? O que é que você está 
esperando?" E aí vemos que você espera por um enorme ser aparecer. Há outros, não nesta sala, 
mas há outros que estão esperando por estas pequenas naves metálicas e que os seres verdes saiam 
delas. E nós dizemos para nós mesmos, "Eles vão esperar um bocado. (risadas) Continuam a 
entregar seus poderes para alguma coisa de fora." E isso nos espanta, porque podemos ver sua 
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divindade diretamente em seu interior. Podemos ver o quão poderosos são, que seres de luz vocês 
são. 

Agora, mantenha esta chama. Brinque com ela. Divirta-se. Curta. Saia desta sala neste dia com 
uma nova atitude, com a atitude de curtir a vida. Você já alcançou seus objetivos. Você 
completou seu contrato. Permita a si mesmo divertir-se. Quando você faz isso, você muda os 
ciclos de energia. Você modifica a maneira como o mundo exterior reage a você. Ele começa a 
reagir de uma forma diferente. Começa a retornar a você com mais graça. O mundo volta a você 
mais completo. As coisas que virão a você não serão tão difíceis, duras e desafiadoras. Você pode 
retirá-las agora mesmo da composição de sua energia. Você pode tirar a situação difícil e 
desafiadora que você introduziu nesta vida. Você não precisa mais dela. Acima de tudo, é tempo 
de cada um de vocês brincar e se divertir. E é assim que você verdadeiramente toma posse de sua 
divindade. 

Agora os seres, que foram seus guias e entram aqui neste dia, estão a seu lado, te amam e te 
agradecem. Lembram quando tiveram que manter sua energia. Eles tinham que criar o equilíbrio. 
Estão aqui para um tipo de cerimônia de graduação, sabendo que você agora possui seu eu. Os 
que foram seus guias entram hoje no Segundo Círculo, reconhecendo que você pode deter sua 
própria divindade, você pode manter este espaço. 

Oh, houve alguns dias desequilibrados logo quando partiram, dias desequilibrados quando você, 
eles e nós não estávamos tão certos que você seria capaz de manter esta energia. Mas você é 
capaz.. Ainda está um pouco tímido a este respeito, mas a cada dia fica um pouco mais forte, 
possuindo-a um pouco mais. É por isso que eles vêm aqui neste dia muito especial. É a graduação. 
Eles também estão lhe dizendo para manter este espaço que mantiveram por tanto tempo. Eles 
lhe dizem para introduzi-la através do coração, e a cada manhã reconhecer o Tudo que você é, a 
cada manhã compreender e reconhecer o EU SOU, não através de sua cabeça, mas através de seu 
coração. 

Esta é outra área de desafios, pensar com o coração. Você não entende muito como é isso. Ainda 
parece uma coisa que flui através de seu intelecto. Seu intelecto, num certo sentido, é como as 
palavras numa página. Você sabia que se parece muito com um livro? O corpo físico é como as 
páginas e a capa. E depois você tem as palavras escritas. São como o intelecto. É o espaçamento. 
São as letras usadas. É a quebra dos parágrafos. São suas vírgulas e pontos de exclamação. É até 
mesmo o desenho de suas letras e como são reunidas enquanto palavras e frases. Isso resulta de 
uma energia que coloca uma série de símbolos que flui. Seu intelecto, num certo sentido, é como 
as palavras num livro, nas páginas. Ainda assim o que salta nas páginas, o que capta seu interesse e 
atenção são os sentimentos e emoções e o espírito. Há um espírito em seus livros. Não está 
contido em suas letras individualmente ou nos pontos de exclamação, ou no espaço entre as 
linhas. Estes são simples meios para expressar o espírito do livro. 

Vocês também são assim. Têm um corpo para andar por aí, para concentrá-los no agora. Vocês 
têm uma mente, que é um meio para pegar todos estes símbolos e reuni-los numa seqüência 
lógica. Mas é seu Espírito, e seu coração que precisa cantar agora, surgir, expressar-se. Sua 
divindade não surge através do intelecto. O intelecto é simplesmente um meio para organizar e 
entender. A divindade flui através de seu ser inteiro. 

Há alguns aqui tentando dizer que ela também está em algum lugar no coração. Ela está em todos 
os espaços. Está entre as linhas. Está em cada página. Está na capa. Escolhe expressar-se de todo 
jeito. Tudo isso para te dizer, não tente regulamentar o caminho. Não tente intelectualizar este 
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processo. Brincar não é intelectualizar. Brincar é simplesmente se divertir em prol da expressão. 
Faça o mesmo com sua divindade. Brinque com ela, favorecendo a expressão. Possua-a. Possua-a. 

E pense em todas as palavras que dissemos hoje aqui e em suas reações e emoções em referência a 
elas. E pense em como algum dia você se sentará diante daqueles que virão a você e tentará 
explicar a eles que é hora de tomar posse de sua divindade. Eles serão aqueles que olharão de volta 
a você com medo, porque estavam na expectativa que você mantivesse a divindade por eles. Eles 
estavam na expectativa que você fosse o guia que mostra o caminho até a divindade deles. 

E um dia você vai soltá-los, e isto vai doer em você. Vai doer, porque haverá uma parte de você 
que ama seus alunos ternamente. Haverá uma parte de você que adora estar no papel de professor. 
Haverá um dia quando você lhes dirá: é hora de tomar posse de sua própria divindade e sair a 
brincar. E eles vão lhe olhar com estranheza. Você lhes dirá para sair a brincar e para jogar fora 
todas as regras. 

Oh, as pessoas virão a você. Virão com cadernos e mais cadernos com todas as grandes coisas que 
você lhes disse – e com regras, e com as drogas das dietas e todo o resto de regulamentos 
intelectuais. Terão anotadas em papéis, como você tinha, todas as coisas que dizem a eles como 
viver. Você vai pegar todos aqueles cadernos e vai jogá-los na lixeira, e vai lhes dizer para tomar 
posse de sua divindade, saindo pra brincar. 

É tão simples, queridos amigos. Não precisamos dizer muito mais. É tão simples. É hora de 
tomar posse e brincar e expressar sua divindade. Ela tem sido mantida em seu cérebro. Você a 
tem procurado por tanto tempo que quase esqueceu o que buscava. Você quase perdeu seu senso 
de humor. É hora de simplesmente brincar com ele. 

Há pessoas que não vão gostar de nossas palavras. Não vão gostar que nós digamos que é hora de 
jogar fora as coisas que aprenderam. Nós lembramos a você que elas te serviram bem. Elas o 
trouxe a este lugar. Elas o trouxe a este ponto. Mas é tempo de liberá-las. Ouça seu corpo. Ouça 
seu ser inteiro e brinque com sua divindade. 

Nós o amamos ternamente, e seus guias perguntam se podem ficar por perto e brincar um pouco 
com você! (dando uma risadinha) Vamos retornar num momento para suas perguntas. 

E assim é. 
Tradução para o português: Sonia Gentil, setembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de setembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 2: Possua Sua Divindade

Perguntas & Respostas 

Tobias: E assim é, queridos amigos, que voltamos novamente para o período de perguntas e 
respostas. Nos dá tanta alegria quando vemos vocês rindo, quando vocês se abrem, e permitem 



30

que esta sua energia divina se expresse através de suas faces e de seus corações, através de suas 
barrigas e por todo seu ser! A gente gosta de ver essa risada. 

Na história da trabalhadora de luz Raquel (durante a canalização, mais cedo) foi dito que em 
nosso lado que com apenas um de suas boas risadas, uma risada aberta que ela deu não muito 
tempo atrás, esta risada liberou e aclarou toda a dor e sofrimento e o carma de uma vida. Com 
apenas uma risada! Isto deveria lhe dizer alguma coisa sobre o poder do riso, da habilidade de 
sorrir e deixar ir e não ser tão preocupado. 

Foi instilado em vocês a idéia de ser alunos sérios por muitas, muitas vidas, especialmente nas 
vidas que tiveram desde que entraram com Jesus, e por volta daquela época. Vocês têm sido 
sérios, alunos sérios com um grande objetivo. Nós honramos este objetivo. Honramos todo o 
trabalho que realizaram também nesta vida. 

Mas estamos lhe dizendo agora que no status ascensional em que estão, a coisa é diferente. Não 
há uma enorme quantidade de estudos. Não é mais sobre você. Você agora é o professor. Você é 
o que vai ajudar os outros a liberar, assim que é hora de você liberar e curtir a vida. Você está 
baseando o potencial do futuro no que transpirou no passado. Você parte do pressuposto que 
houve uma certa reação no passado que vai se aplicar ao futuro. Existe uma nova física espiritual, 
uma energia nova da Terra. Ela não supõe mais que o que aconteceu no passado vai também 
ocorrer no futuro. Exageramos aqui num certo grau, mas apenas em certa medida. 

No passado você pode ter achado que comer biscoitinhos de chocolate o dia inteiro não fosse 
bom pra você. Porque isto aconteceu no passado, não quer dizer que acontecerá no futuro! Há 
pessoas que ainda se seguram a física e entendimentos do passado, supondo que elas serão parte 
da energia nova. Isso não é verdade. Há pessoas que não compreendem ainda uma pessoa saindo 
fora de uma de suas drogas. Elas mantêm uma certa reação a esta pessoa, baseando-se no que 
observaram quando estavam na velha energia, ou quando lidavam com pessoas que ainda estão na 
velha energia. O que você e outros ainda não observaram é a reação na energia nova. É diferente. 
É muito diferente. Você só colocou o dedo na água. Você não se permitiu experimentar 
totalmente. Isso é compreensível, pois você está se aproximando desta ascensão com cautela. Mas 
você pressupõe que porque algo aconteceu de uma certa maneira na velha energia, vai acontecer 
do mesmo jeito agora. Isso não é verdade. A maioria das coisas serão diferentes. 

A maioria das maneiras de como você se dirige na questão sobre como fazer dinheiro, como deter 
sua abundância, serão diferentes daquelas que aprendeu no passado. Você foi ensinado sobre esta 
coisa de receber pela hora trabalhada. Isso não faz sentido na energia nova. É diferente. É, numa 
maneira de falar, uma nova física nova em torno deste número 4, de que temos falado tão 
freqüentemente. A “matemática quádrica” está amarrada ao salto quântico que todos vocês estão 
atravessando. A convergência da ciência, tecnologia, conhecimento e espiritualidade está se dando 
de uma maneira muito rápida. Nos próximos anos de seu tempo, elas se unirão. Não fique 
achando que o que você aprendeu no passado se aplicará no novo. Há uma nova física na Terra. 

Desafiamos cada um em seu centro. É por isto que trouxemos a discussão da “posse” na lição de 
hoje. Você não entendeu como possuir sua divindade. Você está esperando que alguém de fora 
lhe dê o título e a licença. É por isso que adiantamos esta lição. Também há uma física espiritual 
nova, um energia física acontecendo. É como um tipo de curva que pode ser mapeada, pois 
sabemos como muitos humanos gostam de fazer estes mapas. (risadas) é alguma coisa assim: 
quando você entra na energia nova, quanto mais você se segura nos velhos caminhos da energia 
velha, mais lento e mais doloroso será o processo. De maneira oposta, quanto mais cedo você 
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liberar todos seus velhos métodos energéticos de fazer as coisas e aprender a brincar, você vai 
achar este processo de ascensão tanto mais suave, bonito e prazeroso. 

Se você escolhe se segurar, se você faz pressão para que alguém venha a você e lhe diga que você 
ascendeu, se você escolhe dizer que um anjo deve aparecer, ou que algo específico deve ocorrer, se 
escolhe desafiar sua divindade, você vai continuar desafiando sua divindade. E ela não vai 
aparecer. Se você escolhe possuí-la, aceita-la, brincar com ela e curtir cada momento agora na 
energia nova, que assim seja. Você entrará num estado de curtição. Depende de você. Não 
depende de nós. Depende de você escolher que jogo quer jogar. Então, o que você escolhe neste 
dia? Com isto, vamos a primeira pergunta. 

Pergunta: Tobias, por favor explique que a afirmativa “não é mais sobre você” não significa que 
você não possa mais se cuidar, que cuidar de si mesmo não é egoísmo. 

Tobias: Há muitas maneiras de ver isso. Nós dizemos, cuide de si mesmo. Cuide-se, mas 
novamente, isto será de uma nova maneira. Não será do modo como você aprendeu antes. Tome 
conta de si de um jeito alegre. Você tem sido tão disciplinado, organizado e severo. Você, todos
vocês, tem se restringido até mesmo mais do que seus pais, de quem reclamaram tanto! Você tem 
sido assim consigo mesmo. Cuide de si de uma maneira amorosa e alegre. Hoje à noite, vá pra 
casa, jogue fora cada uma daquelas listas de regras que você escreveu do que deveria conhecer, 
saber e ler, fazer e comer, pensar e agir. Jogue todas elas fora! Elas são velhas – todas elas. Cuide 
de si de uma maneira alegre, não de uma maneira punitiva. 

“Não é mais sobre você” também significa que não é sobre seu carma. Não é sobre lições. A gente 
não deu uma pancada na cabeça de Cauldre(referindo-se a uma história contada mais cedo), 
tentando chamar sua atenção. Ele simplesmente subiu no tablado e pisou em falso. Não era sobre 
ele. Não se trata de lições que precisam ser aprendidas. Ele não precisa ficar em agonia por dias e 
semanas, imaginando o que o Espírito está tentando dizer a ele. Da próxima vez, ele vai usar uma 
moto-serra! (risadas) É isso, é simples. Não é sobre ele. Não é sobre você. Você liberou. Você 
atravessou. Você terminou seus contratos. As novas páginas de seu livro estão vazias. Por que iria 
querer se infligir mais lições? Porque você iria desejar por mais peso sobre si? Não é sobre você, a 
não ser, é claro, que queira continuar amarrado a isso. Então nós observaremos e esperaremos 
com a maior honra e amor, até que você esteja pronto para liberar. 

Pergunta: Tobias, se é para sermos professores, como saberemos que estamos prontos? Estou 
explicando a amigos o que eu li aqui. Quer dizer que já comecei? 

Tobias: Você pode começar quando quiser começar. Não espere que venhamos para lhe dizer. 
Quando você tomar posse de sua divindade, e de tudo que é, e tomar posse como professor, os 
alunos aparecerão. Comece agora. Não espere. Não espere por mais aclaramento, mais aulas, 
qualquer coisa assim. Comece agora. Possua essa divindade. Então não fique imaginando como 
vai ser, porque será algo novo. Não fique pressupondo que eles virão a você de uma certa maneira 
ou num momento específico. Talvez a pessoa a chegar não esteja pronta ainda. Não é sobre você. 
É sobre eles. É sobre eles. Possua sua divindade hoje. Caminhe neste momento em alegria. Pare de 
ficar pensando aqui (Tobias aponta para a cabeça de Cauldre) sobre o que vai acontecer e 
quando, como e o que você precisa fazer. Não fiquem tão envolvidos e amarrados, e tão confusos. 

Na ascensão, você pode curtir a vida. Se divertir com tudo que ela tem a oferecer. Você tem 
estado tão ocupado, aclarando vidas passadas, passando esta vida de liberação, que esqueceu como 
se divertir. Na ascensão você pode se divertir. Você está entendendo? Você não precisa de mais 
nada, a não ser que assim escolha. Você pode escolher continuar a caminhar por uma estrada dura 
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sem sapatos, mesmo que esteja carregando-os sobre os ombros, e há um caminho paralelo a esta 
dura estrada, que é suave.... é uma de suas esteiras rolantes... você sequer tem que se movimentar 
muito. Mas a gente deixa você caminhar pela dura estrada com os pés sangrando em dor e 
dificuldade, e ficaremos imaginando porque será que você não toma o caminho fácil agora. 

Pergunta: Tobias, me foi dito que é pra eu canalizar. Eu resisto a isso e quero continuar em 
frente. Como posso fazer? 

Tobias: Você que há outras pessoas lhe dizendo o que você dever fazer, mas que seu ser interior 
não se sente confortável com isso. Não entendemos sua pergunta. Contém a resposta em si 
mesma. Está respondida por si mesma. Outras pessoas podem lhe dizer toda a sorte de coisas 
malucas. Ouça o que vai dentro de você. Quando você ouve o que vai em seu interior... você sabe 
o que está canalizando? É você. É você. 

Queridos amigos, a coisa mais poderosa que você pode dar a quem vem a você como aluno é 
mostrar quem você é como humano. A coisa de maior poder que você pode fazer enquanto guia 
humano é sentar-se diante de outro e dizer, “Eu compreendo e tenho empatia pelo caminhou que 
você tem seguido porque por ele eu passei. Mas, olhe pra mim agora. Estou comendo chocolate, e 
não estou engordando. (risadas) E levanto cada manhã e sinto prazer ouvindo os pássaros cantar. 
Saio para caminhar, não porque tenha que caminhar, mas porque quero caminhar. Eu canalizo 
meu eu interior porque é o maior de todos os seres. Permito minha divindade vir à tona. Eu a 
possuo. Expresso-a pelo mundo ao meu redor, a faço isso alegremente. Cada dia, todos os dias 
são de abundância em minha vida. Ela vem a mim por caminhos que não tento planejar. Não 
tento ditar e controlar. A abundância e a alegria vêm a mim simplesmente porque as permito.” 
Quando você senta em frente a outra pessoa, como um ser sábio, dizendo a ela as coisas boas, isso 
tem mais poder, acredite ou não, quando canaliza a si mesmo, do que canalizar algum homem 
velho já morto, como o Tobias.(risadas) 

Pergunta: Tobias, quando liberamos os padrões de nossos ancestrais que estão em nosso DNA, 
etc., eles são liberados também em nossas crianças? Obrigado. 

Tobias: Você dá início a um processo que permite um potencial maior de liberação em suas 
crianças. Você não pode fazer isso por elas. Elas ainda carregam algo desta linhagem, mas em 
algum ponto ao longo da linha, alguém tem que começar o processo de liberação deste carma 
ancestral. Alguém tem que inicia-lo, e daí os outros começam a toma-lo. Alguém tem que entrar 
na energia nova primeiro, e o resto segue atrás. É o mesmo com a liberação do carma ancestral. 
Agora que você fez isso, será mais fácil para aqueles que vem depois de você realizar o mesmo. 
Eles podem até nem estar sabendo o que estão fazendo. Eles talvez não tenham que passar por 
algumas das dificuldades que você passou. 

Mas esta pergunta é excelente, e nos permite dizer a vocês a importância do trabalho que cada um 
está realizando. Não é mais sobre você. O que você está fazendo é iniciar um processo para os 
outros. Entrando primeiro neste status de ascensão, difícil como possa ter sido, e misterioso como 
possa ter sido, entrando nele você deu início a tudo isso. Você deu início a uma reação em cadeia 
na liberação do carma de seu próprio ser, de seu próprio ser ancestral, de seu passado. O que você 
está realmente fazendo, queridos amigos, é algo que vai além disso, algo que já descrevemos. É 
difícil por em palavras, assim que pedimos a você que apenas sinta a energia. Nós – como dizer –
nós transferimos esta energia. Nós a traduzimos através dos guias que estão a seu lado de maneira 
que você possa sentir a energia por trás do que estamos lhe dizendo. Porque as palavras são 
insuficientes, pedimos aos guias para ajudarem nesta transmissão. 
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Como dissemos, havia um impasse na criação, nesta criação onde todas as coisas, num certo 
sentido, estavam energeticamente incapacitadas de avançar. Não podiam prosseguir. Não podiam 
se mover. A Criação, como nós e vocês a conhecem, parou. Parou porque havia algo que precisava 
ser resolvido. Foi isso que criou a Ordem da Arca – os arcanjos – responsáveis por projetar suas 
energias no futuro para encontrar uma solução a este impasse de energia, a fim de que toda a 
segunda criação pudesse prosseguir. O que vocês estão fazendo, grandioso como possa parecer, e 
tão desafiador e difícil como possa parecer – com todo o trabalho que estão realizando enquanto 
Trabalhadores da Luz, enquanto seres humanos - é ajudar a solucionar este impasse. Ajudar as 
coisas a prosseguirem. 

(Tobias enfatiza, falando forte e vagarosamente) NÃO É MAIS SOBRE VOCÊ. Vocês estão 
trabalhando para encontrar a solução para este impasse a fim de que a criação possa seguir 
adiante. 

Sabemos que a solução já está aí. Falamos desse momento crítico em algumas de nossas 
canalizações e discussões prévias. E podemos lhe dizer que as coisas estão se movendo, e você verá 
isso em seus eventos cósmicos. Você verá quando suas pessoas olharem para as estrelas e 
começarem a ver, não sobre o que já se escreveu, mas ainda um outro novo fenômeno. 
Compreenda que quando isso for escrito e publicado será uma indicação de que este impasse de 
energia foi solucionado, e que as coisas podem prosseguir. Então, desviamos um pouco da 
questão, mas isso nos permitiu tempo para falar a você e explicar mais sobre a enorme reverência 
que temos por vocês. Vocês vêem a si mesmos como humanos que tem que pegar o tráfico para ir 
ao trabalho de que não gosta muito, e que passa por dificuldades. Nós os vemos como aqueles 
com que os arcanjos contam e confiam. Nós os amamos ternamente, e agradecemos por sua 
pergunta. 

Pergunta: Tobias, você falou sobre anti-depressivos. Estou curioso em saber se outras drogas 
impedem a entrada na energia nova. Você pode falar sobre o álcool, maconha, ou alucinógenos? 

Tobias: Temos receio de falar destas coisas, pois sabemos que Cauldre e aquela sentada a seu lado 
(Linda Benyo) vão nos xingar por causa disto! (risadas) Mas isso não nos impediu até hoje. 

Há poucas coisas que têm o efeito destas drogas da mente de que falamos. Estas são químicas 
poderosas, e também é nossa....agora Cauldre nos para. Ele não gosta muito de predições, mas nós 
prevemos que com o quê está sendo aprendido e compreendido sobre estas drogas, e sobre 
alternativas nas quais se está trabalhando... estas drogas, estas mesmas drogas serão retiradas de 
seus mercados dentro dos próximos três a cinco anos, porque será descoberto as dificuldades que 
elas criam. Elas serão retiradas em breve, mas há aqueles que sabem que vocês não poderiam fazer 
isto sem uma solução alternativa. Nós vemos que estas coisas não serão mais vendidas e 
mercantilizadas. Vemos outras maneiras de lidar com isso. Esta não é uma profecia, mas é nosso 
entendimento e de certo modo, uma predição. 

As outras que você mencionou aqui... em primeiro lugar, depende de como você as usa. O álcool é 
uma coisa muito boa, um excelente jeito de correr do medo, você sabe. É uma ótima maneira de 
se tornar mais forte que o monstro do medo por um curto período de tempo. Você cresce mais 
rápido do que ele, mas como sabe, como alguns de vocês sabem, o dia seguinte... oh, ele está 
enlouquecido! (risadas) Ele retorna. Entretanto, se bebido com a intenção própria, com a 
aproximação correta, queridos amigos, estas coisas são boas. Depende em primeiro lugar, de 
porque estas coisas passam por seus lábios. Eu, Tobias, era conhecido por apreciar um copo de 
vinho ou dois. (implicando) E eu tenho que dizer... tenho que dizer a Cauldre que esta história 
contada sobre mim não é verdade. Foi escrito que eu jamais tomaria mais de um copo por cada 
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convidado que estivesse a mesa da janta. E Cauldre tem espalhado o rumor de que eu tinha 
muitos convidados para jantar todas as noites da semana. Eu realmente apreciava o vinho. Eu o 
achava relaxante, e o considerava uma das muitas coisas boas da vida. 

Queridos amigos, quando estas coisas passam por seus lábios, pense em porquê está fazendo isso. 
Quando você fuma um cigarro, por exemplo, você faz isso na intenção de construir um muro? 
Faz isso para esconder? Está fazendo isso porque está tão instilado em você que você esqueceu de 
que não precisa mais disso? Também dizemos a Cauldre – ele não gosta muito quando falamos 
dele. Ele fuma estas coisas... e está tentando parar. Nós já podemos dizer que ele está usando de 
velhos métodos energéticos. Ele trava os punhos para lutar com isso, e desse jeito não vai 
funcionar. Sabemos quem vai vencer! 

Na energia nova, a questão é aprender a possuir quem você é, compreender como liberar as coisas, 
e entender como falar com elas. Esta é uma das maiores coisas na energia nova, queridos amigos. 
Falar com estas coisas, sejam elas medos, sejam cigarros, seja um problema. Converse. Se você está 
pronto para liberar estes cigarros, mas não sabe como fazê-lo.... se não sabe como lutar contra 
eles, simplesmente converse com eles. Eles estão aqui a seu serviço. Serão uma força aditiva 
enquanto você queira que eles sejam, pois foi isso que você pediu que eles fossem. Agora peça a 
eles que partam sem esforço e sem dor. (Nós pedimos mesmo a Cauldre para liberar estes 
preconceitos que ele tem.. Ele fica tão preocupado quando falamos sobre isso.) É hora de falar 
com estas coisas e ouvir e escutar o que elas têm a dizer. O cigarro pode dizer, "Este é um 
caminho que eu gostaria que você tomasse. Aqui está como eu gostaria de partir." Fale com estas 
coisas: emoções, objetos, os eus divinos de outras pessoas. Você vai ver que esta é a ferramenta 
mais efetiva na energia nova. Pare de lutar com seu cérebro para descobrir como fazer, e comece a 
falar através de seu ser. É a mesma coisa com estas outras substâncias que mencionei, com 
pouquíssimas exceções, as substâncias de químicas poderosas. É como você as usa e o que você 
quer fazer com elas. 

Pergunta: Tobias, que conselho você tem para aqueles entre nós cujos casamentos estão acabando? 

Tobias: Deixem acabar. É simples. Porque você se segura tanto a algo que não serve mais nem a 
você nem a seu parceiro? Que regras dizem que um casamento deve durar para sempre? Em suas 
vidas passadas, lhes eram dado um parceiro para casar e vocês deveriam ficar com ele para sempre. 
Não havia muita graça na maioria dos casos. Agora se você compreende que seu casamento não 
está funcionando, deixe ele acabar. Uma coisa engraçada acontece quando você o deixa ir. Ou fica 
livre para ser tudo que é ou nada acontece mais. Pare de tentar torná-lo uma coisa artificial, que 
não funciona. 

Compreendemos que a princípio é doloroso liberar algo. Num certo sentido, você está liberando 
padrões do passado, padrões da velha energia. E sabemos que você ama esta pessoa no nível mais 
profundo, mas na mais profunda forma de amar, deixe-o ir. Deixe que acabe, e deixe-se ir. Você 
pode ficar surpreendida em como deixá-lo ir verdadeiramente o traz de volta a você, mas na 
energia nova e com claro amor. 

Pergunta: Usar jóias de metal inibe a habilidade de canalizar ou receber energia? Afeta o campo 
energético? 

Tobias: Queridos amigos, o metal não possui você. Metal não influencia vocês, a não ser que o 
permitam. Se você acredita que usar um bracelete de metal ou uma corrente de algum tipo vai 
interferir, assim será. Quando é que vocês vão entender sobre possui sua própria divindade e não 
permitir que estas tolices se interponham em seu caminho? Estes metais e estas regras e essa outras 
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coisas que você têm... gastem o mesmo tanto de energia em centrar-se na força interna que há 
dentro de vocês. Se você não entende muito bem ou sequer acredita nela, encha-se de metais. 
Encha-se de tudo. Talvez você canalize melhor. Talvez tenha maiores insights. É como se você 
colocasse estas coisas no seu caminho para tropeçar. E depois fica imaginando porque seus 
cotovelos e joelhos estão doendo!

Se não está muito certo, pergunte as coisas de metal. Pergunte a elas. Todas possuem vibrações de 
energia. Todas têm personalidades. Tudo têm consciência, mas quando você pergunta a objetos 
externos, seja uma pessoa ou um objeto, ou um animal sempre é necessário que a resposta venha 
com verdade e do amor, já que às vezes eles gostam de brincar com você. Eles gostam de te fazer 
de bobo pra ver se você é consciente e o quanto você verdadeiramente é Deus. Então, exija como 
Deus ter a resposta em verdade e em amor. Fale a estes objetos. Se não está tão certo das coisas, 
pergunte a elas. Pergunte. É assim que começará a possuir sua divindade. Quando você usa sua 
divindade para falar a um objeto ou coisa, pessoa ou emoção ou medo, então você o está 
possuindo porque está usando-o, e brincando com ele e permitindo que ele se expresse. Não 
queremos mais ouvir estas perguntas tolas sobre que tipo de jóia usar ou não usar! Nós amamos 
vocês, mas pedimos que comecem a usar seu próprio poder. 

Pergunta: Tobias, em 1974 os Estados Unidos enviou uma mensagem codificada ao espaço. Em 
duas semanas apareceu uma resposta em forma de círculos ou linhas numa plantação na 
Inglaterra. Por favor, comente. Quem respondeu, ou o quê respondeu? 

Tobias: Estes círculos nas plantações... são realmente poderosos símbolos, símbolos muito 
poderosos. E vou lhes dizer aqui o que são exatamente. Depende de vocês o que fazer com eles. 

Os símbolos que estão sendo escritos em sua terra, em áreas especiais, são o reconhecimento por 
parte dos arcanjos das esferas superiores, de que o trabalho que vocês estão realizando na Terra 
está libertando a energia do impasse. Quando o impasse está liberado, ele responde a vocês em 
agradecimento. Está lhes enviando um tipo de mensagem codificada. É um cartão de 
agradecimento enviado do outro lado. Para apreciar e receber os benefícios que estão sendo 
escritos em sua terra, simplesmente olhe para eles. Você sequer precisa estar lá. Sequer precisa 
saber que está lá, pois está vindo a você como energia nova, como energia de gratidão. Não se 
trata de alienígenas tentando lhe dizer o que fazer. Não é uma resposta a mensagem codificada 
enviada em 1974. É um “obrigado” celestial pelo trabalho que realizaram. É, de uma certa 
maneira, tipo um cartão de “saudações” dos arcanjos, da Ordem da Arca, um cartão de 
“obrigado” voltando à Terra.

Mas também leva consigo uma energia de capacitação que é impressa em sua Terra e em sua rede 
magnética, disponível a cada um de vocês quando estiverem prontos pra começar a utilizá-la, 
quando estiverem prontos para começar a acessá-la. É uma pancadinha amigável em suas costas de 
nossa parte, por todo o longo, longo tempo em que tem se mantido este impasse. Não dê crédito 
a alienígenas por estes escritos. Não dê crédito ao serviço de inteligência de seu próprio governo 
por ser capaz de fazer isto, pois eles sequer compreendem. Dê crédito a si mesmos pelo trabalho 
que realizaram. 

Possua sua divindade e tudo que você é. Não entregue a outro. Possua-a . Divirta-se brincando 
com ela, queridos amigos. Seu dever de casa é sair a brincar todo dia. Você não brincaria com 
uma criança todos os dias? Pedimos que brinque com sua divindade. Fale com essa parede aí. 
Converse com a árvore lá fora. Fale com seu sapato. Ele tem histórias interessantes de sua jornada! 
Fale com a divindade das pessoas a seu lado, e ouça tanto quanto fala. Isso será a tomada de 
posse. Comece a brincar. Assim tomará posse. Possua sua divindade de agora em diante. Depende 
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de você. Se você escolher não possuí-la, nós simplesmente vamos continuar a voltar e falar com 
você por muito tempo, como esse agora. Possua-a . Possua-a, queridos amigos, e todos nós 
poderemos prosseguir. 

Nós te amamos ternamente. Amamos espelhar para você o que você já sabe, mas ainda não 
aceitou no nível consciente. Amamos dizer de volta a você todas as coisas que você gostaria poder 
dizer para si mesmo. Nós te veremos em poucas semanas de seu tempo Terra, mas estaremos a 
seu lado o tempo todo. Estaremos dando chutes em você cada vez que tentar dar seu poder para 
nós ou a qualquer outra coisa. (risadas) Vamos dar uma cutucada em sua cabeça, como em 
Cauldre aqui, cada vez que tentar jogar fora seu poder.

E assim é. 
Tradução para o português: Sonia Gentil, setembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de outubro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 3: A Escuridão Interior Busca Liberação

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos com vocês hoje, neste círculo sagrado. Realmente, 
como diz sua canção, somos velhos amigos. (Tobias se refere a canção de Simon e Garfunkle, 
“Old Friends”, tocada antes do início da canalização). 

Nossa jornada juntos começou na “Muralha de Fogo.” Nossa jornada nos levou a muitos, muitos 
lugares, através de dimensões que não teríamos possibilidade de explicar neste dia. Nossa jornada 
enquanto amigos, enquanto anjos, enquanto deuses nos levou a própria criação deste universo. 
Nossa jornadas juntos, como amigos, nos levaram ao ponto da criação da Ordem Arc. Você e eu, 
Tobias estávamos juntos quando esta estrutura, esta organização foi criada. Observamos como as 
energias que estavam em dualidade, que se achavam num impasse, e até lutando entre si... nós 
vimos quando estas energias foram reunidas para o bem do todo, e isso criou a Ordem Arc, os 
arcanjos. 

Todos vocês podem reivindicar a participação neste grupo. São vocês, caros amigos, os que 
partiram deste tempo da Ordem Arc e vieram para a Terra. Você tomou a forma humana e então 
experimentou muitas, muitas lições. Nós éramos velhos amigos, você e eu, nos dias de Alt. 
Continuamos juntos, velhos amigos, nos temos que se seguiram. Fomos velhos amigos na criação 
da nova Terra, o novo mundo. 

(fazendo uma pausa) De vez em quando fico emocionado ao visitar velhos amigos, cada um de 
vocês. Faz muito tempo desde a última vez que caminhei com você na forma humana. Escolhi 
permanecer aqui, no outro lado numa forma não física, de maneira a poder estar com você de um 
jeito diferente. Estou aqui com os arcanjos, com todos os outros que lhe guiam e estão a seu lado 
amando-o em sua jornada. Nós sabemos que sua jornada, às vezes é difícil, mas de um tremendo 
impacto em Tudo Que É. De um tremendo impacto em Deus, no Espírito. 

Não há nada além de amor no que estão fazendo em suas vidas. Não deveria haver nenhum de 
vocês pensando de outra maneira. Você está numa jornada abençoada. Sabemos que, de vez em 
quando, você acha que tomou o caminho errado ou que fez a coisa errada, mas queridos amigos, 
não veja desta maneira. Não olhe julgando, ou pensando que fez algo errado. Não foi assim. Você 
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apenas esteve passando por diferentes níveis na tentativa de compreender como as coisas 
funcionam. 

Hoje, entramos na Lição Três da Série da Ascensão, vamos falar sobre porquê há escuridão de vez 
em quando. Vamos falar sobre o que ela representa e o que significa. Mas enquanto falamos 
sobre essas coisas, lembre-se de olhar para dentro. Olhe para dentro. 

Como Cauldre (Geoffrey Hoppe) mencionou antes de sentar-se, se você for levado hoje, se entrar 
na “zona,” permita que isto aconteça porque há muito de outra energia entrando, muito de outra 
energia. 

Agora, às vezes temos que dar uma parada. Nós sorrimos. Estamos repletos de emoção. Como 
estamos dizendo, vocês são velhos amigos. Conhecemos vocês muito bem. Temos visto as 
mudanças por que têm passado nestas últimas quatro semanas e quatro dias (referindo-se a 11 de 
setembro de 2001 – dia do ataque terrorista aos edifícios em N.York). Vimos como passaram 
por alguns lugares profundos e tenebrosos dentro de seu ser. Vimos como o medo surgiu, como a 
confusão e o potencial para um grande desequilíbrio se introduziu. E vimos os Shaumbra – você 
– reagir da maneira a mais amorosa, a mais esperançosa e alegre. 

Olhando vocês hoje, vemos algumas linhas em suas faces, mais alguns fios de cabelo cinzentos 
que não estavam aí quando nos reunimos a última vez! Sabemos que é difícil. Sabemos que você 
realmente andou imaginando o que fazer, como ajudar, como espalhar sua luz desta vez. Sabemos 
que tantos de vocês sentiram-se impotentes, tendo quase nada a fazer. Muitos de vocês sentiram-
se amedrontados, sem saber como lidar com as emoções. 

Nós, é claro, estamos neste espaço há muitas horas. Ouvimos a conversa mais cedo. E 
confirmamos a cada um de vocês no fundo de seu coração, confirmamos a Cauldre, pois ele 
freqüentemente fica pensando... confirmamos que é tempo, queridos amigos, de estar a serviço. É 
tempo de dar um passo a frente para o que vieram a fazer nesta vida, enquanto Trabalhadores da
Luz e Shaumbra. 

Você trabalhou muitas, muitas vidas no desenvolvimento e refinamento de talentos, aptidões e 
conhecimento. Você passou suas vidas desde a época de Jesus, operando em áreas específicas de 
conhecimento. Você se devotou, vida após vida, ao estudo das energias internas e das energias 
externas para estar aqui, na Terra, neste momento – neste momento apropriado – para permitir 
que elas sejam expostas. Você estudou por milhares de anos e muitas, muitas vidas. Cada um de 
vocês estudou algo único e diferente, alguma coisa pessoal. Nestas vidas, se você lembrar 
energeticamente, sempre houve anjos ao seu redor, ajudando-o neste estudo. 

Entre suas vidas, você também estudava estas mesmas aptidões e talentos. Então você as estudava 
da perspectiva do outro lado do véu. Aí retornava à Terra para mais uma vida. Não foi tanto 
sobre carma, como você gostaria de acreditar. Você retornou para estudar como empregar estes 
novos métodos de equilibrar e ajustar a energia. 

Cada um de vocês esteve estudando áreas específicas relacionadas ao movimento e transmutação 
de energia. Alguns têm estado trabalhando em novas maneiras de enviar vibrações através da 
música e dos tons. Outros vem estudando caminhos para abrir o coração que está fechado. 
Outros ainda há que têm trabalhado com as qualidades energéticas do dinheiro. Estes são alguns 
poucos exemplos do tipo de coisa que vocês vêm pesquisando em vidas passadas e entre suas 
vidas. 
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Estas vidas passadas, especialmente desde os dias de Jesus, tem sido sobre o testar e o refinar deste 
métodos. Cada um de vocês, sem exceção, tem estado trabalhando numa área específica. Não há 
dúvida em nossas mentes. Gostaríamos que tampouco houvesse na sua! 

E agora, olhamos pra você. Vemos que realmente está pronto! Vemos que está pronto para 
responder ao toque em sua porta. Mas você não está muito certo como será e o que você fará 
quando ela acontecer! Esta é parte da razão para a Série da Ascensão. Vamos aprofundar estes 
assuntos. 

Desde o princípio, quando Cauldre nos permitiu a comunicação através dele, temos falado sobre 
as mudanças da Terra. Estão aí, caros e velhos amigos. Elas estão aí. As mudanças tomarão a 
frente agora, e haverá muitas, muitas mudanças nos próximos anos de seu tempo. Elas se 
intensificarão. Se tornará mais difícil para o mundo exterior, mas não necessariamente para você. 
As coisas estarão mais desequilibradas que antes. Haverá mais desequilíbrio do que antes porque, 
como foi discutido hoje mais cedo, o processo de ascensão está ocorrendo. Vocês estão deixando
a energia velha. Estão indo além. Há uma resistência natural a este processo. E ao progredirem 
mais e mais, esta resistência se intensificará. 

Agora hoje, vamos falar de muitas coisas, mas queremos que compreenda um pouco a 
terminologia. Estamos limitados, num certo sentido, por sua linguagem humana. Queremos 
primeiro que entenda que há uma diferença entre “vácuo” e “criação.” Também há uma diferença 
entre “luz” e “escuridão.” Quando você partiu de Casa para criar a Segunda Criação, você entrou 
no vácuo. Não era escuro. Não era maligno. Era o nada. Era tão nada que sequer existia 
escuridão. Você entrou no vácuo, na consciência onde nunca antes havia entrado, de maneira a 
criar do nada algo novo. 

Há uma física interessante aí envolvida. Como você pode criar algo do nada? É sobre isto que tem 
sido sua jornada inteira. O vácuo não é escuridão. Não é ruim ou maligno. É o vácuo. Por sua 
própria natureza de ser nada, quando uma força se lhe aplica, haverá também uma resistência a 
ela. Isto é dualidade ao nível da física espiritual. Quando você entra no nada e introduz um 
elemento, haverá uma força em oposição. Isto não torna a força má ou ruim. Ela simplesmente é. 

Agora, hoje vamos falar de escuridão. Compreenda que ela não é uma coisa ruim. Não estamos 
fazendo julgamento dela, mas é um tipo de força oposta que é parte da física espiritual natural. 
Quando um grupo de energia decide avançar, há uma resposta natural de outro grupo de recuar. 

Agora, temos sido perguntados se há forças obscuras em nosso lado do véu. É uma pergunta 
interessante, difícil de responder em palavras humanas, mas tentaremos dar uma definição. Não a 
vemos com este tipo de julgamento de vocês. Mas há entidades e até grupo ou famílias em nosso 
lado do véu, que também resistem a mudanças. Elas se sentem muito a vontade com o poder que 
detêm. Não desejam perder este poder. Receiam perder sua identidade se desistirem de qualquer 
parte dele, assim que mantêm a tendência a se isolar. Tendem a se agrupar em pacotes. Tendem a 
andar por conta própria. Gostam de estabelecer seus próprios impérios energéticos. Agora, este 
mesmo seres, às vezes ficam cansados de estar em si mesmos e então saem e tentam tomar energia 
dos outros. Tentam roubar energia. 

Em nosso lado do véu, há níveis não afetados pelo obscuro. Por exemplo, o nível vibracional de 
Jesus. Quando estes níveis são atacados, o ataque simplesmente passa através deles. É como a água 
correndo num rio. Corre para dentro. Corre para fora. Há níveis em nosso lado do véu, onde os 
ataques da escuridão não surte o menor efeito. Há entidades aqui em tal estado de equilíbrio e 
harmonia que não podem ser afetadas por outros. 



39

A escuridão tende a se alimentar em áreas de baixa vibração. Tem a inclinação a retirar energia de 
entidades em desequilíbrio. Isso cria guerras e conflito – sim, mesmo em nosso lado do véu. Nós 
colocamos, como dizer – usamos aqui um termo engraçado, sem julgamento... estas entidades são 
os “alimentadores baixo-nível.” (risadas) eles literalmente andam por aí em esferas mais próximas
a Terra, não em forma humana, mas em forma energética. É o que vocês chamam a “quarta 
dimensão.” Esta é um estado como que desequilibrado e confuso. Não gostamos muito de definir 
dimensões, mas este é um termo com o qual estão familiarizados. Então, os alimentadores baixo-
nível em nosso lado do véu tendem a ficar por aí nestas áreas. 

Este alimentadores baixo-nível tentam usar suas energias para afetar os humanos na Terra. Eles 
procuram por desequilíbrio. Procuram baixa vibração. De fato, se há um humano com um grande 
desequilíbrio do masculino-feminino, os alimentadores baixo-nível serão atraídos para ele. Serão 
atraídos para esta pessoa desequilibrada. E sim, de uma certa maneira, eles podem influenciar os 
humanos. Não podem fazer com que uma pessoa faça alguma coisa, e é praticamente impossível a 
eles “controlar” uma pessoa, mesmo uma desequilibrada. Mas podem influenciar em certo grau os 
pensamentos de uma pessoa desequilibrada. 

Então, a escuridão neste lado do véu é muito parecida com a da Terra. Por exemplo, quando uma 
árvore está desequilibrada, os insetos entrarão para ajudar a tornar claro o desequilíbrio. Quando 
uma parte de seu ser está desequilibrado, fica doente. É parte do processo natural de aclarar. 
Desequilíbrio energético atrairá energias que irão ajudar a aclará-lo. 

Queridos amigos, velhos amigos, amamos vocês! Vocês começam a reconhecer quem são e porque 
estão aqui. Você agora começa a possuir sua própria divindade. Aí estão vocês mais orgulhosos 
do que há seis semanas (reunião do Círculo Carmesim de 1o de setembro de 2001). Estão mais 
orgulhosos agora do que há quatro semanas e quatro dias (11 de setembro de 2001). Aprenderam 
muito. Sabemos que tem sido difícil. E vocês sabem que estivemos por perto. Sabem que 
estivemos mais próximos a vocês que nunca, porque abriram seus corações e permitiram que 
ficássemos junto. Sabemos que vocês têm inspirado e equilibrado sua própria divindade durante 
este tempo. 

Agora há muitas entidades entrando hoje como visitantes. Pediram que avisassem a vocês. Pode 
ser meio difícil para alguns de vocês lidar com elas, mas há uma razão para a presença destes 
convidados. Veja conosco. 

O primeiro convidado tinha o compromisso de estar aqui no 1o de setembro, data de nossa 
última reunião com vocês, mas nós pedimos a ele que aguardasse. Ele é aquele que conhecem 
como arcanjo Rafael. Rafael entra agora no espaço em que estão, radiante e brilhante, enviando 
sua energia a cada um de vocês. Sua energia deveria ser sentida como uma familiar a vocês. Rafael 
anda com vocês, especialmente nas passagens difíceis de sua jornada. Ele tem caminhado 
ultimamente com vocês. Fazendo graça, gostamos de nos referir a Rafael como o Arcanjo do 
Medo. Rafael é aquele que trabalha com você na transmutação das energias da escuridão e do
medo. Ele acompanha você durante os temos mais difíceis. Rafael lhe ajuda a transmutar as 
energias difíceis e desconfortáveis. 

Rafael se faz presente e agradece a você por abrir seu coração a ele. Estivemos esperando um bom 
tempo para trazer Rafael. Nós o apresentamos a um grupo no lugar chamado Reno (26 de agosto 
de 2001) quando discutimos as coisas do medo. Ele programou visitar este grupo cinco dias 
depois (Círculo Carmesim de 1o de setembro), mas nós modificamos a data. Ele entra agora neste 
momento.
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Rafael é forte e nobre. De fato, é um velho amigo. Você lhe pediu no outro lado do véu para ter 
uma conexão com ele quando se tornasse humano. Você pode se conectar com Rafael em 
qualquer momento para ajudar a transmutar o medo, para ter ajuda na transmutação da escuridão. 
Rafael se faz presente por toda esta sala, espalhando sua energia, deixando que perceba sua 
presença. 

O próximo visitante que convidamos neste dia... talvez você não goste muito. Nós trazemos um 
novo visitante que se sentará a seus pés, e que talvez permaneça por todo o tempo durante nossa 
discussão. Há um destes visitantes para cada um de vocês. É uma serpente, que representa seus 
próprios medos e sua própria escuridão. Esta serpente desliza no chão para se enrodilhar perto de 
você durante o tempo restante em que estaremos juntos aqui. 

Esta serpente representa sua própria escuridão, seus próprios medos. Lembre-se que primeiro a 
energia de Rafael preencheu esta sala. Sabemos que há alguns poucos que se sentem 
desconfortáveis e que perguntam agora, “Oh, Tobias, pensávamos que você era nosso amigo! E 
agora você traz uma serpente para ficar ao nosso lado! Que tipo de reunião é esta?” (risadas) 

Pedimos que sintam a energia desta serpente. São seus medos. É a manifestação exterior de seus 
medos. Também é um potencial crescente e espiralado de energia que metaforicamente sempre 
está a seus pés. A serpente está representada no DNA. É a sua kundalini, um potencial de energia 
crescente, mas um potencial que contém muito medo. 

Há também...(pausa) Cauldre nos interrompe para dizer, foi apropriado convidar vocês a entrar 
na “zona,” mas não tem muita certeza se é apropriado roncar! (referindo-se a um membro da 
audiência que cochila. Este comentário gerou breves risadas e uma risadinha de Tobias.) Vamos 
continuar. Cauldre se acha muito engraçado, e nós tentamos não rir, mas de vez em quando até 
ele pode ser engraçado. (mais risadas) 

Agora, vamos continuar com as visitas deste dia. Há uma energia que entra agora nesta sala, a 
nosso convite por uma razão. É uma energia que pode ser difícil de lidar. A energia que entra 
agora é de três que vocês chamariam de descendência do Extremo Oriente, que eram terroristas. 
Eles participaram deste plano e deste esquema, estavam nos aviões que causaram estes horríveis 
acontecimentos em 11 de setembro. São três os que nos pediram para aqui estar neste dia. Depois 
de muito considerar, permitimos a eles estar nesta energia neste dia. Eles são os que planejaram 
assassinatos. Eles são os que mantiveram firmemente suas crenças. Eles meticulosamente 
tramaram em segredo e planejaram a morte intencional de camaradas humanos. 

Sua energia entra na sala. E lembramos a todos vocês que primeiro a energia de Rafael chegou 
aqui e foi plantada e estabelecida. Estes três, que chegam hoje, não vão indo muito bem. Não 
estão indo bem. Eles pensaram que quando atravessassem Alá estaria aqui para saudá-los e que 
haveria cerimônia, e lhes diriam como defenderam o reino de Alá. 

Mas ao invés disto, estes três sentiram o sofrimento, o sofrimento em massa e a dor e a agonia. 
Eles ficaram no túnel por onde quase 6000 passaram naquele dia. Observaram cada um que 
passava. Eles sentiram a confusão e o desequilíbrio e a raiva e a tristeza. E quando pensavam que 
estava terminado, quando cerca de 6000 humanos passaram chegando, eles sentiram aquela 
horrível energia, sentiram a energias das famílias e amigos nas orações que chegaram depois disso. 
Eles sentiram o luto e a tristeza e as lágrimas. 
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Eles sentiram algo que os modificou. Sentiram seus pensamentos amorosos e sentimentos, e de 
todos os outros humanos na Terra. Eles sentiram a esperança. Eles pensaram - e seus co-
conspiradores a partir deste dia ainda pensam – que suas ações despedaçariam e levaria a ruína a 
fábrica da energia nova, a nova Terra, o novo jeito. Pensaram que a destruição dos edifícios daria 
início a uma cadeia de acontecimentos que iria tão fundo que destruiria todas as coisas que 
surgiram dentro da humanidade nestes anos passados. Acharam que isto iniciaria conflitos e 
demonstrações e violentos distúrbios nas ruas. O que viram foi seres humanos fortes, divinos e 
amorosos cuidando uns dos outros, procurando imediatamente a reconstrução de algo que foi 
destroçado. Viram humanos em luto, mas humanos que, mais importante, tinham esperança. 

E isto mudou os três que hoje vêm aqui. Nenhum dos que aqui estão – estão de pé no palco, se 
quiserem olhar a minha direita – nenhum deles esperava o que aconteceu. Isto os mudou 
profundamente, pois viram uma nova verdade. Viram o poder da esperança e do amor. Eles viram 
o quão rápido o pano da nova energia está sendo entretecido. Eles continuam em profunda 
tristeza pelo o que fizeram, pois compreendem, quando vieram a despertar bem recentemente, que 
há outra maneira de fazer as coisas. Não precisaria ter sido feito através da violência e matança e 
incorreção. Há outra maneira de lidar com as mudanças. Há outra maneira de lidar com o 
desequilíbrio. 

Os que estão aqui de pé hoje, não pedem por perdão, pois sabem que isto não é apropriado. Eles 
não vêm para pedir perdão. O que cada um pede – isto é contundente e direto – o que pedem é 
simples. Não pedem nada para si mesmos. Sabem que terá que haver muita transmutação e 
processamento dentro de seus seres. Mas eles vêm aqui hoje, e quando nos disseram qual era sua 
razão, abrimos a porta para que entrassem. Eles estão hoje aqui para pedir a cada um de vocês que 
continue seu trabalho. Pedimos vezes sem conta a vocês para continuar. O mundo precisa desta 
vez de professores da divindade. Eles vêm aqui hoje para pedir de uma maneira tão intensa que 
eu, Tobias, jamais poderia pedir. 

Eles pedem que continuem. Eles têm visto o efeito que o amor e a esperança pode realizar. Não 
pedem nada de você, nada que não seja continuar no que está fazendo. Se houve jamais uma 
afirmação que desse credibilidade a todos vocês do que têm estado fazendo nesta vida e mesmo 
aos outros, é a presença destes três aqui. Pedimos que mantenham a energia deste momento, se 
você alguma vez duvidar do trabalho que está realizando. 

Eles sabem, estes três, que têm muito aclaramento e limpeza a fazer. Sabem que será uma estrada 
difícil e uma jornada difícil. Sabem que Rafael estará com eles em sua longa e difícil jornada. 
Você não precisa enviar a eles cura ou amor. Você não precisa sentir tristeza ou raiva. Precisa 
apenas entender o efeito do que está realizando. Quatro semanas e quatro dias atrás, eles viram os 
efeitos de humanos iluminados pelo mundo inteiro. Eles claramente pensaram, de sua perspectiva, 
que isto seria o efeito dominó que poria abaixo todas as coisas. Você sabia que eles se sentiam tão 
certos disto que praticamente não tinham um segundo plano? 

Agora, estamos aqui para lhes dizer que vai haver muito trabalho para vocês. Não estamos 
pedindo que peguem um sistema de crença ou filosofia específicos. Não estamos pedindo que 
leiam quaisquer livros específicos ou façam quaisquer cerimônias. Como sabem, não somos muito 
a favor destas coisas! Estamos lhe pedindo que vá dentro de si mesmo pois as respostas estão aí. 
Não estamos pedindo que você ensine este trabalho do Círculo Carmesim lição após lição. 
Estamos pedindo que abrace a essência dele e ajude a trazê-lo à tona. Estamos pedindo que esteja 
aí quando baterem a sua porta e que comece seu trabalho. 
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Os três que entram hoje estão pedindo a mesma coisa. Os três aqui presentes hoje, talvez, apenas 
talvez, sejam os que num novo corpo físico batam a sua porta. Você será um velho e sábio 
professor. Talvez você reconheça suas energias deste dia, talvez isto aconteça em 20, 30 ou 40 
anos a frente, mas eles podem chegar batendo, dizendo, “Não sei o que há em você, mas eu vejo 
uma luz. Vejo equilíbrio. Vejo alegria. Ajude-me a compreender.” 

Agora, antes de prosseguirmos com a lição deste dia, queridos amigos, pedimos a Cauldre que 
faça uma pausa, por um instante. Pedimos que inspirem sua própria divindade. Encontre uma 
posição relaxada para inspirar sua divindade. Retornaremos após uma breve pausa. 

(pausa) 

Quando olhamos sua energia, vemos que ela está muito diferente. Alguns de vocês talvez não 
sintam a mesma conexão que tinham conosco anteriormente. Pedimos que siga vários níveis acima 
do que costumava estar. Você mudou, portanto, nos verá numa vibração levemente diferente. 

Agora, gostaríamos de começar esta lição com uma pequena história. É a história de quatro 
Shaumbra caminhando pela estrada da ascensão. Eles estavam a caminho pela Avenida Iluminação 
(risadas) Caminhavam por esta avenida que parecia estar por aí no meio do nada. Estavam 
curtindo o lindo sol do dia. Neste grupo de quatro humanos, havia dois homens e duas mulheres. 
Não conversavam muito entre si. Simplesmente curtiam o dia. Sabiam, bem como vocês, que há 
lindos dias nesta Avenida Iluminação, e há dias quando faz frio, venta e chove. Há dias quando 
você mal consegue ver a estrada, a não ser que caminhe por ela! 

Então os quatro Trabalhadores de Luz estavam indo pela estrada, relaxados, suas cabeças nas 
nuvens, um pouco fora de seus corpos, uma tendência em muitos Shaumbra! (risadas) De repente, 
uma serpente pulou de um arbusto para a estrada e parou bem em frente ao quarto humano, uma 
mulher que estava atrás do grupo. A serpente deslizou em sua direção e a tirou da estrada. 

Agora, como você sabe, Shaumbra, em particular, tem medo de cobras. Há uma boa razão para 
isso. 

A serpente enrodilhou-se, levantou sua cabeça e dirigiu suas energias de medo diretamente através 
de seus olhos para os dela. Isto pôs abaixo tudo que ela aprendera ou estudara. Ficou totalmente 
perturbada. Ela gritou, e saiu correndo de volta numa velocidade incrível, voltou para o povoado 
de onde haviam saído naquela manhã. Ela saiu tão rápido que os outros no grupo não puderam 
sequer pegá-la e acalmá-la. Ela estava cheia de medo! Estava tão aterrorizada com esta serpente, 
que esqueceu cada ferramenta que havia aprendido. 

A serpente estava muito satisfeita com seus atos e seu poder, pois sequer precisou fazer qualquer 
esforço. Ela aterrorizou aquele humano. Fora com ela! Imediatamente serpenteou de volta para o 
arbusto, fora das vistas, fora do caminho dos outros três humanos restantes. Eles ficaram 
confusos. Não sabiam o que fazer. Ficaram tristes ao ver que uma pessoa de seu grupo tinha 
voltado correndo para o povoado, e provavelmente não iria concluir sua caminhada nesta estrada 
da ascensão por um bom tempo. Eles conversaram brevemente, e decidiram continuar seu 
caminho. Agradeceram e deram graças que pelo menos ninguém tenha se machucado. 

Os três Shaumbra restantes continuaram no caminho, apreciando o dia, quando mais uma vez a 
serpente apareceu saindo de baixo de um arbusto. Num movimento rápido foi para a estrada, na 
direção de um dos homens. Levantou sua cabeça e abriu sua boca, expondo seus dentes 
pontiagudos. O trabalhador da luz disse, “Vou te matar. Você me dá raiva! Você tirou um dos 
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nossos do caminho. Vou te matar de uma vez por todas!” Ele tirou a navalha da bainha, fez um 
movimento com o braço para trás e quando estava para dar um golpe, a serpente se enrodilhou, 
liberou-se e picou-o na perna. Ele morreu instantaneamente. Ia matar a cobra, mas ela era muito 
mais esperta. Era muito mais rápida. Pegou-o desprevenido e o matou. A serpente escapou 
rapidamente de volta pra de baixo do arbusto, fora das vistas dos outros dois Shaumbra. 

Os dois Shaumbra restantes enterraram seu amigo. Fizeram uma cerimônia. Choraram. Então 
decidiram continuar na estrada, mas agora havia um fardo pesado sobre eles – os acontecimentos 
de um Shaumbra ridiculamente assustado fugindo de volta para o povoado, e do outro que 
chegou ao que parece a morte final. Eles continuaram a caminhar, e como vocês já sabem, a 
serpente mais uma vez saiu do arbusto, deslizou para a estrada, e se colocou diretamente no 
caminho da mulher que restara. 

A mulher Trabalhadora da Luz que restara, decidiu usar uma tática diferente desta vez. Ao invés 
de tentar matar a serpente, ela conversaria com ela sobre seus medos e raivas. Ela ajoelhou-se, fora 
do alcance da cobra. Disse, “Oh, querida serpente, você deve ter tido uma infância difícil! (muitas 
risadas) Querida serpente, levanto agora minhas mãos, não para atacá-la, mas vou te enviar energia 
e amor, e vou te curar de todas as feridas de sua difícil infância. Oh, querida serpente, imagino 
que seu pai lhe bateu, e que é por isto que está com tanta raiva. (risadas) E querida serpente, vou
cantar pra você uma canção de ninar para que se sinta melhor, para alimentar sua serpente interna. 
(mais risadas) 

Agora, a serpente enrodilhou-se com um olhar diferente na face, parecia muito confusa. Aqui se 
encontrava um humano que não estava demonstrando raiva. Aqui estava um humano tentando 
modificá-la. Um humano tentando entendê-la. (mais risadas) A serpente olhou para ela, e um 
grande sorriso surgiu em sua face. E a mulher Shaumbra pensou, “Estou me conectando com ela, 
de coração para coração. Veja. Ela está sorrindo.” De repente a serpente deu um bote e a picou. 
Ela morreu instantaneamente. (algumas risadas) E a cobra recuou para debaixo do arbusto, rindo, 
rindo e rindo para si mesma. “Aqui estava um humano, tentando mudar o mundo e a mim. Ela 
foi o mais fácil de todos os meus alvos!” 

Agora, o Shaumbra que restou, nós o chamaremos de Samuel. Agora, Samuel enterrou esta 
Trabalhadora da Luz, esta última curandeira. Samuel a enterrou. E agora estava muito 
preocupado. Ficou pensando sobre esta estrada da ascensão, a Avenida Iluminação. Não era lá 
uma coisa muito boa, pois agora um da sua espécie fora eliminado por medo e dois foram 
mortos. Ele sentou-se e pensou por um bom tempo se continuaria neste caminho. Finalmente, ele 
disse, “A coisa é tão profunda em meu ser e em minha alma que eu preciso continuar.” 

Ele continuou a caminhar mais cuidadosa e cautelosamente do que antes, mas continuou a 
caminhar. Como vocês já sabem, após um curto período de tempo, a serpente saiu assobiando do 
arbusto mais uma vez, sentindo-se agora mais revigorada e mais poderosa por ter eliminado três 
de uma maneira ou de outra. A serpente veio direto na direção de Samuel. Ela disse, “Não 
permitirei que dê nem mais um passo no caminho. Vou te matar agora, como aos outros com 
quem você caminhava.” 

Agora, Samuel era muito parecido com cada um de vocês aqui. Samuel tinha sido muito diligente 
na integração de sua divindade interna, na busca de seu Eu Verdadeiro e em permanecer em seu 
espaço amoroso. Samuel lembrou-se de algumas coisas que aprendeu, mesmo neste momento 
aterrorizante. Samuel olhou a serpente nos olhos, a qual estava enrodilhada pronta para o bote. A 
serpente estava reforçada em seu poder com o sangue de um humano pingando de sua boca. 
Estava deliciada consigo mesma.
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Neste momento Samuel disse para si mesmo, “preciso tomar posse de minha divindade. Não é 
mais sobre mim. Me foi dito isto. Preciso tomar posse e permanecer num espaço de equilíbrio. 
Preciso inspirar – bem rápido agora. (breves risadas) Preciso inspirar minha divindade, pois foi 
isto que aprendi ser a verdade.” 

Sem o conhecimento de Samuel e da serpente, uma águia estava circulando no alto, observando a 
série de acontecimentos. No momento em que Samuel inspirou, a águia desceu voluteando no ar, 
agarrou a serpente com suas garras fortes e vigorosas, subiu voando centenas de metros pelo ar, 
em círculos e giros com a serpente gritando e corcoveando em suas garras. Então a águia deixou a 
serpente cair para a morte no solo. 

Samuel respirou novamente, mas desta vez de alívio. Continuou em seu caminho, e pensou sobre 
os acontecimentos deste dia muito estranho. Ele contemplou tudo o que havia acontecido. 
Pensou na águia, que realmente estava ali o tempo todo, esperando o momento apropriado para 
aparecer, esperando o momento apropriado de Samuel estar em seu equilíbrio e em sua divindade. 

Samuel continuou a andar por seu caminho de iluminação, quando de repente outra cobra 
apareceu. Era parente da cobra que estava morta. Esta nova cobra estava com muita, muita raiva. 
Esta nova cobra saiu deslizante do arbusto e parou em frente a Samuel. Tinha praticamente duas 
vezes o tamanho da primeira cobra. Enrodilhou-se a sua frente e disse, “Não tenha dúvidas de 
que o matarei agora, pois você matou minha parente. Vou dar o troco. Eu preciso, pois esta é a 
maneira de nosso deus cobra. Damos o troco a todos que nos fazem mal.” 

Agora, Samuel tinha estado pensando um bocado enquanto caminhava, desde que a primeira 
cobra havia sido morta. Ele sabia que havia sido um momento sagrado e abençoado o da chegada 
da águia. Ele também sabia que havia sido um ato divino, e sabia que havia mais a aprender de 
tudo isso. Então enquanto caminhava pela estrada, pensando, ele se fez perguntas. “O que é que 
eu deveria saber sobre estes acontecimentos com a serpente? O que deveria fazer se isto 
acontecesse de novo comigo?” Ele ouviu as respostas internas a suas perguntas. Sabia que as 
respostas sempre vinham de dentro. 

Samuel sabia que não poderia fechar os olhos desejando que a águia descesse mais uma vez. Sabia 
que era a hora de verdadeiramente tomar posse de sua divindade. Ele olhou a serpente nos olhos e 
disse, “Cara serpente, o que é que você procura? Por que está em meu caminho?” A cobra ficou 
chocada! Nenhum humano jamais fizera esta pergunta. Os humanos atuavam por medo ou raiva e 
às vezes por estupidez, mas nunca haviam disposto deste tipo de sabedoria. Ele nunca 
perguntaram, “Porque você está no meu caminho? O que é que tem pra mim?” 

A suas perguntas, a cobra respondeu, “Caro Samuel, eu sou você. Não sou diferente de você. Não 
sou algum réptil exterior. Sou sua escuridão, e venho hoje aqui, ficando em seu caminho porque 
você, Samuel não gosta de mudanças. Você, Samuel tem questões que precisam de atenção. Estou 
aqui como uma mensageira para ajudar você a trazer à tona estas questões.” Samuel pensou por 
um momento e então perguntou à cobra, “Mas se é assim tão simples, se é tão simples, então por 
que a primeira cobra matou e assustou os outros humanos? Por que você não poderia apenas 
chegar até nós e explicar porque está aqui?” 

E a cobra balançou sua cabeça, que pequenininha que era (risadas) e disse, “Não é assim que a 
energia funciona. Apenas quando somos perguntadas, somente quando você tem curiosidade 
suficiente, apenas quando abre a porta, fazendo perguntas, nós podemos responder. Nós não 
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queremos ser mudadas. Nós não queremos ser atacadas. Mas quando um humano chega até nós –
a serpente interior – e pergunta, então nós devemos contar. Devemos partilhar.” 

Agora então Samuel compreendeu seu novo poder, seu novo equilíbrio, e entendeu pela primeira 
vez porque a cobra havia sido enviada. Eles conversaram por muitas, muitas horas. Samuel 
aprendeu bastante através da experiência sobre si mesmo. Ele viu a escuridão e os medos que 
estavam dentro dele, expressos através da serpente. Quando terminaram, Samuel disse à serpente, 
“Eu continuo não gostando de você. Continuo a não gostar quando você aparece em meu 
caminho. Eu continuo a não gostar do que você representa. Mas agora eu sei que você vem 
carregando uma dádiva. Agora sei que há uma razão para sua existência, e agora sei como me 
dirigir a você e o que fazer.” 

Samuel continuou em sua estrada. Houve serpentes ocasionais tentando pará-lo. Ele compreendeu 
que era apenas um teste de seu próprio ser a ver se ele ainda permanecia em seu equilíbrio. Mas 
agora, cada vez que uma cobra aparecia diante de Samuel, ele sorria e dizia, “Por que você está 
aqui? O que é que eu deveria saber? Porque está aqui? O que é que você deseja?” 

(pausa) 

Queridos amigos, esta história possui muitos elementos energéticos. Há muitas metáforas e 
símbolos contidos nestas palavras. Seria bom revê-la de tempos em tempos. 

É para saber que a escuridão dentro de você busca liberação. Lição Três da Série Ascensão – a 
escuridão dentro de você busca a liberação. A escuridão é a serpente a seus pés neste momento. É 
a serpente da história de Samuel. A escuridão interior busca liberação. 

Quando você entra em seu novo status ascensional, continua a haver questões. Ainda há
desequilíbrios. Eles vão aparecer, mas compreenda, como Samuel veio a compreender, que a 
escuridão em seu nível mais profundo são questões e energias dentro de você que procuram 
liberação. Isto é tudo. 

Se você tem um desequilíbrio de medo, a escuridão vai fazer com que você escape para a aldeia de 
você veio. Se você mantém medos e permite que eles façam você esquecer tudo que aprendeu, que 
balancem você profundamente, você vai voltar correndo para o povoado, de volta para sua 
segurança. Esta serpente de medo e escuridão que aterrorizou você, fazendo-o retornar, não 
conseguiu realizar o que pretendia. Ela estava tentando aterrorizar você, mas na realidade estava 
procurando atenção. 

Quando você tenta matar a serpente como o segundo Trabalhador de Luz tentou, quando você 
vai atrás dela com raiva, você entra em desequilíbrio. Você descobriu isto dentro de si mesmo. 
Quando você está com raiva, quando alguma coisa acontece dentro de você e você fica com raiva 
dentro de si mesmo, você perde! Raiva é um desequilíbrio. Compreenda isto quando a serpente 
estiver a sua frente, e você está com raiva, e você tira sua faca, e diz, “Vou cortar sua cabeça. 
Agora te corto.” Mesmo que consiga matar a serpente, ela voltará com todas as suas parentes. Ela 
estará aí porque a escuridão busca ser liberada. Você apenas infligiu raiva e dor nela. Mas ela vai 
persistir. Estará aí. Estará em seu caminho de ascensão e iluminação. A raiva não resolve o 
problema. 

Olhem a situação mundial agora. Se seu país das Américas tivesse dado uma resposta raivosa 
imediata aos acontecimentos de 11 de setembro, o que num certo sentido, muitos destes 
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terroristas teriam esperado, a situação teria ficado muito pior. Mas o mundo manteve um 
equilíbrio de energia, evitando qualquer violência imediata. Evitou-se um revide nas mesmas 
proporções. A raiva não resolverá o problema. 

Agora, vamos dar uma olhada no terceiro Trabalhador da Luz, a mulher curandeira. Seu objetivo 
era mudar a serpente. Ela queria corrigir a serpente. A serpente queria ser liberada, mas não 
daquele jeito. Não desejava ser mudada para se encaixar num certo molde. A serpente não quer 
simpatia. Não queria um tipo de cura açucarado, que apenas funciona na superfície. A serpente 
estava ferindo dentro, a escuridão dentro de você. A serpente quer respostas verdadeiras, diretas e 
reais. Ela não precisa de um tipo de cura fofa. 

Queremos também que pensem nisto. Os terroristas que estão aqui sabem que soluções fáceis não 
resolverão o problema. Seus parentes – as organizações de onde vieram antes de suas mortes –
não reagirão tão bem se você sentar e dizer palavras vazias que não mostram sua força. Nosso 
terceiro Trabalhador da Luz, a mulher não mostrou uma força interna. Ela não manteve sua 
divindade. Estava tentando mudar alguma coisa, tentando mudar o mundo e transformá-lo com 
um programa próprio, tentando mudá-lo conforme uma certa visão de como ela queria que fosse. 
É por isto que a serpente a picou e a matou. 

Samuel, o quarto Trabalhador da Luz que estava equilibrado na energia masculina e feminina, 
soube que num momento difícil e aterrorizante não poderia pensar rápido o suficiente para puxar 
todas as suas ferramentas, quando confrontado com a primeira cobra. Mas sabia de uma coisa que 
era simplesmente respirar, inspirar a divindade. Ao praticar isto todos os dias, vocês verão que se 
torna uma coisa inconsciente. Ao inspirar, a divindade vem junto. Samuel sabia que a respiração o 
traria a um equilíbrio e iria ancorar sua divindade. E o que aconteceu, o que aconteceu foi que 
uma águia, voando ali por cima, estava o tempo inteiro observando, esperando pegar um pedaço 
da cobra, mas aguardando o momento certo. Isto abriu uma porta. Um evento externo ocorreu, 
um acontecimento aparentemente de fora evitou a morte certa de Samuel. Mas ele também teve a 
sabedoria de saber que deveria entender primeiro, a razão pela qual a serpente estava ali. Ele sabia, 
como você, que ela estava ali por alguma razão. É por isto que em sua jornada estrada afora, ele 
foi pensando no porque da serpente ali. Ele sabia, como você saberia, que havia uma razão. Ela 
estava ali por alguma razão. 

Quando a escuridão aparece, e o medo surge e a serpente vem dentro de você, possua sua 
divindade. Permaneça em equilíbrio. Não tente mudar algo que ainda não compreende muito 
bem. Não tente matar esta coisa. Não fuja correndo assustado. Mantenha sua própria divindade. 
Pergunte à escuridão dentro de você por que ela está aí. O que precisa ser liberado. Há um 
desequilíbrio de energia dentro de você precisando atenção. Talvez um velho remorso. Você não 
precisa voltar vida após vida para saber exatamente o que é. Seria perda de tempo e de energia. 
Mas, talvez seja um velho remorso ou culpa. Ou talvez seja parte de uma sabedoria por ser 
completada, assim que permanece em desequilíbrio dentro de você. A serpente vai aparecer no 
tempo apropriado para que você saiba que há algo precisando ser liberado. 

A energia, a energia espiritual é uma coisa incrível. Sabemos que vocês começam a estudá-la. O 
grupo que foi à Inglaterra e esteve no vórtice de Avebury (referindo-se a canalização realizada 
neste local da Inglaterra no dia 11 de setembro de 2001) experimentou-a. Ela continua a afetar 
seus circuitos. Ela ainda afeta a sua saúde, seus tecidos e sua energia espiritual. Eles estiveram no 
meio de um dos mais poderosos vórtices do mundo, que se encontrava repleto de energia 
necessitando ser liberada, escuridão que precisava ser liberada. Eles compreendem agora o poder e 
a potência dela. Dentro de você é a mesma coisa – há energias que precisam ser liberadas. 
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Quando a escuridão chegar a você no caminho da iluminação e da ascensão, possua sua divindade. 
Mantenha-a. Inspire e pergunte o que é que você deveria saber. E compreenda o tempo inteiro, 
isto se trata de liberar e transmutar uma velha energia. 

Olhe o mundo. Há velhas energias que precisam ser liberadas, velhas energias que necessitam 
atenção. Elas não aparecem e dizem, “estamos machucando por dentro. Nos diga o que 
precisamos fazer para liberar.” Não funciona assim. Como Cauldre chama este tipo de energia, 
seja dentro de você ou fora no mundo... elas são como “baratas espirituais.” Elas aparecem e elas 
se escondem. Elas se escondem dentro de você, estas trevas, estas serpentes. Estão se escondendo 
em cavernas. Representam uma velha energia da Terra que precisa ser liberada. Você precisa lhes 
dar uma atenção firme. Precisa se dirigir a elas em equilíbrio, de outra maneira elas abrirão fogo 
na sua cara. 

Há velhas energias desequilibradas da Terra relacionadas a dualidade original do masculino e do 
feminino. É tempo delas mudarem. As coisas não podem prosseguir sem estas mudanças. Então o 
que acontece? Elas vêm à superfície. Haverá outros acontecimentos nos próximos anos de seu 
tempo. Há toda uma área com uma energia explosiva. Uma energia terminal. É uma energia baixa 
que se alimentará de si mesma e se auto destruirá. Ela precisa liberação. Esta é sua área da África. 
Olhe para a energia lá. Ela busca liberação. Mas lembre-se, lembre-se do terceiro Trabalhador da 
Luz. Não vá pra lá como um Shaumbra do tipo Poliana, tentando mudar o mundo. Ela virá a 
você, e você saberá o que fazer. Saberá como lidar com o que vem. 

Ao passar por estas muitas, muitas mudanças enquanto você evolui pessoalmente, haverá 
desequilíbrios aparecendo de dentro. Dê atenção a eles. Compreenda que, em seu nível mais 
profundo, desejam ser liberados. E quando isto ocorre, uma energia da escuridão faz girar a luz. 
Sabia que esta é outra lei básica da física espiritual? Quando a energia do escuro é liberada, ela 
então faz girar a luz. Isto permite a você soar a novas alturas. Permite que descubra novas coisas 
em seu caminho para a ascensão. É como um combustível. Está aí a seu serviço. Mas se você não a 
libera corretamente, ela tem a tendência a explodir em seu rosto. 

Queridos amigos, sabemos que às vezes esta trilha é difícil, mas sabemos que cada um de vocês 
está adquirindo a sabedoria e a força e o equilíbrio e a posse para caminhar nela. Sabemos que 
passaram por vários processos nestas poucas semanas. Sabemos que estão entrando em si. 
Podemos ver isto aqui hoje. Podemos ver. Sabemos que vocês têm muitas, muitas perguntas sobre 
o que está acontecendo a vocês e ao que está no mundo. E dentro de você, contida em você, está a 
resposta para cada uma destas perguntas. Nós estamos aqui simplesmente, como Rafael, para 
ajudar a te guiar em seu caminho, para andar com você, para refletir de volta a você e para nada 
mais que simplesmente sentar aqui com velhos amigos nesta energia, esta energia de amor e 
esperança e verdade. 

Agora, dizemos a vocês que há muito trabalho a ser feito. Estamos dizendo que se você começar a 
olhar para as energias associadas com coisas fora de você, - governos, religiões, organizações –
começará a ver muito claramente onde estão os desequilíbrios. Você será capaz de ajudar de 
verdade a facilitar um processo. Saberá quando está sendo chamado. Saberá quando é apropriado 
responder. Saberá o que fazer. Compreenda ao nível mais profundo que a escuridão busca ser 
liberada. 

Não somos muito de fazer predições, profecias, mas vemos a direção das coisas. Vemos que, com 
os acontecimentos e o grande salto em consciência das quatro semanas e quatro dias atrás, as 
mudanças continuarão a varrer o mundo. O que vemos é que haverá uma mudança profunda de 
suas próprias igrejas e religiões. Tem havido recentemente muita energia concentrada nelas. Isso 
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vai continuar. As igrejas que mantêm um desequilíbrio de energia, que mantêm dualidade, não 
podem mais sobreviver na energia nova. As igrejas que promovem separação entre Deus e o 
homem não poderão se manter por si mesmas, quando vocês entrarem na nova energia. As igrejas 
que criam um inimigo, o demônio, outras religiões... elas não podem prosseguir bem na energia 
nova. 

Neste tempo as igrejas detêm um tremendo desequilíbrio de energia dual. Vocês as verão sempre 
associadas ao centro dos problemas, como já viram por milhares e dezenas de milhares de anos. 
Você vai ver isso continuar, mas verá suas muralhas desmoronar, significando que elas serão 
forçadas a mudar, a ser mais abertas ou cairão e deixarão de existir. 

A maior parte da energia da dualidade se localiza nestes lugares construídos para a adoração de 
Deus. A maioria dos lugares construídos para a adoração de Deus detém um tremendo 
desequilíbrio da energia masculina e feminina. Isto precisa chegar a um fim de maneira a se entrar 
na energia nova. Aqueles que detém o poder nestes lugares, igrejas e filosofias compreendem isto. 
Compreendendo, ficam mais amedrontados, fazem observações estúpidas à imprensa (referindo-
se as observações de Jerry Falwell, após os acontecimentos de 11 de setembro). Tendo mais 
medo, também se tornarão mais virtuosos e mais estreitos que nunca. É porque sentem que estão 
perdendo suas amarras. Estão perdendo sua base. Quando a energia nova vier a ser, não é 
apropriado que esta velha energia da dualidade esteja aí. 

Por que levantamos esta questão, queridos amigos, quando falamos sobre atravessar a fronteira, há 
pouco tempo atrás (canalização em Toronto, em relação as “novas igrejas”)? Vocês são as pessoas 
que irão construir as novas igrejas, não igrejas com paredes, ou estruturas ou regras. São igrejas 
que ensinam um princípio básico e apenas um – o divino está no interior. O divino é você. Cada 
indivíduo tem um direito de nascimento do reino, o direito de nascimento da divindade. Não 
permita a ninguém lhe dizer que mantém as chaves de sua divindade! Quando se tornar um 
professor, compreenda que estará apenas facilitando um processo e uma jornada para seus 
estudantes. Tobias e Rafael... nós estamos apenas facilitando um processo para vocês. Vocês irão 
apenas facilitar um processo para os outros. 

Agora Cauldre nos diz que já falamos por muito tempo, mas nós apreciamos o tempo junto com 
vocês Apreciamos estar com humanos tão plenos de entusiasmo, renovados de uma certa maneira, 
cansado às vezes, mas tão renovados aqui. Vocês estão tão vivos. É o que sentimos quando 
entramos aqui. Estão tão repletos com o sopro da vida e o alento do Espírito. 

Os três visitantes – que eram terroristas, agora observando com grande atenção do outro lado –
nos pediram para estar aqui com este grupo de humanos que está ativa e amorosamente 
trabalhando sem tomar poder uns dos outros, sem lutar com o outro. Eles pediram para ver um 
grupo assim. Estão aqui hoje, achando que jamais poderão calçar seus sapatos. Estão aqui, 
imaginando onde tomaram o caminho errado em sua jornada, e como é possível humanos tão 
amorosos e iluminados na Terra. Eles dão uma pancadinha em nosso ombro e dizem, “Tobias, 
lembre aos que estão aqui.... estes são os verdadeiros trabalhadores. Não são trabalhadores 
açucarados e fofinhos. Estes são os verdadeiros trabalhadores”. Eles podem ver na energia de 
vocês a convicção, a maneira como possuem sua própria divindade. 

Nós amamos vocês ternamente. Amamos este momento com vocês. São momentos muito 
preciosos. Vocês todos são como Samuel, tendo aprendido tanto, tendo ganhado tanta sabedoria. 
Estão verdadeiramente prontos a ensinar a outros. E lembrem-se – Rafael sublinha e acrescenta 
um ponto de exclamação – você jamais está só! 



49

E assim é.

Tradução para o português: Sonia Gentil, outubro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de outubro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 3: A Escuridão Interior Busca Liberação

Perguntas & Respostas 

Tobias: E assim é, queridos e velhos amigos que são Shaumbra. Retornamos a este círculo para 
dar prosseguimento a suas perguntas. (dando uma risadinha) Vamos fazer uma tentativa de lhes 
dar respostas. Agora, sabemos que o tempo corre aqui. Vamos deixar de lado nossas conversa 
normal porque, de uma certa maneira, já dissemos tudo que precisava ser dito neste dia em 
relação a Lição Três. Passamos por todas as questões. Toda a energia já se encontra dentro de 
vocês. Assim, com isso, e sabendo que seu tempo corre, vamos direto às perguntas. 

Pergunta: Tobias, por que? (risadas) 

Tobias: Bem, se fôssemos filósofos humanos, diríamos, “Por que não?” pois esta é a questão. 
(risadas) 

Por que?... é uma pergunta muito boa, e é sobre sua jornada. É sobre sua busca. É sobre sua 
ascensão. É a pergunta que tem sido feita pelas entidades desde que saímos de Casa. Desde que 
vocês saíram de Casa esta tem sido uma coisa básica – a busca de Deus, a procura de Deus. 
Quando estavam no vácuo criando esta Segunda criação, a verdadeira pergunta era sobre onde 
achar Deus, como voltar pra Casa. Quando todos nós amadurecemos, compreendemos que não se 
tratava de voltar pra Casa. Se tratava de criar algo novo. Mas, a busca por Deus continuou. 
A Ordem Arc foi criada para ajudar a definir uma energia desequilibrada, uma energia que estava 
a procura de Deus. Uma resposta à pergunta “por que.” Era sobre um lugar e uma experiência 
que capacitaria vocês, e depois a nós, para mais uma vez conhecer Deus, mas num relacionamento 
diferente daquele que tinham com o Rei e a Rainha quando vocês eram Jack. A relação agora vem 
de dentro de você. A relação é sua e pessoal. É sobre integrar sua divindade. 
Por que? Se você volta a história de Jack, vai se lembrar que escolhemos cuidadosamente as 
palavras. Foi dito que Jack era um príncipe, o filho do Rei e da Rainha. Um dia ele herdaria o 
trono. Mas, ele desejava uma última fazer uma última jornada. Por que? Para compreender como 
trazer a energia de Casa, como carregar a energia de Deus, como trazer o divino diretamente 
dentro de si, em sua experiência em seu ser. Jack não a possuía quando estava no Reino. E para 
ser um verdadeiro criador, Jack precisava descobri-la por sua própria conta. 
Você esteve buscando Deus desde então. Você está começando a compreender a dinâmica disso e 
como funciona. É difícil. Não chega fácil. Por que? É a conclusão de um círculo que começou no 
momento em que o Espírito contemplou o Eu e iniciou toda uma dinâmica de nova criação, de 
dualidade, e de experiência. É a finalização da busca do Espírito para conhecer o Eu, para 
conhecer a expressão, vivendo através da experiência. 
E, por que não? (risadas) 
Pergunta: Tobias, mais do que nunca, precisamos saber sobre transmutação. 
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Tobias: Isto é realmente correto. O primeiro nível dessa transmutação foi discutido hoje, neste 
dia. A transmutação de energias chega quando você dá atenção a elas, quando você tem a 
sabedoria de compreender que estas energias, insidiosas que são... querem ser liberadas. Elas 
querem ser liberadas ao máximo, não ao seu máximo. Este foi o erro do terceiro trabalhador de 
luz, a mulher que tentou curar e manipular. Estas energias querem ser liberadas ao nível mais alto 
delas. 

A primeira lição na transmutação é perguntar o que deve ser sabido. Do que estas energias 
buscam ser liberadas? O que representam estas energias? Por que elas estão sendo retidas? Por que 
estão causando medo e escuridão e terror e raiva e todas estas outras emoções? 

Vamos continuar a falar sobre isso, como dissemos numa sessão como esta há pouco tempo atrás. 
Ainda estamos aprendendo de vocês. Ainda estamos aprendendo. Temos observado vocês nestas 
últimas semanas em especial. Estamos começando a compreender como o medo é transmutado, 
como é trabalhado, não apenas de nosso ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista 
prático em sua Terra. E, depois estamos devolvendo esta informação a vocês. 

Em nossa discussões com vocês, nas várias lições que se seguirão, vamos continuar esta história da 
transmutação, de girar, de desdobrar. Realmente, transmutação de energia é de fato energia de 
desprendendo, energia evoluindo. Cada vez que você esforçar-se para ir a seu próximo nível... cada 
vez que você faz um esforço para alcançar seu próximo patamar, isto causa o surgimento de 
escuridão. Faz a serpente surgir na estrada. O primeiro nível de transmutação é perguntar “por 
que.” Agradecemos a você por esta pergunta, e vamos continuar a discutir o assunto. É uma área 
importante e tão vital que continuaremos a falar sobre ela. 

Pergunta: Tobias, desde 11 de setembro, tenho sentido uma tremenda tristeza e as lágrimas rolam 
de meus olhos em momentos inesperados. Não sei como lidar com isso. O que está acontecendo? 
O que posso fazer sobre isso? 

Tobias: Você, minha querida... todos vocês... tem se tornado tão sensível, em especial nestes 
últimos seis meses. Você está expondo partes de seu ser. Está se tornando muito afinada as coisas. 
Você está sentindo o pesar dos humanos a seu redor. Mas lembre-se não é mais sobre você. Não é 
mais sobre você. Você está aqui em serviço como uma professora. 

Vocês estão sentido a energia das pessoas que precisam de sua sabedoria e de seus ensinamentos. 
Estão ouvindo e sentindo a batida na porta. Ela chega na forma de pesar e emoção e ansiedade e 
lágrimas. Vocês estão sentindo o pulsar da humanidade. Ao mesmo tempo estão sendo chamados 
a servir. Isto é a batida na porta de que falamos. Esta é a batida na porta. 

Agora, ao compreender que não é sobre você, isso não faz com que o pesar vá embora. Não é 
como se você se tornasse completamente insensível, mas pelo menos você sabe como equilibrar 
esta energia em seu interior. Você pode sentir que os humanos e que a Terra está triste e passando 
por dificuldades. Então é hora de fazer uma pausa e se perguntar, “Para o que estou sendo 
chamada agora?” E, você sabe, a resposta virá a você. Pode vir de uma maneira que talvez você 
não esteja esperando, mas ela virá a você. 

Esta é uma ótima pergunta. Compreendam que é devido ao progresso que vocês estão fazendo. 
Compreenda que também há uma parte de você, uma parte amorosa, de um humano que cuida, 
que sente compaixão por cada um que está sofrendo. É isto que amamos nos Shaumbra. Vocês 
cuidam tão profundamente dos outros que carregam o peso consigo mesmos. Tenha compaixão. 



51

Tenha amor e esperança. Compreenda que há um chamado agora para que faça seu trabalho, o 
trabalho que planejou realizar há milhares de anos. Agradecemos a você. 

Pergunta: Tobias, há sabedoria nas ações militares que estão sendo empreendidas atualmente? 

Tobias: Isto ainda está para ser decidido. (risadas) De nossa perspectiva, houve uma incrível 
sabedoria... há um incrível equilíbrio em esperar, mesmo que tenha havido evidências sobre quem 
perpetrou estes eventos. Houve um cuidadoso período de espera. 

Agora, na história de Samuel, em seu primeiro encontro com a serpente, ele sabe que é momento 
para inspirar sua divindade e equilibrar-se. Então acontece uma coisa de fora surpreendente e 
inesperada que aparentemente intervém para o proteger. Depois, mais tarde ele aprende, 
perguntando em seu íntimo, o que é que deveria fazer. Ele aprende que deveria se dirigir a 
serpente. Pergunta por que ela está ali. Ele chega a compreensão de que a serpente 
verdadeiramente quer ser liberada das velhas energias. 

Agora, talvez isto venha a significar que estar num espaço de equilíbrio e força seja bom. 
Compreenda que quando você está em equilíbrio, não é sequer necessário puxar sua faca ou sua 
espada. Haverá um acontecimento externo que ajudará a re-equilibrar a energia. Como você se 
recorda, o segundo Trabalhador da Luz, o que puxou sua faca com raiva e ia matar a serpente... 
ele foi morto instantaneamente. Isto deve significar algo a você sobre a natureza da força 
desequilibrada. 

Gostamos de contar histórias sobre jornadas nas estradas. Gostamos bastante. (Arcanjo) Rafael é 
muito bom nisso. Pra falar a verdade, nós brincamos com ele neste lado do véu e dizemos, “É 
apenas uma história.” Ele sempre começa a contar histórias pra nós com “havia três humanos na 
estrada.... havia um humano na estrada.” (as pessoas riem enquanto Tobias implica com Rafael) 
Ele sempre inicia suas histórias dessa maneira. (mais risadas, em parte porque Tobias está muito 
engraçado – sim, Tobias às vezes nós rimos de você, amorosamente, é claro) 

Mas, esta história fala do equilíbrio que é necessário a este ponto. Compreenda que a escuridão 
busca a liberação. Compreenda que precisa dirigir-se a ela, mas de uma forma firme. Agora, não 
vamos sequer insinuar que temos respostas para esta pergunta. Mas vemos direções. Vemos que é 
importante manter a força, mas ao mesmo tempo continuar a fazer perguntas, continuamente 
perguntar a estas velhas forças, que vocês chamam forças do mal, forças terroristas... pergunte a 
eles o que buscam, o que é que procuram liberar. 

Force-os com a unificação de todas as nações de seu mundo. Empurre-os a mesa de conversações. 
Mas, sabem de uma coisa? Vai ser difícil pra eles sentar-se em conversação. Mas, se há uma 
pressão contínua, uma enorme pressão de todos seus líderes e de todas as nações, eles sucumbirão. 
Eles se enfraquecerão. Eles tremerão ao sentar-se num espaço da verdade, cara-a-cara. 

Ouvimos isto dos três que estão conosco hoje. Eles dizem que isso é a última coisa que este grupo 
quer. Eles desejam tumulto. Querem terrorismo. Querem rasgar o tecido da energia nova. 
Quando convocados a mesa de conversação para falar a verdade, serão destruídos. Não sabem 
como lidar com isso. Tudo isso é especulação de nossa parte. O macho raivoso, de postura 
militar, queridos amigos, pode sair dando tiros se não estiver em equilíbrio. Poderia dar tiros, 
como fez o segundo Trabalhador de Luz. Firmeza com amor e sabedoria é o que é necessário 
neste momento. 
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Pergunta: Tobias, me círculo de amigos e pessoas que encontro, todos querem rezar pela paz. Eu 
sugeri que orassem por uma plena consciência de todas as pessoas no planeta. Acredito que 
consciência plena é lembrar quem realmente somos, puro amor, de maneira que não possa haver 
espaço para nada mais. Estou sendo simplista? 

Tobias: Não, meu querido, você é sábio. Você é sábio. Ficamos encantados ao ver como estão 
indo longe. Agora, vamos falar sobre oração por um momento. Quando humanos rezam, 
especialmente em grupos, queremos muito partilhar com vocês o que vemos de nosso lado. 
Vemos que no mais fundo há um desejo para que o bem seja feito, mas vemos energias não 
apropriadas. Quando ouvimos grupos de humanos rezando, de vez em quando há tanta confusão 
e desequilíbrio que temos que pular fora do caminho, ficar de fora destas rezas. Os humanos não 
sabem para o que rezam. 

Cauldre... pensa nos e-mails que vai receber quando nós dizemos estas coisas, mas (risadas) 
precisamos continuar. É quando há uma consciência de equilíbrio. Quando você olha para dentro 
em primeiro lugar. Quando todos estes eventos aconteceram (os ataques terroristas), não estamos 
dizendo que foi ruim que o mundo tenha rezado, mas vocês precisavam ter ouvido algumas das 
preces! Não faziam sentido! 

Vocês sabem o que é mais poderoso que uma oração? É o abraço! É o abraço dado sem nada 
pedir de volta. É o partilhar de amor e de energia. Que não tenta mudar ou transformar a pessoa. 
Que tenta conectar-se com ela. 

Quando duas energias que funcionam em diferentes vibrações tocam uma a outra, ocorre um 
novo e mais elevado nível de energia que é alcançado por ambas as partes que se tocaram. 
Abraçar-se é uma expressão simples de amor. Algo se modifica que muda ambas as pessoas. A 
energia de pessoa alguma deveria ser considerada fraca ou forte, melhor ou pior. Uma conexão é o 
que ocorre. 

A oração é tão mal entendida em sua sociedade. Desafiamos os Shaumbra a pesquisar um novo 
jeito de rezar. Os humanos são tão ligados a palavra “reza,” e sabemos que ficam chocados 
quando dizemos que ela não é mais eficaz. Quando você sente compaixão, e há lágrimas em seus 
olhos e você cuida de outro humano... iss é que faz a diferença na medição de energia. Não são as 
orações rezadas. É o que foi sentido no coração. 

O terceiro Trabalhador de Luz em nossa história de hoje queria “tratar” a serpente. Ela queria 
encontrar a criança interna ferida da serpente. Isso foi energia desequilibrada. Ela não sabia o que 
estava tentando curar. Não tinha a mínima idéia, mas pensou que iria curar a serpente. Ela pensou 
que com seu programa, quando curasse a serpente, se tornaria uma heroína. Pensou que fosse a 
curandeira e a serpente o paciente. Não é assim que a energia funciona. Em primeiro lugar tem 
que se compreender porque a serpente está ali. Ela não entendeu. Ela não fez perguntas. 

Quando você reza, não entende muito para quê está rezando. Quando você reza pela paz, como é 
que parece esta reza? O que é paz? Se você reza pela paz, mas continua havendo escuridão 
necessitando ser liberada, então ela está sendo acobertada. Há uma cobertura açucarada na paz, 
que não vai segurar. Tem havido problemas na área de seu mundo chamada Oriente Médio. Tem 
aí uma cobertura açucarada dizendo, ‘Vamos dar um aperto de mãos e ficamos amigos.” Mas, 
quando dão as costas, a serpente surge, pois não deram atenção a ela. Ela não foi liberada. 

Quando você reza pela paz, pelo o quê está rezando? De uma maneira, o programa é, “Por favor, 
querido Deus, faça com que meus problemas desaparecera. Não quero vê-los.” A questão é 
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compreender a consciência em elevação. Cada vez que a consciência se eleva, a serpente aparece. 
Mas, cada vez vai ser mais fácil lidar com ela, dizendo, “Por que você está em meu caminho? Eu 
sou Shaumbra. Sou forte e divino, e pergunto o que é que você busca.” Agradecemos a você por 
esta pergunta iluminada. 

Pergunta: Última pergunta. Tobias, você diz para se construir novas igrejas, mas elas não são 
igrejas. Então porque chamá-las de igrejas? Não se trata apenas de uma nova maneira de ensinar 
“siga em seu caminho e ensine-o?” 

Tobias: Realmente, e nós escolhemos cuidadosamente esta palavra. Ela pode ser usada, num certo 
sentido, porque é a palavra com a qual os humanos estão familiarizados, e irão compreendê-la. 
Isto faz a transição um pouco mais fácil para eles. Se você vem com outro nome, eles não vão 
entender muito bem, e pensarão que talvez você esteja vindo de outro planeta. (risadas) 

Usar a palavra “igreja” é mostrar uma nova luz, mostrar um nova maneira para uma energia que já 
está estabelecida. Também faz o humano levantar as sobrancelhas e dizer, “É, isto é uma igreja?” 
Dando oportunidade para dizer, “Sim, mas é uma nova igreja. Não tem paredes. Não tem um 
livro glorificado. Não tem adoração por uma entidade que nunca foi vista e talvez nunca venha a 
ser.” 

A nova igreja se trata de compreender a relação com o Deus interior. Desde que saíram de Casa, 
vocês tem procurado por Deus. A nova igreja é você... a nova igreja é você. É onde Deus e 
divindade podem ser encontrados. Escolhemos cuidadosamente as palavras porque a igreja não é 
o prédio ou a organização. A igreja é a pessoa que senta-se a sua frente. A igreja é você. A procura 
de Deus termina aí. É aí que você vem a conhecer o Espírito. É quando você chega a conhecer o 
Lar. 

Gostaríamos que houvesse ainda mais uma pergunta. (Uma longa pausa enquanto Linda procura. 
Tobias disse, depois de esperar um pouco, acompanhado de risadas do público,”Não sabíamos 
que seria tão difícil.” Linda responde: “Você está satisfeito de já ter respondido um tanto delas.” 

Pergunta: Tobias, última questão. Eu sei que Cristo se refere a um nível de consciência e é o 
mesmo que a consciência de Krishna, Buda, etc.. mas parece haver uma diferença ente Jesus de 
José e Sananda. 

Tobias: Realmente há. Isto nos dá oportunidade para falar sobre algo que estávamos querendo 
dizer, mas a pergunta não foi feita, assim que tivemos pedir que se fizesse a pergunta. (o público 
dá gargalhadas e Tobias uma risadinha) Cauldre não gosta muito quando nosso brilho o 
sobrepuja! (mais risadas) 

Há a energia de Jesus, que vocês poderiam dizer que foi do ser ou da entidade, um velho amigo 
que caminhou na Terra. Este era seu nome e a estrutura de energia impressa que o identificava. 
Jesus é parte de uma família espiritual. Agora, as palavras humanas, às vezes são limitantes demais. 
Mas, ele é parte de uma família espiritual. Você diria que é da família de Sananda. Agora, dentro 
da família de Sananda, há muitos seres e muitas entidades que carregam esta energia. Mesmo em 
sua Terra você tem muitos Trabalhadores de Luz, muitos Shaumbra que estão canalizando 
Sananda. Isto significa que estão canalizando Jesus? Não necessariamente. Sananda é uma ampla 
energia família. Seria como se você tivesse o nome Silva. Há uma enorme família associada a ele, 
mas seu nome é João. Este é o indivíduo. 
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Assim que há a família de Sananda que de fato faz parte da Ordem Arc. Quer dizer ... ela tem 
alguns atributos diferentes dos seres que vocês conhecem como arcanjos, mas Sananda é uma 
energia única dentro da Ordem Arc. Seus membros, os membros desta família, em geral vem à 
Terra em tempos de grandes mudanças e grandes saltos de consciência. 

Agora, isto nos permite partilhar com vocês o que eu deseja partilhar. (risadas) Eu, Tobias, sou o 
que andou na Terra milhares de anos atrás. Sou um velhos amigo de vocês, dos tempos de 
Atlântida. Também caminhei com vocês em uma forma não física, mesmo neste últimos milhares 
de anos. 

Mas, há uma maior, mais ampla energia da família Tobias. Não sou apenas o humano morto, ou 
como Cauldre me chama, o “velho judeu.” (risadas) Há uma energia de família mais ampla. 
Pertence a linhagem direta da Ordem Arc. A energia da família Tobias tem sido escrita 
recentemente por outros como TO-BI-US. Isto não é um interpretação muito acurada. 
Energeticamente deveria soar – é muito difícil traduzir – energeticamente soaria com “To-ah-
mus.” Mas, vocês a chamam a familía de “To-bee-us.” Esta energia de que eu, Tobias faço parte e 
de que vocês fazem parte é uma energia muito grande, ampla e com muita dinâmica espiritual. É 
diferente do Conselho Carmesim, pois este é um grupo dentro desta energia de “To-bee-us.” 

Este grupo, esta família de que fazemos parte, vem a Terra em tempos específicos. Trabalhamos 
próximos a energia de Sananda, mas entramos como trabalhadores de mudança de energia. 
Entramos em épocas quando há uma grande transformação na consciência. Nestes períodos 
envia-se pra cá trabalhadores aclimatadores de energia. Vocês são os que sabem como pegar a 
mudança em consciência – pegar esta energia etérica – e ajudar a implantá-la, ajudá-la a seguir 
adiante e ajudar a materializá-la. 

Estivemos esperando um tempo para discutir isso, mas queridos amigos, há algo muito maior 
acontecendo aqui do que vocês possam reconhecer. Há muito mais do que esta entidade chamada 
“Tobias,” aqui sentada com vocês. Há uma energia de família muito mais ampla que entra 
quando nós falamos. É mais fácil nos dirigirmos a vocês como “Tobias” o humano que andou na 
Terra, um ser que tem compaixão e compreensão, que tem caminhado com vocês, que é seu velho 
amigo. É mais fácil nos dirigirmos a vocês através desta identidade energética, do que alguma -
como dizer – grandiosa e ampla e ilustre energia que vem diretamente da Ordem Arc, porque não 
poderíamos então conversar assim tão próximos e pessoalmente como fazemos. Assim, tomo a 
identidade de “Tobias” para um contato mais íntimo com vocês. Mas, compreendam há algo de 
muito mais grandioso, muito maior acontecendo aqui. Esta é a razão mesma por que estão aqui. 

Esta é a maneira como queríamos concluir nossa discussão deste dia, mas a pergunta não foi feita! 
Queríamos que vocês compreendessem a enormidade do trabalho que realizam. Vocês entram 
agora no momento de mudança de consciência. É tempo de fazerem seu trabalho. Você saberá o 
que é tão somente fazendo a pergunta. Pedimos a Cauldre agora que reforce o propósito real e o 
verdadeiro significado do Círculo Carmesim, um lugar para nutrir, apoiar e facilitar todo o 
trabalho que vocês estão fazendo, um lugar para ser o ponto central onde vir quando você precisa 
de orientação ou amor ou apenas abraços. 

Nós amamos vocês ternamente. 

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil, outubro/2002
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TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 3 de novembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 4: A Linguagem do Ah!

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos aqui em nosso espaço sagrado para mais um 
encontro do Círculo Carmesim e do Conselho Carmesim. É um enorme prazer estar neste espaço 
com vocês hoje, e reunir nossas energias aqui. 

Estamos ficando cada vez mais acostumados com isso, assim como vocês. Vocês perceberam, 
queridos amigos, que esta transformação na energia, quando nos fundimos com vocês, não é mais 
tão surpreendente? Não é mais tão difícil fazer esta transição. É muito mais suave. Agora 
podemos entrar planando. Podemos, como o vento, estar com vocês e fundirmos com vocês, amá-
los e estar junto. 

Ah, estávamos dizendo a Cauldre (Geoffrey Hoppe) quando sua música tocava (precedendo a 
canalização), que lembramos uma época, não muito tempo atrás, quando a transição e a 
transformação nas energias eram muito mais difíceis. A gente entrava com uma enorme entourage. 
Muitos entravam conosco especificamente para tecer e ajustar as energias tornando a comunicação 
com vocês possível em todos os níveis. 

Mas agora, sinta ao redor, queridos amigos. Não precisamos mais que este enorme grupo venha. 
Não precisamos destas grandes transformações. Podemos entrar quase tão facilmente quanto 
vocês entram pela porta para este local. Isto acontece porque vocês avançaram muito em seus 
caminhos. Entraram tanto na nova consciência que podemos nos conectar muito mais facilmente. 

Temos um bocado a conversar neste dia. Apreciamos o trabalho respiratório que realizaram mais 
cedo. Pedimos a todos agora para integrar mais uma vez. Integrem sua própria divindade. Como 
ouvimos dizer mais cedo, ousem integrar sua divindade pela respiração. Ousem obter o que vocês 
têm buscado por tanto tempo. Ousem ventilar as chamas de sua divindade que desperta, assim 
como um fogo enfumaçado pronto para saltar em chamas. Como sabem, o simples sopro leva-o a 
acender. Faz com que ganhe vida. É assim que acontece quando você respira. Inspire até seus 
dedos do pé. Inspire através dos braços e dedos das mãos. Fazendo isto, sinta a energia de seu 
próprio ser, e então faça a conexão com a energia do Tobias. Energeticamente também estou 
respirando para me conectar a você. É assim, simples. É bem simples. 

Temos dito com freqüência que não precisamos mais entrar longas discussões, discussões 
prolongadas que às vezes são até mesmo um teste a seu intelecto. Você sabe que é assim simples 
como conscientemente respirar sua divindade? Ela está despertando dentro de você, mas quando 
você não está conscientemente se conectando a ela, então fica pensando por que todas estas coisas 
desafiadoras ou extraordinárias estão acontecendo em sua vida. Elas acontecem porque você está 
dando nascimento a semente crística dentro de você. Você está dando a luz a divindade em seu 
interior. Quando você a respira, ela se funde. Isso faz com esta divindade se acenda dentro de 
você, surgindo em sua vida. E depois, você sabe o que mais, queridos amigos, cuidado porque 
HAVERÁ mudanças. 

Oh, ouvimos tantos dizendo, “Querido Espírito, querido Tobias, querido com-quem-quer-que-
eu-possa-reclamar-do-outro-lado (risadas), porque todas estas coisas estão acontecendo em minha 
vida?” Sorrimos, damos uma risadinha e dizemos, “Porque você é divino, porque você está 
passando por um processo incrível.” E é o processo que você sabia e estava prometido a você 
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antes que saísse de Casa, antes de deixar o Reino. Era a promessa de sair fora por conta própria, 
fora de Tudo Que É. Sim, você existe fora de Tudo Que É. Cauldre continua a tentar entender 
isso, e jamais compreenderá enquanto tentar com o cérebro! 

Você deixou o Lar com a promessa ao Eu e ao Espírito de que sairia por conta própria. 
Aprenderia como é estar fora de Tudo Que É, como é ser um criador por seu próprio direito. 
Você saiu de Casa para liberar as rédeas, liberar a conexão com o Espírito. Você realizou isto 
intencionalmente. Fez isso com o amor e a aprovação de Tudo Que É, o Eterno, o Rei e a Rainha 
– qualquer que seja o nome que Lhe dê. Você teve a aprovação do ser mais amoroso para partir, 
sair por sua própria conta. E agora, queridos amigos, dezenas de milhares de anos depois, com 
tanta experiência que não haveria bibliotecas suficientes em sua Terra para conter a informação de 
suas experiências... eras depois, você chega ao ponto onde está preenchendo o motivo pelo qual 
saiu de Casa. Esse motivo é compreender sua própria identidade fora do espaço de Tudo Que É 
para se conectar a esta identidade, para experimentar através dela, e depois num certo ponto, 
integrar o que é seu por direito de nascimento, a semente Crística interior, seu eu-Deus, integrar 
isto a tudo que você é. É por isso que estamos aqui sentados com vocês agora. É por isso que 
você está aqui, querido, queridos amigos. E é por isso que eu, Tobias, estou aqui neste dia com 
vocês. 

Você está no ponto mágico, milagroso, incrível onde está chegando ao arremate final do círculo. 
Você está chegando ao ponto onde vai fechar o círculo. E isto é quando você integra sua 
divindade. 

“Por que é tão difícil de realizar?” você pergunta. Nós ouvimos vocês perguntando isso o tempo 
todo. É tão difícil porque nunca foi feito antes. Verdade. Vocês são os primeiros a fazer isso. 
Vocês estão pavimentando o caminho. É difícil porque muito de vocês se agarram ao velho por 
estarem familiarizados com ele. Vocês estão acostumados com o velho jeito. Há um certo 
conforto no velho jeito, mesmo que não tenha lhes servido bem, mesmo que tenha sido doloroso. 
Era de uma intensidade conhecida. Aqui está você diante do desconhecido, e para tornar as coisas 
ainda mais assustadoras, nós não sabemos! 

Nós dissemos a vocês repetidas vezes que são os primeiros a passar por isso. Nós somos aqueles 
do outro lado do véu, amando e abraçando vocês, ouvindo como nos xingam (risadas), ouvindo 
suas frustrações. Ouvimos você perguntando a nós ou a quem quer que você encontre deste lado, 
“Qual é o jeito certo? Como deveria me aproximar do novo?” Nós apenas podemos sorrir e lhe 
dizer que não sabemos. Você é que está passando por isso. Você tem a resposta. E, quando 
chegar a acreditar nisso e a experimentar, então passará por todo esse processo com muito mais 
facilidade e graça. Não causará danos ao seu ser físico. Certamente será muito menos desafiador 
ao seu ser mental. Vocês são os primeiros humanos a passar por isso. Esta é a razão de ser tão 
difícil. 

Você pode parar o processo quando quiser. Pode até tirar férias desta jornada ascensional se está 
precisando dar tão somente uma rejuvenescida. Você pode levantar a mão e dizer, “Espírito, e 
Tobias e todos os demais, isso não é mais para mim. Quero ter uma vida menos maluca. Quero 
voltar ao conforto de meu próprio lar. Não quero ser tão empurrado e desafiado.” E nós 
honramos esta decisão. Honramos totalmente porque compreendemos. Como Cauldre sempre 
nos diz, “A gente não vê você passando por isto, Tobias. Não vemos os outros. Você está aí na 
luxúria do outro lado do véu.” E como diz tão freqüentemente “Desce aqui e tenta.” (risadas) 
Também nos diz... Cauldre nos diz, “Tobias, mal posso esperar para ser SEU professor.” (mais 
risadas) 
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Queridos amigos, é uma alegria estar aqui. Sinta a energia. Sintam nosso coração neste dia. Sinta 
seu próprio coração neste dia. Ah.. amamos estes momentos. Adoraríamos engarrafá-los. E sabem 
o quê? Vocês podem fazer isso. você pode. Pode manter esta energia, e ela estará sempre aí pra 
você. Pode agarrar-se a este energia espessa, gloriosa, curativa e maravilhosa em que se encontra 
agora e visitá-la quando queira. 

Ela não desaparece quando vocês saem daqui. Ela apenas vai para um lugar dentro de você, que às 
vezes, você esquece de acessar. Mas está sempre aí. Juntos estamos criando uma energia tão
palpável quanto a mochila em que está sentado ou a bolsa ao seu lado. É tangível mesmo. Pode 
ser criada dentro de você a qualquer hora. 

Mencionamos esta energia porque ela também pode ser partilhada com outro humano. Em breve 
você vai estar sentado frente a outros humanos e vai desejar que eles experimentem esta energia 
abençoada, a maravilhosa energia em que estamos agora. Você vai querer ajudá-los a experimentá-
la, dar-lhes uma prova deste espaço terno em que nos encontramos. E, você sabe que pode ajudar. 
Então, inspire. Segure esta energia por um momento. Lembre-se como ela é e saiba que pode ser 
partilhada com outro humano. 

Agora, vamos fazer um bocado de coisa aqui hoje. Mas primeiro, estabelecemos a energia para 
uma transformação acontecer aqui. Há coisas que parecem bloquear vocês. Há questões barrando 
seu caminho. Não escolheríamos a palavra “cura,” embora ela seja provavelmente a que mais 
tenha a haver com vocês. Escolhemos usar a palavra “transformação.” “Cura” implica em que 
alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Isso é dualidade. Julgar que há algo errado com 
você é dualidade. 

Isso não funciona mais com você. Você está percebendo que este jogo de dualidade não funciona 
mais com você, não é? Você, que está quebrando a cabeça com as coisas, e sim, você que está com 
as pernas e joelhos roxos... que está se queimando, e todo este tipo de coisas... isso é porque está 
tentando resolver suas questões utilizando ferramentas da dualidade. Elas não funcionam mais. 

Agora, não gostamos muito da palavra “cura,” assim que usaremos a palavra “transformação.” 
Nos foi pedido que trouxéssemos à tona certas questões hoje. Para alguns de vocês são questões 
físicas, dores persistentes, e o medo associado com o que possa estar errado em seu corpo. Você 
sabe que o medo que você sente com o que está acontecendo é pior do que a verdadeira realidade? 
Você que está correndo atrás de dificuldades com sua cabeça, tentando entender as coisas... você 
se sente como se estivesse correndo de encontro a uma parede. Você que está passando por uma 
crise emocional, que está numa montanha russa, que não consegue entender porque um dia está 
numa boa e no outro está pra baixo... é hora de expor todas estas questões aqui. 

Este é um espaço seguro. Exponha estas questões agora. Você não precisa escondê-las dentro de 
você. Exponha-as. Vamos trabalhar aqui numa transformação, mas pedimos a você que 
compreenda que cada uma desta coisas que estavam ocorrendo, seja doença física, um problema 
mental, ou uma montanha russa emocional... todas estavam aí para servir a um propósito. Estão aí 
para servir a um propósito. Todas respondem a sua mudança de consciência. Você tem tentado 
entender o que estas coisas querem lhe dizer. Tem ficado imaginando a razão desta dor. Tem 
dito, “mas Espírito, mas Tobias, suponho que eu seja um Shaumbra. Pressupõe-se que eu esteja 
acima destas coisas. Elas não deveriam me afetar.” E você sabe o quê? Você está certo, mas você 
tem ser relacionado com elas através da dualidade. 

Agora, entre em sua Vontade Divina. Entre nesse momento divino e permita que estas questões 
sejam transformadas. Isto significa não fazer qualquer programação em relação a elas, mas sim 
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permitir que sejam liberadas da velha energia em que têm estado e transformar a si mesmas em 
soluções que você procura. Faça isto agora. Deixe que esta questão, este problema, esta doença 
apareça. Vamos trabalhar com todas estas energias aqui. Vamos trabalhar com cada um de vocês 
em níveis não verbais para transformá-las. Como o sábio disse mais cedo, “Se você ousa, se você 
ousar.” Porque quando você põe pra fora estas energias, quando você as libera, ocorre uma 
transformação que eleva sua consciência e sua iluminação a um novo nível. 

Você sabe, que há uma parte de você que não sabe se está pronta para ir para um novo nível? 
Porque você não sabe como é, você não tem tanta certeza, assim que se pendura em coisas, ou as 
deixa ir aos pouquinhos. Mas agora, queridos amigos, se for ousado, deixe-as ir – tudo de uma 
vez. Deixe que esta velha energia que tem deixado você doente.... deixe que seja transformada. 
Não curada, não mudada, não escondida por um abraço, e não destruída – mas transformada. 
Energia só pode ser transformada. Os humanos querem mudar as coisas e curar as coisas e correr 
das coisas. Você lembra nossa história de um mês atrás dos quatro trabalhadores da luz e da 
serpente? A energia pode apenas ser transformada. Ela pode apenas ser posta num movimento em 
espiral, que a eleva a um novo nível. 

A transformação recebe sua energia própria quando você libera os velhos jeitos, quando você 
libera a escuridão e o medo. 

Mas agora, vamos fazer isto aqui mesmo – se você ousar. Ponha aquela questão ou questões. Sim, 
ao que acaba de perguntar, você pode expor muitas questões à transformação. Mas, compreenda, 
no fundo, não é Tobias, nem outro ser, ou mesmo o Espírito transformando alguma coisa. É 
você, porque você está permitindo que este processo de transformação ocorra. Você está indo 
além da consciência de cura. Você está passando da consciência de mudança. Você está entrando 
numa consciência de transformação divina. 

E, enquanto temos estado falando, podemos ver mudanças acontecendo dentro de muitos. 
Podemos ver uma energia espiralada em rodopio. É a indicação da transformação acontecendo 
nesta sala. Quando cada um sair deste lugar, ou quem estiver lendo –fechar seu livro, você vai 
perceber alguma coisa diferente. Quando sair por estas portas, o mundo vai parecer ligeiramente 
diferente pra você. Você está liberando a escuridão interior. Você a está transformando. Lembre-
se das palavras que dissemos hoje. Você não vai mais curar, e não vai mais mudar. É uma 
transformação. 

Agora, este processo vai continuar pelo resto do tempo em que estivermos juntos nesta intensa 
energia de transformação. Este processo vai continuar neste espaço seguro em que nos 
encontramos. Este é um lugar maravilhoso para realizar esta transformação com humanos tão 
abertos e desejosos de mudar. Simplesmente permita. Alguns de vocês,... nós estamos vendo... 
vocês estão lutando. Estão pensando, “estou fazendo a coisa direito?” (risadas) Não há uma 
maneira prescrita para isso. Se você fica imaginando o que deveria estar fazendo agora para ajudar 
a influir nesta transformação, simplesmente respire. Não torne as coisas tão difíceis. 

Agora, muitas vezes convidamos outras entidades para estes encontros. Você sabe que, de uma 
certa forma, eles fazem fila e pedem para ser convidados ao Círculo Carmesim? A conversa aqui 
deste lado - o “zum, zum, zum” como vocês diriam – é sobre este grupo de humanos que se auto 
denominam Shaumbra, que em sua maioria caminhou pela Terra por muitas, muitas, muitas 
vidas. Há este grupo de humanos que é família, energia direta conosco neste lado. Este grupo de 
humanos... eles costumavam sentar conosco ao redor. Eles partiram pra Terra agora. Estão 
fazendo um tremendo progresso. São os primeiros a entrar na Energia Nova. Estão criando os 
templos. Estão criando a nova rede, estes humanos. 
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Eles fazem fila aqui – se pudéssemos vender entradas! Eles fazem fila para vir a seus encontros. 
Eles querem ver como é que é sua energia. Eles querem ver a transformação acontecendo. Em 
antecipação, falam sobre ela há dias e semanas. Um dos problemas que eu, Tobias, tenho é fazer a 
seleção de quem vem em visita a nossas reuniões. (implicando) Eu fiz alguns inimigos aqui neste 
lado por causa disso! Hoje, tenho um número de companheiros e colegas meio zangados comigo 
porque não abri a energia desta sala para nenhum visitante. Não, eu a reservei apenas pra mim! 
(risadas) 

Hoje, não há visitas. É apenas vocês, Shaumbra... e eu. (mais risadas enquanto Tobias dá suas 
risadinhas) é gostoso não ter toda esta comoção do nosso lado (mais risadas). Podemos partilhar 
este espaço juntos. Sinta a diferença na sala. Sinta a energia mais calma e tranqüila. Oh, eles ficam 
tão excitados quando entram aqui, que às vezes Cauldre, quando está na canalização... é 
interrompido, e tenho que dizer a ele para se concentrar nas palavras. Mas hoje não temos esta 
interferência. Então, vamos ficar sentados por um momento. (mais risadas) Esta energia é tão 
doce! É tão bom tê-los todos para mim! 

Agora, isto está sendo feito por uma razão, não importa o quanto eu aprecie sentir toda a sua 
energia. Está sendo feito por uma razão. E, os outros em meu lado verdadeiramente 
compreendem. Eles verdadeiramente entendem. Eu estarei dando a eles notícias quando terminar 
nosso tempo juntos. Há uma razão para isso, que passo a explicar. Mas, antes de entrarmos no 
próximo segmento de nossa discussão, mais uma vez – e não posso repetir o suficiente, respirem 
vida para dentro de seu ser. Respirem divindade até o centro de quem são. Este é o modo mais 
rápido e simples de sua divindade entrar. Gaste um tempo. Vou pedir a Cauldre para ficar em 
silêncio um instante. Simplesmente inspire sua divindade, então passaremos para o próximo 
segmento de nossa discussão. 

(pausa) 

Agora, vamos rever o que estivemos trabalhando durante todo este tempo. Começamos nossas 
discussões vários anos atrás com o que é chamado “A Série da Nova Terra.” Nossa discussões 
com vocês começaram com o dito que seus guias haviam partido, tinham ido embora. Naquele 
primeiro ano, começando com a informação sobre seus guias, falamos sobre a consciência da 
Terra se dividir entre a velha e a nova. Oh, vocês estão vendo isto mais do que nunca. Estão 
observando duas consciências seguindo seu próprio caminho. Estão vendo os que se mantêm 
firmemente ligados a dualidade e que lutam para achar seu caminho próprio para sair dela. 

E, depois, há os outros – a família, os Shaumbra que têm sido corajosos e ousados, que estão 
entrando em sua natureza divina. Esta é a nova Terra. Não se trata mais de dualidade. Há um 
balanço de quatro. Não é mais sobre você. É sobre Tudo Que É. 

Naquela primeira série falamos sobre mudanças na Terra e de coisas a acontecer. Falamos sobre 
pensamentos essenciais e fundamentais, tudo uma forma de prepará-los para o que estava para vir, 
tudo como uma maneira de estabelecer energia. Lembre-se deste primeiro ano, desta Série da 
Nova Terra. Lembre quando for ensinar a seus alunos. Lembre-se de voltar aos assuntos básicos 
com eles para ajudá-los a compreender o modo como as coisas funcionam. 

Depois, entramos na “Série dos Criadores.” Passamos a um novo nível de informação básica. 
Falamos bastante naquele ano sobre aceitação, aprender a aceitar, aprender a cair fora da 
dualidade, e aprender a não votar mais (risadas). Falamos sobre ficar por detrás da mureta. 
Somente quando você fica por detrás, você pode começar a compreender como as coisas 
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verdadeiramente funcionam. De outra maneira, será pego na dualidade. De outra maneira estará 
tomando partido, se você não compreende como as coisas verdadeiramente funcionam. Ficando 
por detrás e aceitando todas as coisas, incluindo a si mesmo, você aprende como as coisas têm 
estado sendo criadas. E depois, aprende num certo momento como começar a efetuar e a sentir 
um processo transformacional. 

Falamos a vocês nesta série sobre Vontade Divina, e sabemos que alguns de vocês ficaram um 
bocado zangados ou confusos. Não compreenderam por que precisariam liberar sua Livre 
Vontade. Mas agora, nós olhamos pra vocês. Vocês compreendem. Estão aprendendo cada vez 
mais a entender o que é Vontade Divina. É uma consciência que está acima da Livre Vontade. É 
uma consciência que funde todas as coisas e que busca uma resposta no nível mais elevado 
possível, não uma resposta na dualidade. A Vontade Divina busca uma resposta acima da 
dualidade, uma resposta que vocês jamais imaginariam que fosse possível. 

Na Série dos Criadores conversamos com você também sobre coisas como “dançar com o que 
aparece a sua porta.” Você está lutando com isso, nós estamos vendo. Continua a tentar 
compreender a física espiritual dessa coisa. É muito simples. Vocês são seres de energia, 
hospedados em corpos físicos, mas são seres feitos de energia. Vocês atraem as coisas apropriadas 
a vocês. Vocês se acostumaram a sair atrás das coisas. Estão acostumados a funcionar como 
caçadores. Mas, quando você entra neste espaço divino, quando você está totalmente adaptado a 
sua nova casa, as coisa apropriadas chegarão a você. 

Você está descobrindo cada vez mais, que é apropriado que as coisas venham até você. Não 
precisa entrar em pânico ou ficar ansioso ou sair disparado pelas ruas, batendo em cada porta, 
tentando encontrar uma resposta. Você está aprendendo a permanecer num espaço de divina 
calma dentro de sua nova casa própria. E, as coisas virão a você, algumas vezes em cima da hora –
e sabemos que isso deixa você doente! (risadas) Mas, tudo virá a você. Então, depende de você, 
dançar com o que chega. Depois, é com você, escrever aqueles livros uma vez que tenha 
inspiração. Depois, é com você fazer o trabalho. 

E sim, é possível que tenha que sentar-se tarde da noite em frente a telinha. E, é possível que 
tenha que levantar cedinho de manhã e dirigir um bocado para realizar encontros. A 
responsabilidade é sua. É sua parte como anjo humano. Estas coisa não podemos fazer por você. 
Você sabe que quando Cauldre tenta apresentar esta canalização em seu teclado, a gente não 
entende nada? É confuso pra gente. Não podemos digitar por você. Não podemos atender o 
telefone por você. Não podemos dirigir pra cidade por você. Você tem que fazer estas coisas. 
Mas quando alguma coisa chega a sua porta uma iluminação, uma idéia ou uma pessoa, até uma 
oportunidade – é com você dançar, fazer o trabalho. 

Durante a série dos Criadores, passamos por várias lições desafiadoras, lições que desafiaram a 
maioria de vocês nos níveis mais profundos, deixaram muitos frustrados, e uns poucos deliciados. 

Depois, entramos na série atual, que chamamos a “Série da Ascensão.” É onde estamos. 
Terminamos as três primeiras lições. Estamos num momento decisivo. Entraremos agora numa 
energia diferente. 

Começamos esta série fazendo vocês saberem, queridos amigos, que já ascenderam. Você 
atravessou a linha vibracional que separa você de seu antigo eu humano. Já passou de uma vida 
para outra, permanecendo no mesmo corpo físico. Já terminou o Livro da Vida de todas as suas 
vidas. Não há mais carma, nem contrato, simplesmente um espaço vazio e claro para criar o que 
quer que deseje. Estamos tão ligados nas palavras ditas na abertura desta reunião, “se ousar, se 
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ousar você pode criar qualquer coisa!” Você ainda não acredita muito nisso, mas pode criar 
qualquer coisa – se você ousar. Ao invés de dar um pequeno passo, dê um enorme passo. Talvez 
seja meio assustador no início, mas você verá a diferença que faz. 

Lembre que dissemos a você há alguns meses atrás, durante a primeira lição desta série que não é 
mais sobre você. Parece que ainda é sobre você, porque você permite que assim seja. Você permite 
que as coisas afetem você. Não é mais sobre você. Não há contrato. Não há carma. Agora você 
está aqui em serviço. Você está aqui por uma razão totalmente diferente. 

E, depois falamos sobre você tomar posse de sua divindade. Na verdade trocamos de lição 
durante o caminho... porque vimos que vocês tinham uma idéia sobre sua divindade, mas não a 
estavam possuindo. Vocês a estavam pensando, mas não estavam SENDO. Assim que falamos 
sobre verdadeiramente possuí-la. É sua. Não pertence a nós. Não pertence a nenhum anjo ou 
arcanjo. É sua. Comece a possui-la. Comece a cuidar e alimentar sua divindade. 

Depois, falamos a vocês em nosso último encontro sobre a escuridão. Falamos a você sobre 
liberar a escuridão. Ela busca liberação. Não está aí de propósito para fazer de sua vida uma 
miséria. Ainda há atributos dentro de você que precisam deste processo transformacional, que 
precisam que você pergunte, “Querida serpente, por que você está na estrada? Por que está aqui?” 
exija uma resposta, porque esta serpente não é fácil. Ela busca liberação, mas vai se agarrar tão 
firmemente quanto possível até que saiba que você está sendo genuíno e sincero. A serpente 
precisa saber que pode confiar em você. Então, ela pode liberar seus velhos jeitos. Então, acontece 
a transformação - quando a escuridão permite que a liberação ocorra - porque você estava em sua 
verdade. Então explode pra fora uma nova energia. Ela surge e inicia o processo transformacional 
pelo qual você está passando agora mesmo, que está experimentando neste momento. 

Agora, pedimos a você que pense em tudo o que discutimos com vocês, as coisas que estamos 
canalizando pra vocês. Pense nelas, e lembre-se delas quando guiar seus alunos através deste 
processo. Pense em cada passo que deu durante o caminho. 

Hoje gostaríamos de falar com vocês sobre algo muito simples. Vocês irão achar muito desafiador 
no início, muito desafiador. É por isso que hoje quisemos utilizar um tempo extra ao situar a 
energia. 

Todas as respostas estão contidas dentro de você. Então, você diz, “Tobias, se elas estão dentro 
de mim, porque não as sinto e porque não as ouço? Tobias, porque é que quando faço uma 
pergunta pra dentro recebo uma resposta ruim? Algumas vezes percebo esta voz maluca, então eu 
a tranco. Eu a corto porque não me sinto a vontade com ela.” 

Aqueles entre vocês que tentam falar conosco neste lado, que tentam se afinar, mas aparentemente 
não conseguem pegar a freqüência. Você não pode tentar entendê-la. Estamos aqui hoje para falar 
sobre uma nova linguagem, uma linguagem que vamos começar a utilizar ao falar com vocês. É 
uma linguagem que pedimos que usem ao falar conosco. É uma linguagem que, mais do que 
qualquer coisa, você utilizará para falar consigo mesmo. 

Vamos fazer uma revisão, rever a maneira como vocês faziam as coisas anteriormente. Vamos 
apresentar alguns exemplos dos quais falamos uma semana atrás sobre os quatro humanos que 
tinham diferentes maneiras de procurar por Deus. Talvez você se relacione a um ou mais deles. 
Vamos contar a vocês sobre os quatro humanos em busca de Deus. 
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O primeiro humano tentou encontrar Deus com seu intelecto. Ela era uma excelente estudante. 
De uma inteligência extraordinária. Ela adorava o intelecto porque muito tinha realizado com ele 
nesta vida. Ela lera todos os livros sobre religiões. Leu sobre diferentes filosofias, tudo nesta busca 
por Deus. Esta busca aconteceu em sua mente. E, como dissemos ao grupo uma semana atrás, ela 
AINDA está procurando por Deus. 

Você não achará o Espírito em sua mente. Oh, você aprenderá um bocado! Expandirá seu 
cérebro. Terá muita informação armazenada aí, mas não encontrará sua divindade. Você não 
encontrará Deus nos livros. Não encontrará Deus em sua mente. 

Vocês, enquanto humanos, processam as coisas através da mente. Tudo é afunilado por ali. Agora 
você vai aprender uma nova maneira. Você pega o que está acontecendo em sua vida, e deixa fluir 
através de sua mente quando tenta conversar conosco e com o Espírito. Podemos ver o stress e a 
pressão em seu cérebro porque você está tentando fazer tudo correr por ele. Você foi treinado a 
fazer isto. Não é uma coisa ruim. Mas agora vamos transformar e passar para uma nova maneira. 

Então, falamos uma semana atrás do humano que procurava por Deus através de regras espirituais 
e de regulamentos. Este humano era um ministro, um perito nas Escrituras. Ele achava que podia 
encontrar o Espírito seguindo regras precisas, realizando certas ações em certos dias, de uma certa 
forma. E, como você sabe, isso não funciona. É por isso que temos pedido a vocês que liberem a 
cerimônia, que não seja a cerimônia da alegria. Você está entendo? Pedimos que libere cerimônia 
porque você fica preso nela, assim como este humano de nosso exemplo passou a se prender a 
regras. Sabia que se você aprendesse de cor todas estas regras, não seria capaz de se mover? Não 
poderia fazer nada! Se você estuda cuidadosamente estas regras, perceberá que elas se 
contradizem. Elas se baseavam numa consciência da época, e se aplicavam a certos grupos. Se você 
tentar segui-las 2000 e alguns anos depois, vai ser doloroso porque elas não se aplicam a energia 
em que você se encontra. 

Alguns entre vocês pensam que há regras da nova energia e da nova era. Por exemplo, você tenta 
falar conosco com umas palavras tão gozadas algumas vezes. Você acha que tem que ser 
cuidadoso, usando a palavra “poderia” ao invés de “posso.” Você acha que tem que definir tudo 
com muita precisão. Acha que somos tão burros assim? (risadas) Vocês acham que não podemos 
sentir sua paixão e seus pensamentos e suas emoções? Nós realmente não escutamos suas palavras 
– jamais! (mais risadas) Nós SENTIMOS você. Não são as palavras. Alguns de vocês tem tanto 
medo de usar a palavra “não” ou “talvez” ou “pode ser.” Sabemos o querem dizer. Não se prenda 
a regras. Ficar pensando que há certo e errado é dualidade, queridos amigos. Sem regras você 
passará graciosamente por esse processo de ascensão. 

Então, temos o terceiro humano que está em busca de Deus através de suas emoções. Contamos a 
história que ela ia à missa todos os domingos, e sentia-se atingida pela energia, e a amava. Mas, 
dentro de mais ou menos uma hora quando ela já se encontrava fora da igreja, esta energia parecia 
desaparecer. Evaporava, dissolvia e se ia. Durante a semana ela ia também a esses encontros da 
nova era. (dando uma risadinha) Não se importava sobre a filosofia do grupo. Não se ligava a 
qualquer escola de pensamento. Ela gostava de participar desses encontros. Raramente ouvia uma 
palavra. Ela gostava de ir a esses encontros para sentar-se na energia. Ela achava que encontraria 
Deus nestes picos de energia. Mas não estava possuindo seu próprio Eu. Assim que a energia 
evaporava. Partia. Ela estava tentando encontrar Deus através das emoções, através de picos de 
energia que surgiam. Ela continua a ir a muitos encontros, e não encontrou Deus. 

Nosso quarto humano – um que é muito parecido a você –estudou, seguiu regras, foi a encontros 
e percebeu que isso a levou a um novo espaço. Eram coisas maravilhosas e ela se sentiu pronta 
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para o passo seguinte. Então, ela começou. Ela começou a entrar em si. É tão simples. Vocês já 
ouviram estas palavras antes. Ela começou a entrar em si mesma. Começou a ouvir com 
compaixão, primeiro por si mesma, compaixão por si mesma. Que coisa maravilhosa! Que coisa 
plena ser compassivo! Mas, o que não contamos daquela vez, e queremos partilhar hoje com você, 
é como ela ouviu. 

Vamos ficar sentados aqui com você por um instante. Não vamos ficar falando. Nós vamos 
enviar um certo tipo de energia, certas sensações. Abra-se para elas por um instante, mesmo que 
esteja lendo estas palavras. Vamos ficar um momento fazendo isso. Simplesmente abra a si 
mesmo para a energia que eu, Tobias, envio para cada um de vocês. 

(pausa) 

Agora, o que você está fazendo agora, muitos de vocês estão... estão pegando minha energia e a 
estão processando. Estão numa luta. Estão tentando definir o que estou lhes enviando. Estão 
trazendo-a para dentro de si, a maioria, através do coração, mas estão tentando processá-la através 
de sua mente. Este é o jeito antigo. Esta é a maneira antiga. Agora há uma nova linguagem que 
você usará para se comunicar, primeiro consigo mesmo e depois com os outros, que não passa 
pela mente. É aí que o bicho pega, é aí que está o desafio. Você não sabe por onde mais processar 
esta energia. Você está tão acostumado a processar pelo cérebro. Tão acostumado a tentar definir 
a energia. 

Que energia estou lhe enviando agora? Estou enviando a energia de uma árvore, porque sabemos... 
Cauldre, ele gosta de árvores. Estamos enviando a vocês a energia de um pinheiro. Estamos 
enviando sua essência. Vocês tentaram defini-la de certa maneira, e na verdade era com isso que 
lutavam. 

Vamos falar mais sobre isso nesta série, sobre ferramentas específicas e sobre maneiras específicas. 
Hoje vamos falar com vocês nesta Lição Quatro da Série da Ascensão sobre “A Linguagem do 
Ah.” Lição Quatro... A Linguagem do Ah. Não é definível pelo cérebro. Ela penetra em um nível 
diferente, através de seu ser inteiro. Isso vai ser um desafio pra você. 

Quando você vai pra dentro e se faz perguntas, você estará num espaço de paz. Não irá processar 
através de sua mente. Trará a resposta de dentro de você, mas não tentará defini-la ou julgá-la na 
mente. Não ouvirá palavras. Não ouvirá palavras em seus ouvidos ou em sua mente. Quando você 
entra e faz uma pergunta a si mesmo, a resposta entrará na Linguagem do Ah. 

Agora, nós a chamamos Linguagem do Ah, não porque há um significado altamente 
espiritualizado aí, mas porque quando você aprende a lidar com ela, quando as respostas chegam 
a superfície... você de repente vai dizer “Ah!” (risadas) Não queremos chamá-la por outro nome, 
porque não queremos que você intelectualize sobre o processo. É tão simples – AH. 

Agora vemos que estão fazendo isso cada vez mais. Vocês estão buscando as respostas dentro de 
si mesmos, e isso é maravilhoso. Mas, vemos que estavam ficando frustrados porque estavam 
achando que não podiam ouvir ou então achando que a resposta não era apropriada. E, estão 
corretos em pensar assim. Quando uma resposta pipoca em seu cérebro, você diz, “Não, acho que 
esta não é mesmo a resposta.” Vocês estão certos. Porque esse jeito resulta de interpretações. 

Agora, quando você faz a pergunta para dentro de si, você a produz para seu ser, e permite seu ser 
divino processá-la, trabalhá-la e produzir a resposta. E, depois simplesmente aguarda. Não tente 
descobrir a resposta em seu cérebro ou ouvi-la através de seus ouvidos. 



64

Tantos se sentiram mal. Diziam, “Eu não sinto as coisas, não ouço vozes. Não pego a coisa com a 
cabeça.” E, neste ponto do processo de ascensão, sinta-se com sorte, porque não ter que 
desaprender hábitos que não lhe serve mais. Os que têm o dom de ouvir, ver, ou sentir coisas –
nós estamos dizendo que é tempo de mudar. 

Você vai começar a pegar as respostas de um novo lugar. Serão ditas a você de seu centro divino. 
Nós o chamamos “Centro do Processo Divino.” E, elas virão na Linguagem do Ah. Você não vai 
necessariamente senti-la. E, não a verá em seu cérebro. Então, você diz, “Tobias, eu não estou 
entendendo. De onde elas virão? Como vou saber?” AH! Você vai saber! Ela vai bater em você. 
Não podemos dizer onde é este lugar, porque de qualquer maneira, sabemos que você vai tentar 
descobrir. Vai tentar descobri-la mentalmente. 

Não tem esta coisa de descobrir na Linguagem do Ah. Ela simplesmente é. É um saber que vem 
de você. Assim que a reconhecerá como verdade. Você vai sentir sua verdade, diferentemente 
daquela vozinha na qual não tem confiado e que enrola você. Nesta Linguagem do Ah, você 
reconhecerá que é verdade e dirá “Ah.” É muito simples. 

A dificuldade em usar a Linguagem do Ah é que você vai querer descobri-la através de seu cérebro 
humano. Isso não vai funcionar na nova energia. O cérebro é uma coisa maravilhosa. Ele ajuda 
você a se orientar. Ajuda a entender a informação. Ajuda a discernir as coisas. É um armazém de 
conhecimento, fatos e gente. Ele permite que você dirija seu carro, opere um computador e coisas 
assim. Permite que compreenda coisas no nível da energia com a qual você vem lidando. 

Mas, vamos passar para além dela. Vamos falar na Linguagem do Ah. Vamos fazer isso agora 
com você. Lembre-se, acabamos de fazer o exercício da árvore. Vamos falar para seu Centro de 
Processamento Divino na Linguagem do Ah. Lembre-se de manter seu cérebro fora disso. Não 
tente sentir nada, não pense em nada. Vamos falar com você nesta linguagem agora. 

(pausa) 

Não é difícil manter seu cérebro fora disso? 

(pausa) 

Bem, isso vai precisar de muita prática de sua parte, mas faça dela uma prática divertida. Fale 
consigo mesmo na Linguagem do Ah. Não busque respostas através de nós nos próximos 30 dias. 
Não tente sequer falar conosco. Não fale com anjos que de qualquer maneira não estão por aí, ou 
então com os guias. Não fale com Tobias. Estarei muito ocupado com outras coisas. (risadas) 
Fale para si mesmo. Não fale para outros ou com outros. Não tente usar esta linguagem nova 
com ninguém. Mais tarde mostraremos como fazer isso. Vamos mostrar a você como se 
comunicar com uma miríade de coisas. Mas, por 30 dias exerça o celibato. (risadas) Não 
literalmente! 

Fale somente para si mesmo na Linguagem do Ah. Faça a pergunta. Dê o espaço que ela precisa. 
Não tente processá-la através do cérebro. Compreenda que a resposta pode não chegar por dias 
ou semanas. E. pode ser uma resposta inesperada pra você. 

Estamos rindo porque vocês estão tentando explicar um conceito que é tão novo que até nós 
temos dificuldade em explicá-lo a vocês. Vocês estão tentando dar exemplos, mas não queremos 
que fiquem intelectualizando sobre isso. 
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Como você se conecta com sua divindade? Como você se comunica com tudo que você é? Não é 
através do inglês, francês ou outra língua. Não é sequer através de visualização mental. Alguns de 
vocês tem tido o dom da visão. Não é através dos sentidos. Está num lugar novo. É seu centro 
divino. Você estará se comunicando dentro de seu próprio ser com você mesmo nos próximos 30 
dias. Vai ficar frustrado. Sabemos disso. Vai se zangar. Vai querer deixar isso de lado. Mas 
depois, vai retornar a ela e continuará a usá-la. E então vai sacar. E aí... “Ah! Agora, eu percebo. 
Eu sinto. Compreendo onde é que está, e não tenho que lutar com a cabeça. Agora sou capaz de 
comunicar com meu Eu Divino numa linguagem jamais conhecida, numa linguagem que eu nem 
sabia que existia. É uma linguagem de energia e vibração.” 

Não tente logo defini-la. Não tente nem mesmo achar um lugar físico para ela. Apenas permita 
que seja, e ela virá a você. No momento apropriado a resposta encontrará seu caminho através de 
sua divindade, e se fará presente e ciente em seu nível humano consciente. Como a doutora 
(Mindy Reynolds) sabe, ela é como uma bolha gigante surgindo. Ela surge de dentro de você, e 
chega a superfície. Quando chega a superfície, ela se expande e se expressa. É aí que você... “Ah, 
agora sim.” 

A Linguagem do Ah é uma coisa que você vai usar cada vez mais em seu caminho. Quando se 
tornar eficiente nela, então vai usá-la para muitas coisas em seu dia-a-dia. Chame-a a linguagem 
do milagre, porque é isso que ela é. Ela vai lhe ajudar a se comunicar primeiramente consigo 
mesmo em níveis que você jamais pensou existir. Depois, vai ajudá-lo a se comunicar com todas 
as outras coisas. 

À propósito, esta é uma nova linguagem. Agora, ela é parecida com a linguagem que usamos deste 
lado, a linguagem que usamos uns com os outros. Nossa linguagem aqui tem uma vibração de... 
estamos tentando defini-la para Cauldre... Seria como... nós a chamaríamos “saleebus,” (em 
português, algo como: “salibas”) “saleebus.” Ela é um tipo de linguagem que usamos aqui para 
nos comunicar uns com os outros. É uma linguagem energética. 

Seu corpo utiliza sua própria linguagem para se comunicar com ele mesmo. Você não ouve todo 
o bate-papo das células, moléculas e órgãos de seu corpo, e ainda assim eles falam entre si. 
Afortunadamente você não tem que usar sua cabeça nessas comunicações todas acontecendo 
dentro de seu ser. Seria demais pra você. Mas, há uma linguagem que comunica dentro de cada 
célula, cada átomo, cada molécula de seu corpo, cada membro, parte e pedaço. Todos estão se 
comunicando. É uma linguagem que não corre por seu cérebro. Não é uma linguagem que você 
tem que definir. Ela simplesmente é. Esta nova Linguagem do Ah é parecida a linguagem que seu 
próprio corpo utiliza para se comunicar. Mas, a Linguagem do Ah está num novo nível. Ela 
acontece num novo nível porque envolve sua divindade que desperta. 

Como falar consigo mesmo? Como se comunicar com este novo Eu? Ultimamente você vem 
tentando. Você vem lutando para realizá-la através da mente. Tem utilizado caminhos da velha 
energia e eles não funcionam. É difícil pra nós explicar tudo isso, porque mais uma vez, não 
queremos que você intelectualize o processo. Ela simplesmente é. É uma maneira de se conectar 
com quem você é. 

Como praticá-la? Responda por si mesmo. Converse consigo mesmo. Lembre-se: não converse 
com a gente. Fale consigo mesmo. Depois, fique tranqüilo. Fique em paz. Permaneça num espaço 
de calma e paz. Não espere nada da velha energia, mas espere tudo saindo através de sua 
divindade. Não espere coisas de velha maneira energética, mas aguarde tudo novo. Você vai ver 
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que está aprendendo a verdadeiramente se comunicar com tudo que você é sem palavras, sem 
pensamentos, sem um certo tipo de visão ou sensação como tem estado acostumado. 

Vai ser um desafio. Agora mesmo podemos ouvi-los dizendo, “Mas, Tobias, como me comunicar 
sem pensamentos ou palavras, sentimentos ou visões? Estas são as ferramentas que temos usado.” 
Nós compreendemos. Entendemos. Não podemos lhes dizer exatamente de onde esta nova 
linguagem vem. Tudo que podemos dizer a você é que se praticá-la e trabalhar com ela, de 
repente você vai começar a... “Ah.” 

Vamos continuar a falar sobre esta nova linguagem através de nossa série. Vamos ficar insistindo 
com vocês para que a usem. Se você verdadeiramente quer ser um mestre nisso e compreender, vai 
precisar trabalhar com ela regularmente. Você vai querer trabalhar com ela diariamente. Vai
querer trabalhar nela enquanto dirige seu carro. E vai ficar frustrado. Já sabemos disso. Você vai 
ficar muito frustrado tentando descobrir e definir de onde ela vem. 

Quando ficar cansado de bater a cabeça na parede, e ficar zangado comigo, e ficar imaginando 
que estória é essa... quando você deixar pra lá, de repente haverá um riacho de consciência divina 
fluindo através de você. E neste fluir está contida a resposta a coisas que você tem perguntado, 
assim como a outras coisas que você não perguntou. E aí, você... “Ah!” e capta a mensagem. 

Advertimos que alguns de vocês vão tentar voltar a alguns métodos antigos. Dizer, “Oh, isso é 
muito parecido com algo que estudei 20 anos atrás.” E, dizemos agora mesmo a você, que não 
tem nada a haver com o que estudou anteriormente. Nós garantimos isso. Isso é novo. Esta é uma 
linguagem nova. A divindade que você tem agora não estava aí 20 anos atrás. A consciência que 
você tem agora não estava aí naquele tempo. Você não pode voltar aos livros e encontrá-la. É 
nova pra você e somente pra você. 

É sua, esta maneira de se comunicar com o Eu na Linguagem do Ah. É sua. Possua-a. E, se 
ouvirmos você tentando nos chamar, vamos fingir que não estamos em casa (risadas). Se 
ouvirmos você chamando outras entidades, vamos avisá-las pra não atender a ligação (mais 
risadas). Queremos que trabalhem por conta própria por 30 dias. Trabalhe diligentemente. Vai 
ser difícil e desafiador, mas sabemos que você a tem dentro de si. Traga a tona esta linguagem do 
Ah. Ela virá a você. Não estará em sua mente. Você vai ter uma dor de cabeça se tentar trazê-la a 
superfície mentalmente. Não tente através da mente. Ela virá de outro lugar. 

Eu, Tobias, estarei com um grande sorriso em meu rosto enquanto me sento descansando, porque 
não terei nada pra fazer por 30 dias (risadas). E, quando eu estiver em minha rede espiritual (mais 
risadas), curtindo o ar fresco aqui deste lado, vou sorrir quando ouvir “Ah.” (mais risadas) E vou 
saber que um de vocês pegou o macete! 

Cauldre, ele diz que não falamos o suficiente sobre o que é esta linguagem, mas vamos ter que 
devolver pra ele e para o demais que estão tendo a mesma opinião. Você quer saber exatamente o 
que fazer, e que como é, como entendê-la em sua mente humana. Cauldre, pessoal: não é esta a 
maneira. 

É simples, mas você tem trabalhar nela. Você vai chegar a um ponto nestes próximos 30 dias 
onde não vai mais definir sua conversa ou suas perguntas para seu Eu Divino inteiro em termos 
de palavras mentalizadas. Inicialmente você provavelmente vai querer fazer assim, mas ao 
continuar a trabalhar, vai estabelecer uma comunicação com sua divindade, com seu eu-Deus, 
onde não vai precisar de palavras. Não tente criá-la na mente. Vai acontecer num repente, depois 
vai ser um vai e volta, este caminho da comunicação. Você vai simplesmente perceber e sentir a 
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comunicação. E, ela retornará a você na forma de uma réplica ou uma resposta. Não vai acontecer 
pela mente. 

Agora, isto é tudo que temos a dizer sobre este assunto hoje. Agora você tem seu dever de casa. 
Vamos ficar aqui pelo resto do dia, mas depois disso você está por conta própria. Você vai ver 
que esta é uma das mais poderosas ferramentas nesta nova energia. È a linguagem de comunicação 
da divindade. Primeiro você a compreenderá dentro de seu ser. Vai entender como pode 
transformar sua própria vida através dela. Depois, vamos trabalhar com vocês na compreensão de 
como se comunicar com outros – outras coisas e outros seres – nesta nova linguagem. 

Apreciamos estes momentos juntos. Apreciamos ver a transformação ocorrida aqui durante nossa 
conversa. Vocês permitiram a transformação, a liberação do que não lhes serve mais para ajudar a 
prosseguir para um novo lugar. Essas coisas que têm incomodado vocês ultimamente, vocês 
permitiram que fossem transformadas. Quando sair desta sala, use a Linguagem do Ah para 
compreender o que aconteceu e como aconteceu. Lembre-se, a Linguagem do Ah não surge na 
mente. Você a sentirá em outros lugares. 

Vamos voltar num instante para tentar responder suas perguntas, mas vamos realmente cutucá-
los, cada um de vocês. Vamos insistir em que tenham as respostas na Linguagem do Ah, por sua 
própria conta. 

E temos que fazer mais um comentário antes de partirmos. Cauldre tem estado conversando 
comigo por detrás das cortinas ao longo do dia. Ele diz que acha esta terminologia “Linguagem 
do Ah” bem boba. (risadas) ele diz, “Tobias, você não poderia ter dado um nome mais bonito, 
uma palavra mais longa com sons que impressionam, assim que ao falarmos uns com os outros, 
possamos ter orgulho? E diz também, “Vai soar de uma maneira tão insatisfatória falar dessa 
“Linguagem do Ah.” (risadas) E nós dizemos a ele que fizemos isso de propósito! Não queremos 
que vocês tratem dela como algum conceito intelectual bonitinho reservado para pessoas especiais. 
“Ah” é pra todo mundo. “Ah” é simples. “Ah” é iluminação expressa na realidade de vocês. “Ah” 
é uma coisa maravilhosa. “Ah” é também o que vocês fazem, queridos amigos, quando soltam o 
sopro de liberação e transformam. AH! 

Nós te amamos ternamente e você vai ficar SOZINHO pelos próximos 30 dias (muitas risadas). 

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil, novembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 3 de novembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 4: A Linguagem do Ah!

Perguntas & Respostas 

Tobias: E assim é, queridos amigos, que retornamos a este círculo com vocês. Retornamos a esta 
energia. Energia que está preenchida com amor, compaixão e transformação. É algo não só para 
este momento. Pode ser levada com você. Pode ser sentida em outros momentos. Pode ser 
partilhada com outros. Quando chegarmos ao ponto da discussão onde trataremos com vocês 
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como partilhá-la com outros, certamente, como sabem, isto ocorrerá na linguagem de que falamos 
hoje (durante a canalização da Lição Quatro). 

Sua divindade é como uma criança que começa a nascer dentro de você. É o cumprir de sua 
jornada desde sua partida de Casa. Você está chegando ao ponto onde pode dar à luz, através de 
si mesmo, a seu próprio eu Deus, a divindade interna. Isto é completude. É por isto que você está 
passando. 

Caso você falasse numa linguagem verbal, seja em inglês, espanhol ou em qualquer outra língua ao 
se comunicar com uma criancinha, ela não entenderia nenhuma palavra sua. Ela não o entenderia. 
Quando você se comunica com uma criancinha, o faz em outros níveis. 

É por isso que tem despendido enormes esforços para se comunicar com sua própria divindade, 
com seu próprio Eu e para se fundir com ele. Isto porque os velhos métodos não funcionam. Há 
uma outra linguagem, e ela não passa pela mente. Não é expressa em palavras. Você não a ouvirá 
com seus ouvidos, pelo menos não de início. É algo um pouco difícil de descrever, mas que 
precisa ser adotado. Você precisa praticar. Você vai encontrar esse espaço. 

Agora, temos que dizer que essa linguagem de que falamos – a linguagem divina – é nova. Não 
foi muito utilizada antes. Não tem sido estudada e usada por outros grupos de humanos. Sem o 
conhecimento de Cauldre (Geoffrey Hoppe), quando entramos e começamos a trabalhar com ele, 
esta era a linguagem que iniciamos com ele. Esta é a maneira como “falávamos.” Ele não é muito 
mediúnico! (dando uma risadinha) Ele realmente não é sensitivo. Mesmo quando o conheci na 
forma física, ele tinha dificuldade em passar o dia por conta própria! (risadas) então, ele não 
possui um dom especial. E isto foi parte do acordo com ele. Nós entraríamos e nos 
comunicaríamos num nível diferente. Foi por isso que ele levou vários anos para integrar. 

Começamos a nos comunicar com ele nesta nova linguagem, onde ela tocava sua própria 
divindade que despertava, e demorou um bom tempo até que ele realmente começasse a 
compreender o que dizíamos. Mas depois ela começou a brotar. Realmente, no início ele se sentiu 
frustrado porque não sabia como receber a informação ou compreendê-la. Mas, com paciência e 
com trabalho de ambas as partes, ela começou a surgir e um dia realmente ele usou a própria 
palavra “Ah!” Ele compreendeu. Ele captou. 

Trabalhando diligentemente e praticando – tanto ele quanto nós – começamos a usar essa nova 
linguagem nestas próprias canalizações. Não fazemos como os outros. Não quer dizer que haja 
um jeito certo ou errado, apenas observamos aqui que falamos através dele de uma maneira 
diferente. Nós entramos através dessa nova linguagem. A maior parte dela não é processada na 
mente. Entretanto, uma pequena parte tem que ser interpretada com palavras de maneira que 
chegue apropriadamente a vocês. Mas, isso não é comunicação ou canalização no sentido 
convencional como os outros fazem. É realmente o uso da Linguagem do Ah. 

Quando falamos a vocês nestes encontros, muito é expresso na nova linguagem. É por isso que 
alguns de vocês entram na “zona.” É por isso que alguns estão tão agudamente cientes, quase 
hiper-sensíveis, porque estamos usando essa nova linguagem para comunicar, primeiramente 
sentindo, lendo seus pensamentos, e depois introduzindo-os e mostrando-os através de Cauldre. 
Essa é a nova maneira. Finalmente você vai compreender como introduzi-la e traduzir a 
linguagem do Ah em palavras humanas. Mas isso vai levar um tempo. 
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Inicialmente, enquanto estiver trabalhando nela, lembre-se que sua divindade é como uma 
criancinha. Não tente falar com ela como a uma humano adulto. Ela se encontra num nível 
diferente. Está num nível diferente. Vai dar um pouco de trabalho. 

Com isso, ficaríamos contentes em responder quaisquer perguntas neste dia, mas mais uma vez, 
pedimos que ouçam as perguntas feitas e permitam que passem por seu Centro Divino. Permitam 
que a Linguagem do Ah produza expressão pra você. E você não vai necessariamente ouvi-la na 
mente, nem em seus ouvidos. Ela vem de um novo lugar. 

Pergunta: Querido Tobias, você poderia falar sobre a transformação no casamento e nos 
relacionamentos entre as pessoas? Obrigado. 

Tobias: Essa é uma área que está recebendo a maior quantidade de energia e a maior quantidade 
de transformação agora, mas é uma área que causa a maior preocupação para os humanos. Vocês 
foram ensinados que uma cerimônia se realiza. Foram ensinados que há certas regras que vocês 
devem cumprir. Relacionamentos e casamentos, tudo isso... essa é uma área que está causando a 
maior quantidade de culpa dentro dos humanos nesta época. 

De uma certa maneira você pode ver o casamento como uma das primeiras cerimônias de 
dualidade. Você pega um homem e uma mulher – junta e os prende, amarra-os e faz com que 
fiquem juntos. Algumas de suas igrejas sequer permitem que se separem, dizendo que Deus vai 
ficar zangado se você partir! Mas que tipo de inferno é este, se você não está feliz?!(risadas) Pra 
nós não faz o menor sentido que você tenha que ficar com alguém de quem não goste mais. 

Agora, a coisa mais elevada que podem fazer com os relacionamentos nesta época é liberar, ser 
livre, depois permitir que retornem numa nova expressão. E, se você escolher não partir, honre 
o(a) parceiro (a) com quem escolheu estar. Mas libere-o(a) se não lhe faz bem e não está fazendo 
bem ao outro, se você não estiver feliz. 

Por um período de tempo haverá menos relacionamentos na Nova energia. Sua primeira relação 
será consigo mesmo. Nós dissemos que algumas vezes haveria solidão. Você está buscando a 
integração com o Eu. É difícil de realizar, em alguns casos, se o(a) parceiro (a) não compreende 
bem seu processo. Na Nova Energia as relações serão com o Eu por um período de tempo. 

E, quando novos relacionamentos se desenvolverem com outras pessoas não haverá mais tantas 
regras. As relações serão mais abertas. Serão mais baseadas na confiança do que na lei. Elas se 
fundamentarão no amor, ao invés de regras e regulamentos. É possível, queridos amigos, que você 
venha a ter uma gama de relacionamentos de uma só vez. É possível que seus relacionamentos 
com pessoas do mesmo sexo se tornem menos inibidos, e que vocês não tenham tanto medo. 
Serão mais abertos porque estarão se comunicando com seus parceiros numa linguagem nova. 

Não é mais sobre dualidade. Há uma nova linguagem que permite você compreender seus 
parceiros e suas divindades, e que eles compreendam você e sua divindade. Por que você precisaria 
de regras? Por que necessitaria de contratos e carmas quando está funcionando neste nível maior 
de amor e integridade? 

Relacionamentos são um dos maiores desastres da Nova Energia. Isso é verdade porque o 
relacionamento homem/mulher foi criado e fundamentado em muita dualidade. Foi uma das 
primeiras expressões da dualidade. 
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Falando nisso, temos dito a vocês em nossos últimos encontros que o problema real na Terra 
nesta época não é as guerras entre as religiões, ou de países contra países. A questão energética real 
e central é o desequilíbrio masculino/feminino. Agora, talvez você vá entender porque os 
relacionamentos estão um desastre. Mas eles também têm o maior potencial para uma nova 
consciência nesta Nova energia. Agradecemos a você pela excelente pergunta. 

Pergunta: Tobias não fui muito afetado emocionalmente pelos ataques de 11 de setembro. Pensei 
estar perdendo minha compaixão, até que um acontecimento menor me levou as lágrimas. 
Ultimamente tenho me sentido frustrado pelo modo como os Estados Unidos está reagindo. Não 
temos nos perguntado que responsabilidade temos pelos ataques que nos fizeram. Parece que 
estamos usando os acontecimentos para limitar nossas liberdades. Você poderia comentar? 

Tobias: Primeiro de tudo, não é para ficar preocupado porque os eventos não tiveram um 
impacto imediato sobre você. Sempre há humanos que se apresentam como uma força de base 
firme, servindo como equilíbrio para os outros por um determinado tempo. Você simplesmente é 
um dos que mantiveram uma energia de equilíbrio. Você não poderia ao mesmo tempo partir 
para uma transformação! Causaria um tremendo desequilíbrio. Mas agora ela aflige você. Agora 
você está trabalhando suas próprias questões. Você é reverenciado como humano que permaneceu 
num espaço firme e equilibrado durante todo este acontecimento. 

Agora, sobre sua questão política. Nesta questão, fique por detrás da mureta por um tempo. 
Sabemos que para vocês nos Estados Unidos e no mundo livre, fazer isto é difícil. Mas fique por 
detrás da mureta e compreenda o que está realmente acontecendo. Entenda que não há certo ou 
errado. É muito fácil tomar partido. É muito fácil ficar com raiva diante destes acontecimentos. 
Fique por detrás da mureta e compreenda que algo precisava ser liberado... em algum lugar. 
Energias tremendas tiveram suas comportas abertas, e elas teriam que passar por um lugar ou por 
outro. 

Houve uma tremenda transformação de consciência em toda a Terra. Como Trabalhadores da 
Luz, pedimos que continuem com este processo de transformação. Há muitos humanos, agora 
que este acontecimento já passou, que esqueceram o impacto causado e voltaram a suas velhas 
rotinas. Não estamos falando dos Shaumbra porque sabemos que não são vocês. Mas pedimos 
que continuem este trabalho de transformação que se iniciou em 11 de setembro. 

Como falamos em nosso último encontro, simplesmente explodir seu inimigo – tentando matar a 
serpente na estrada – não vai funcionar. Faria com que as pessoas se sentissem seguras por um 
tempo. Faria com que algumas pessoas se sentissem satisfeitas por terem tido algum tipo de 
vingança, mas em última instância, queridos amigos, não resolve o problema. O problema deve ser 
visto através da compreensão do quê precisa ser liberado. 

Cada um de vocês pode causar um tremendo impacto nesta questão, usando a Linguagem do Ah 
e perguntando no nível divino, o quê precisa ser liberado. Depois aguarde a resposta. Não espere 
que surja de imediato. Se ouvir uma resposta em sua cabeça quando estiver fazendo a pergunta, 
ela não estará vindo do espaço da verdade maior e de maior integridade. Vai demorar um pouco 
para usar esta linguagem. Ela não entrará em sua cabeça como uma resposta direta. Você não a 
ouvirá. Mas, então numa questão de tempo... “Ah!” Você vai sacar. Virá de um novo lugar em 
você. A resposta, a solução, a compreensão e a compaixão por esta situação mundial virão a você. 
E sabe o que mais? Quando acontecer... quando você disser “Ah,” você também irá compreender 
como você pode fazer diferença, como você pode utilizar a transformação. 
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Pergunta: Tobias, como você para ou se livra de algo que tem sido sua própria natureza desde o 
nascimento? Eu fiz todas estas três coisas que você mencionou – ver, ouvir e sentir. Por favor, 
ajude. 

Tobias: Estamos olhando para a energia real por trás desta pergunta. Há padrões em que você 
entra, todos vocês, que são difíceis de mudar. Coisas acontecem numa tentativa de tirá-los deste 
tipo de rotina. Nós as chamamos “pontos de trauma.” São coisas que acontecem em sua vida. 
Poderia ser um tipo de acidente que ocorre. Um acontecimento como o seu 11 de setembro. É 
um ponto traumático. Faz uma transformação se realizar. Faz mudança. Põe você num novo 
modo de consciência. 

No caso de sua situação em particular, a que você se refere, você e nós, não queremos que passe 
por uma situação traumática para fazer uma mudança, pois às vezes estes pontos de trauma 
machucam muito. Às vezes, correr de encontro a parede não é muito legal. Um ponto de trauma 
cria um caminho para se fazer uma mudança rápida na consciência, mas não é um jeito muito 
divertido. 

Então como você muda velhas maneiras? Como entra numa consciência nova sem ter que levar 
um tapa na cabeça? E, a propósito, para as pessoas que tem levado pancada na cabeça e nos 
joelhos ultimamente... isto é simplesmente sua energia tentando receber sua atenção, tentando 
com que você transforme sua velha rotina. Use a Linguagem do Ah para compreender. 

Para você que fez a pergunta, use a Linguagem do Ah. Dentro estão contidas as respostas, as 
respostas que você procura. Na verdade, esta é a oportunidade perfeita para que você realize agora 
uma transformação em sua vida, para sair destas velhas maneiras e entrar no Novo. Vá dentro de 
si para achar as respostas. Elas estão aí. Elas estão aí. Também, da minha perspectiva posso dizer 
que você está pronto para mudanças. Mas faça isto agora. Faça esta transformação sem ter que 
chegar a um doloroso ponto traumático. 

Pergunta: Última pergunta. Tobias, por que ir a primeira escola (Escola I do Círculo Carmesim) 
quando você não vai estar lá? Obrigada. (Tobias afirmou durante a canalização da Lição Quatro 
que ele e outras entidades não falariam conosco por 30 dias enquanto estivéssemos aprendendo a 
usar a Linguagem do Ah.) 

Tobias: (dando uma risadinha enquanto todos riem) Você fez uma boa pergunta! E Cauldre 
(Geoffrey Hoppe) também está pensando sobre nisso! E, nós vamos lhe dar a resposta. Estamos –
como dizer... estamos argumentado aqui com Cauldre. Ele acha que estamos trapaceando! 
(Durante o curso)Vamos literalmente tirá-los de sua realidade atual e levá-los de volta a um 
passado remoto. Então, num certo sentido, você não estará existindo no “agora” durante este 
período escolar. Você estará em outro lugar. Portanto, podemos trabalhar com vocês porque isto 
não é no “agora.” (risadas) É em outra dimensão. 

Há mais, e depois você vai compreender quando chegar ao final deste período escolar. Você 
saberá mais sobre o que estivemos falando. Mas, a partir de momento que você chegar a escola 
nós o levaremos a um espaço diferente, para uma energia diferente que não é... que não está no 
“agora” que você conhece. Estaremos indo de volta a um passado longínquo. 

Queridos amigos, usem este tempo de 30 dias. Utilize-o para entrar numa área jamais acessada, 
uma nova área. Vá até lá e não use a mente. Sabemos que vai ser difícil porque é assim que vocês 
processam as coisas. Mas, não use a mente neste caso. Entre profundamente. Sente-se num espaço 
tranqüilo e permita que sua divindade se comunique com você de maneira que você nunca, jamais 
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experimentou antes. Permita que sua divindade partilhe seu Eu com você. Não funcione com o 
cérebro. Não processe em nenhum lugar que tenha utilizado anteriormente. Use esta 
oportunidade para permitir a sua divindade mostrar-se para você, não de uma maneira que sua 
mente possa imaginar, mas de uma maneira nova que sua divindade deseja para se comunicar com 
você. Lembre-se, ela é como uma criança. Ela não sabe sua língua. Ela não conhece seus atos. Ela 
sequer lê sua mente. Entre em si mesmo e escute neste novo nível. A Linguagem do Ah. 

Para mim, Tobias, foi um prazer estar aqui sozinho com vocês hoje neste espaço. Faz um bom 
tempo não temos tidos a oportunidade de estarmos juntos dessa maneira. Todos vocês estão 
realizando maravilhosos progressos em seu caminho. Às vezes é difícil pra você reconhecer isso, 
mas você vai ter mais vislumbres sobre de onde vem e o quão longe viajou. Foi um prazer pra 
mim esta aqui hoje com você, ser – como dizer – tipo um guardião que caminha com você, seu 
treinador, um amigo de fato. Foi um prazer ouvir tantos de vocês conscientemente reafirmarem a 
continuação neste caminho, reconhecerem conscientemente que serão professores na Nova 
Energia. Isso me dá uma grande alegria. 

No próximo mês nossos convidados retornarão. A sala será preenchida de energia mais uma vez, 
mas eu sempre me lembrarei de nossos momentos juntos aqui. Até breve, queridos amigos... Ah! 

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil, novembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 8 de dezembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 5: Os Sentidos do Ah!

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos novamente neste espaço sagrado criado por todos 
nós, e por onde vocês nos permitem entrar neste dia sagrado e abençoado. Estamos honrados por 
estar aqui com vocês. 

(dando uma risadinha) Sim, realmente faz um tempo desde nosso último contato direto. Mas, 
agora vejam... vejam, queridos amigos, como a energia está diferente! Falamos com vocês em um 
espaço diferente. Fluímos através de Cauldre (Geoffrey Hoppe). Fluímos através de cada um de 
vocês por um lugar diferente desde nosso último encontro. Realmente, a linguagem divina – a 
Linguagem do Ah – está começando a surgir; portanto, podemos tocá-los de uma maneira 
diferente e senti-los diferentes. Podemos ver que estão diferentes. De todas as maneiras e em 
todos os sentidos você está diferente. Vocês mudaram, queridos amigos. 

Inspirem na sagrada energia que hoje entra. Inspire sua própria divindade. Faça isso agora. Deixe-
a fluir dentro de você. Deixe-a fluir agora para fora ao redor dos demais. Inspire sua divindade e 
depois ao expirar, permita a ela liberdade de expressão. Deixe que ela toque a pessoa a seu lado, a 
pessoa a sua frente e atrás de você. Ao expirar sua divindade, ela verdadeiramente adota uma vida 
sagrada e abençoada por conta própria. Ela toca todas as coisas. Ah! Queridos amigos, é tão 
simples. 
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Agora, antes de continuarmos quero que saibam que eu, Tobias, me sinto honrado por estar aqui. 
Estou honrado por estar aqui nesta época de celebração (referindo-se ao Natal). Sua sala está tão 
festiva! Tão iluminada! Cheia com as cores vermelha e carmesim. Tão plena com as energias 
natalinas. Esta é uma época do ano quando vocês realmente se permitem ser, expressar, 
compartilhar com as pessoas, e dar. É tão triste que haja apenas um período do ano em que 
estejam tão abertos como agora! Mas é um adorável momento para chegar em visita. 

Agora, antes de continuarmos, devemos para um momento e pedir a Cauldre para afrouxar a 
gravata. (risadas) Não entendemos porque vocês humanos usam estas coisas. (mais risadas) 
Quando caminhei sobre a Terra mais de 2.000 anos atrás, nós não usávamos estas coisas 
apertadas em nosso corpos. Vocês usam estes cintos. E, estas gravatas não fazem sentido, elas 
restringem a energia. Eu usei um vestido em meus dias, (risadas) uma veste comprida, como 
queiram. Permitia que as energias fluíssem pelo corpo inteiro. Assim que com a aprovação de 
Cauldre vamos relaxar um pouco. (Cauldre tira a gravata.) Não vamos tirar mais nada. (risadas) 
Mas agora está muito melhor. 

Agora, pedimos que relaxem, pois estamos entre amigos. Somos família. Somos Shaumbra. 
Relaxem neste espaço em que nos reunimos hoje. Sintam a diferença de energia desde nosso 
último encontro mês passado, especialmente aqueles entre vocês que tem trabalhado na 
Linguagem do Ah, que tem convocado internamente esta linguagem divina. Nestas últimas quatro 
semanas temos visto muitas coisas interessantes e muitas coisas engraçadas na forma como 
acessam esta linguagem. Mas também estamos deliciados por estarem tentando trabalhar com ela, 
por tomarem seu tempo e fazerem esforços. 

Isso não quer dizer que todos andaram praticando. Vimos muitos que começaram a trabalhar nela 
e depois de uma tentativa, acharam que não funcionou bem. Ficaram achando que deviam esperar. 
Esperar até voltar a esta sala nesta energia. Esperar por outro momento. 

Mas, queridos amigos, estamos desafiando vocês agora. Estamos empurrando-os de uma maneira 
brincalhona a trabalhar com esta ferramenta. É difícil no início. E, como sabem, não temos 
respostas específicas. Não podemos dizer a você onde ir para achar esta linguagem divina dentro 
de si. Podemos apenas lhe dizer que a vemos e a sentimos dentro de seu ser inteiro. Sabemos que 
está aí dentro. 

Mas é você a fazê-la surgir, usar e aplicá-la em sua vida. Muitos de vocês saíram daqui a última 
vez. Muitos puseram de lado seus computadores, após lerem ou ouvirem, e acharam que tinham 
que trabalhar duro na coisa. E, a estabeleceram como um exercício difícil ou desafiador. 
Realmente, de uma certa maneira é, porque é tão nova essa Linguagem do Ah. 

Mas, queridos amigos, o que sugerimos a vocês, e vamos falar um bocado sobre isso hoje, é 
brincar com estas coisas. Sim, desafiador, mas quando você brinca com elas, poder ser muito mais 
compensador e divertido. 

Esta Linguagem do Ah vai emergir de dentro de você de uma maneira ou de outra. É como uma 
semente germinando e brotando dentro de você. A Linguagem do Ah, o sentido divino, vai surgir. 
Mas, queridos amigos, se você brincar e praticar, mais rápido ela surgirá. Crescerá mais saudável, e 
você, como humano divino, ficará mais equilibrado do que se apenas deixar que ela brote da velha 
maneira. 

Pegue esta divina linguagem. Brinque com ela. Quando sair daqui hoje, brinque com ela. Divirta-
se com ela. Experimente-a. Quanto mais brincar, mais rápido ela virá através de você e você terá 
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então uma melhor compreensão. Quanto mais brincar e praticá-la, e aprender como usá-la, mais a 
consciência da Terra mudará, e mais rápido você se tornará um verdadeiro professor da 
divindade. 

Trazemos estas palavras a vocês a cada mês porque são coisas que já estão acontecendo dentro de 
vocês. Como temos dito freqüentemente, nós canalizamos vocês. Nós nos conectamos a
consciência geral dos Shaumbra, dos Trabalhadores da Luz, dos humanos e de Gaya. E 
retornamos a vocês a energia e as palavras do que já está acontecendo. Mas, talvez você não tenha 
sabido como articular isto tudo, como compreender a coisa toda. Somos espelhos do que você 
está passando neste momento. 

Essa Linguagem do Ah, a Linguagem Divina de que falamos em nosso último encontro, é a 
ferramenta mais básica e a mais poderosa para trazer sua divindade para dentro de sua realidade 
humana. É uma ferramenta que pode ser aplicada hoje, pode ser aplicada agora, e que pode 
começar a trabalhar pra você nesta vida. 

Shaumbra, você tem buscado uma maneira, um jeito. Tem procurado entendimento para trazer 
equilíbrio a sua vida. Tem procurado pelas ferramentas que lhe leve a níveis com que vem 
sonhando. A Linguagem do Ah é a mais básica em seu novo status de ascensão. Brinque com ela. 
Nós desafiamos você a brincar com ela. E, quando talvez não funcionar da primeira vez como 
você esperava, continue a brincar com ela. Isso dará a ela vitalidade, energia e liberdade para voar 
livremente em sua vida. 

Como dissemos tantas vezes em nosso último encontro, queridos amigos, não é um jogo 
intelectual. A Linguagem do Ah é uma vibração de sua divindade que agora está entrando em sua 
realidade. Não é uma ferramenta esotérica. Não é um jogo mental. É algo novo, e nós vamos falar 
mais sobre ela hoje. Ela é tão importante que nesta Lição Cinco dessa série da Ascensão... nós 
continuaremos a falar da Linguagem do Ah. Esta é a primeira vez que devotamos duas lições a 
um mesmo tema. Queremos que você compreenda o quanto é poderosa e o quão real ela é. 

Esta Linguagem do Ah não é reservada a uns poucos médiuns ou sensitivos. Não está reservada a 
quem canaliza. Brincamos com Cauldre porque ele e outros aqui presentes que canalizam vão 
considerar ainda mais difícil usá-la, num certo sentido. É tão nova... é tão nova que aqueles entre 
vocês que achavam jamais ter alguma sensação para o além, vão considerá-la a coisa mais fácil de 
entender. 

Como você sabe, nós ficamos de fora por 30 dias para dar espaço a você para trabalhar com ela, 
para olhar dentro de si mesmo. (implicando) Agora, nós pegamos alguns de você trapaceando. 
(risadas) Pegamos alguns procurando outras entidades atrás de apoio e orientação! Nós os 
advertimos quanto a isso da última vez, mas ainda assim alguns assim fizeram. E, isso é bom. 
Mas, vocês perceberam que a resposta que vocês receberam deles ou era confusa, ou não era o que 
vocês esperavam? Em poucos casos foi pedido que não ligassem pra eles! (risadas) Não é que 
estejam tão ocupados no outro lado, era mais para cuidar e encorajá-los a entrar dentro de si 
mesmos, a fim de começar a usá-la. Foi muito interessante observar como tantos de vocês se 
aproximaram disso de diferentes maneiras. Alguns trabalharam diligentemente. Alguns trataram a 
coisa como se fosse uma cerimônia, num certo sentido, achando que tivessem que realizar um 
ritual diário na mesma hora e no mesmo local. Não é assim que funciona. 

Mas, nós agradecemos por tentarem. Agradecemos por trabalharem nisso. Outras pessoas 
exploraram regiões que você jamais explorou. Você foi além do comum para ver, encontrar esta 
Linguagem do Ah. Alguns de vocês chegaram a novos e maravilhosos insights e novas sensações. 
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Alguns acertaram em cheio. Alguns abriram as portas para ela e imediatamente sentiram aquela 
sensação ... “Ah, agora saquei.” 

Muitos que chegaram lá rapidinho tentaram repetir e replicar o processo outra hora e em outra 
situação, e descobriram que esta linguagem não vinha. E, então ficaram frustrados, e voltaram 
atrás e disseram, “Como foi que consegui fazer acontecer? Vou fazer a mesma coisa novamente. 
E, se eu fizer, a energia vai ser a mesma, e eu chegarei a ela novamente.” E, você viu que não 
funcionou, porque você retornou a coisa mentalmente, tentando descobrir como funciona. 

O que você deveria saber é que funciona... funciona no momento, e funciona espontaneamente. 
Funciona sem esforço. Funciona livremente. A razão porque funcionou com você pela primeira 
vez é porque você simplesmente deixou, porque você reconheceu sua própria divindade e seu 
próprio eu Deus. E, depois deixou que surgisse. E, surgiu, como que por mágica, mas a mágica é 
você. Quando você voltou atrás e tentou repetir o processo, estava usando seu intelecto, 
bloqueando o fluir natural desta coisa surgindo. Foi por isto que bateu na parede. Foi por isso 
que ficou frustrado. 

Mas, a todos vocês que praticaram... a todos vocês que estiveram brincando com sua própria 
divindade... nós agradecemos por dar atenção. Agradecemos por confiarem em si mesmos o 
suficiente para praticarem, mesmo que, às vezes, pareça uma loucura. Nós agradecemos por 
estarem trabalhando nisso. 

Você sabia que quando nos sentamos juntos na Ordem Arc, criando a realidade da Terra e as 
dimensões a sua volta... você sabia que ela foi desenhada como um parque? Foi desenhada de 
maneira que você entrasse e brincasse. E talvez ao longo do caminho, você tenha esquecido quem 
é e tenha esquecido de brincar. 

Brinque mais, Shaumbra. Cante mais. Dance mais. Ria mais, Shaumbra. Realmente, nesta época 
você tem uma tremenda responsabilidade, carregando um bocado de energia com você nesta 
Terra. Mas, brinque mais. Divirta-se mais. E, celebre mais. Acabe com suas cerimônias! Todas 
elas! Com exceção da cerimônia da alegria. Libere todas as demais, porque são um fardo. Celebre 
a alegria em sua vida, a cerimônia da alegria com as pessoas a seu redor. 

Hoje, há uma grande cerimônia de alegria (referindo-se a celebração natalina do dia) aqui. Não há 
regras. Não há formulários. Não há – como dizer – ajoelhar-se por horas ou sentar-se em posição 
de meditação por horas ou dias sem fim. Nos reunimos aqui numa cerimônia de alegria. Nos 
reunimos nesta energia, em especial, porque vocês chegaram a uma época do ano, o fim de seu 
calendário anual quando se permitem ficar de cabelos soltos e tirar suas gravatas para relaxar e se 
divertir. Dê a si mesmo espaço para sentir-se novamente uma criança. 

Vocês fazem isto em homenagem a quem chamam Jesus. E sim, ele é nosso convidado muito 
especial de hoje. Alguns de vocês já sabiam porque relaxaram, e permitiram-se sentir Jesus através 
da energia da Linguagem do Ah. Jesus, para quem está sentido esta energia, e para quem consegue 
ver, ele está a minha esquerda, sua direita. A energia de Jesus se encontra a sua direita, aqui com 
Cauldre neste palco. Eu estou a sua esquerda. Não, a outra esquerda. (risadas) Ás vezes é 
realmente confuso, nós sabemos. 

Jesus está aqui desde o início da reunião deste dia. Sua energia está nesta sala com vocês numa 
cerimônia de alegria, em celebração a tudo que vocês são. Vocês achas que estão aqui para 
reverenciá-lo? Realmente não se trata disso! Trata-se de homenageá-los por suas jornadas. 
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Muitos sentiram uma nova energia entrando nesta sala quando começamos. De fato, era a energia 
de Jesus. Tantos de vocês andaram com ele. Tantos entre vocês estão diretamente conectados a 
este mestre do amor. Tantos de vocês trabalham com ele todo dia, trabalham com esta energia. 
Talvez você não tenha sequer imaginado que ela é Jesus. Mas, realmente, meus amigos, ele é 
Shaumbra, assim como você. 

Jesus gostaria de dizer alguma palavras a vocês. E, estamos notando, Cauldre.... ele está em pânico 
(risadas) E vamos contar a vocês – com a permissão de Cauldre – um pequeno segredo. Cauldre... 
ele está aturdido com tanta emoção. Ele acha que não merece canalizar este ser com quem ele 
próprio caminhou, canalizar Jesus. Então, estamos desafiando Cauldre para deixar e permitir que 
Jesus entre diretamente através dele e através de cada um de vocês. Faremos uma pausa aqui 
enquanto fazemos o ajuste. 

(pausa) 

Jesus (falando através de Cauldre): Esta questão de merecimento... todos vocês... é uma questão 
que eu gostaria que liberassem. Isso tem sido tão desafiador a todos aqui presentes e conectados. 
Você não têm se considerado merecedor do deus que está presente dentro de você. Acha que 
andou fazendo coisas erradas em sua vida ou no passado ou antes de vir pra cá. Nesta Nova 
Energia na qual caminha, libere qualquer sentimento de não merecimento, e saiba que é tempo de 
você integrar o que é seu por direito de nascimento enquanto Deus, enquanto humano divino. 

Quando caminhei na Terra com tantos de vocês, partilhei uma mensagem a de que “Você é 
Deus.” Foi difícil para a maioria entender, e difícil agora para maioria de vocês entender. Mas, o 
que fiz, queridos amigos, foi por causa de vocês. Foi devido ao trabalho que realizaram. Foram os 
esforços que colocaram em sua jornada que possibilitou a um homem, a mim, verdadeiramente 
manifestar isso na Terra. Mas, compreendam o que estou dizendo. Não fui eu. Foi devido a 
vocês. Foi devido a tudo que realizaram. 

É hora de aceitar isto dentro de si mesmos. Oh, que família a nossa, e há tanto apoio aqui. É 
tempo de aceitar o deus interior, traze-lo à tona. E, como tem dito meu querido Tobias, “Ele 
surge em você através da Linguagem do Ah.! 

A mensagem, que todos nós trouxemos a esta Terra há milhares de anos, era tão simples. Voltem 
aquela energia e lembrem-se, “Você também é Deus. Você é Deus.” Você merece tudo o que 
advém disso.Você é merecedor. E, Cauldre é merecedor de me ter aqui com vocês. Na verdade, 
queridos amigos, sou eu que me sinto honrado. Sou eu quem se sente honrado por estar aqui. 

E, nesta época que chamam Natal, não se trata de uma criança Jesus nascendo, ou de um homem 
Jesus caminhando sobre a Terra. Esta época natalina é sobre o nascimento de sua própria 
divindade dentro de você. Use este período para alimentar a si mesmo. Use este tempo para 
celebrar sua divindade própria. Use esta época para se alegrar. E lembre-se sempre, você é família. 
Nós estamos sempre aqui com você, caminhando com você, compartilhando sua jornada. Sinta a 
minha energia e de todos os outros que entram. De fato, nós somos uma família. 

(pausa) 

Tobias: Agora, queridos amigos, Jesus permanece na sala conosco até o término de nosso 
encontro aqui, mas sempre accessível, sempre aberto a você através da Linguagem do Ah. Jesus 
não é algum grande mestre diferente de qualquer um de vocês. Jesus é você. Jesus caminhou com 
você, comeu com você e partilhou com você. 
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E, sim, Jesus fez coisas que podem ser questionáveis. Ele não foi sempre um santo, mas era 
importante fazer as coisas naquele tempo. Havia regras que precisavam ser quebradas. Houve 
ocasiões em que ele xingou. Bebeu vinho demais (risadas) – com alguns de vocês aqui. (mais 
risadas) Ele sentiu todos os desejos de um humano. Ele não lutou contra estes desejos. Ele os 
compreendeu. Trabalhou com eles. Ele compreendeu sua humanidade. 

Você não é diferente de Jesus. Ele está aqui hoje, exatamente como qualquer outro de vocês. 
Compreenda isso e libere essas coisas que atravancam você. Permita a si mesmo soar a novas 
alturas. 

Agora, queridos amigos, vamos fazer uma breve pausa para re-arranjar as energias. E vamos 
continuar a falar mais da Linguagem do Ah. Vamos continuar a falar disso porque é uma 
ferramenta muito importante nesta época. Vamos ajudá-lo a entender mais como trazê-la a sua 
vida, torná-la parte de você. Vamos parar por um momento, e enquanto isso, inspirem e abram a 
si mesmos a esta divindade que desperta dentro de vocês. 

(pausa) 

Agora, Jesus está dizendo que se não se importarem ele gostaria de descer do palco e caminhar 
entre vocês, estar com vocês neste momento. Então, se você sentir uma brisa passando próxima a 
seus cabelos... se você sentir um toque suave em seu ombro... se sentir uma presença ao seu redor... 
ele estará lhe visitando neste momento. 

Hoje vamos contar a história de sete fazendeiros. Vamos contar uma história para ajudá-lo a 
entender melhor o que está acontecendo dentro de você. 

Havia sete fazendeiros e cada um tinha sua própria propriedade. Cada um tinha seu produto ou 
produtos que plantavam e ofereciam aos outros. Viviam próximos, assim que formaram uma
cooperativa. Cada um era independente, e ainda assim perceberam que quando uniam suas 
energias coletivamente, eram mais fortes e mais eficientes. 

Um fazendeiro plantava em sua terra milhos maravilhosos, grandes e suculentas espigas de milho. 
No tempo da colheita, ele saía para o campo e colhia todas as espigas de uma vez. Depois as 
colocava em caminhões ou outro meio de transporte, e as enviava para uma central administrada 
por um dos outros seis fazendeiros. Nesta central, suas espigas de milho eram processadas. Alguns 
eram enlatadas, outras embrulhadas, outras congeladas, e outras ressecadas para envio posterior ao 
mercado. 

Havia o segundo fazendeiro. Este fazendeiro plantava lindos, lindos morangos. Era uma beleza 
para as vistas. Eram pesados vermelhos e deliciosos. Como o fazendeiro de milho, este fazendeiro 
plantava suas sementes na mesma época todo ano, e depois cuidava de sua plantação. Tirava o 
mato...espantava os besouros, e quando o momento era apropriado, este segundo fazendeiro 
colhia seus morangos, e estes eram enviados ao fazendeiro administrador da central da 
cooperativa. Nesta central, os morangos frescos e maduros eram processados. De uma parte se 
fazia suco. Outra era congelada. Outra era posta em diferentes formas para armazenamento. 

Havia o terceiro fazendeiro. Ele cultivava maravilhosos melões, tão doces que quando saboreados 
faziam a boca vibrar. Ele, como os demais fazendeiros, também adicionava seu amor a plantação. 
Era cuidadoso, saindo todos os dias, cuidando dos campos, assegurando que as plantações 
tivessem o adubo apropriado e os nutrientes corretos. E no tempo da colheita, ele colhia seus 
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melões. Enviava-os a central processadora administrada por um dos sete fazendeiros da 
cooperativa. De lá os melões eram colocados em todo tipo de forma, alguns para armazenamento, 
outros para serem imediatamente enviados ao mercado ainda frescos e ainda outros a espera do 
momento apropriado para o mercado. 

Havia o quarto fazendeiro que cultivava verduras e vegetais. Ele cultivava alface, brocolis, couve-
flor e rabanete. Todas estas culturas que ele cultivava cresciam tão frescas e eram tão repletas do 
amor de Gaia, do amor do Espírito, e do amor do fazendeiro que você podia literalmente senti-
las pelo olfato, mesmo antes de serem cortadas. Você podia sentir o aroma de frescor, da natureza 
surgindo, mesmo quando as plantações cresciam no campo. Você podia sentir o frescor da alface. 
Podia sentir o forte aroma dos rabanetes. Você podia literalmente sentir o frescor. 

E quando chegava o momento propício, este fazendeiro juntava sua colheita. Como os outros 
fazendeiros enviava-a para a central de processamento que era administrada por um dos sete. Ali 
tudo era empacotado nas mais diversas caixas. Uma parte da produção era armazenada, e outra 
enviada imediatamente ao mercado. 

Havia o quinto fazendeiro que cultivava cenouras no solo. Este fazendeiro adorava sair pela 
plantação e colocar suas mãos dentro de solo, sentir a própria Terra, e sentir as cenouras. Quando 
as retirava do solo para inspecioná-las, amava sua textura e o toque. Ele gostava da firmeza destas 
cenouras. Ele adorava a textura das hastes, a sensação do vegetal em si. 

E este fazendeiro também amava o trabalho que realizava e nele colocava seu coração e sua alma. 
E, quando a hora chegava, ele saia e colocava suas mãos no chão e fazia a colheita. Suas cenouras 
eram enviadas à central de processamento que era administrada por um dos fazendeiros. As 
cenouras eram colocadas nas mais diversas formas, como suco ou como produto fresco, outras 
eram congeladas para uso futuro. 

Havia ainda outro fazendeiro. Este sexto fazendeiro plantava cebolas. E estas cebolas, ele sabia, 
seriam usadas para dar aroma, realçar e trazer à tona uma paixão quando acrescentadas aos pratos. 
Elas seriam utilizadas na feitura de finos pratos. Seriam utilizadas para dar vida a alimentos que 
apesar de possuírem muitos nutrientes são pobres em sabor. Suas cebolas eram tão suculentas que 
não apenas faziam seus olhos chorarem como também os olhos de quem comia suas cebolas. E, 
como os outros fazendeiros, quando era tempo de colheita, ele reunia sua produção, que era então 
enviada para a central de processamento. Eram transformadas em muitas coisas diferentes, uma 
parte era armazenada e outra enviada imediatamente para o mercado. 

E, havia o sétimo fazendeiro, o que administrava a central de processamento da cooperativa. 
Agora, este fazendeiro também criava galinhas. Suas galinhas eram tratadas com grande honra e 
grande zelo. Estas galinhas então produziam ovos maravilhosos, com nutrientes e proteínas 
apropriadas, ovos que alimentavam as pessoas pela manhã, dando-lhes o tipo apropriado de 
energia para passar o dia. As galinhas alegremente produziam ovos e mais ovos para este 
fazendeiro. Cada dia ele coletava os ovos que eram enviados a central de processamento que ele 
administrava. Uma parte era levada imediatamente ao mercado. Outra era modificada para 
armazenamento distribuição na época apropriada. 

Todos estes fazenderios enviavam seus produtos à central de processamento, a qual – por 
estranho que pareça – se localizava na parte mais distante de suas terras. Toda produção era 
transportada para lá, porque esta era a maneira mais eficiente na época. Coletivamente, os 
fazendeiros podiam ser mais eficientes e ter mais lucro. Assim, tudo era enviado para um mesmo 
local, e então re-enviado ao mercado ou armazenado. 
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Agora, em certo ponto os fazendeiros conheceram uma nova máquina de processar. Esta máquina 
permitia a cada um deles processar suas colheitas em sua propriedade. Isso pareceu uma 
verdadeira revolução tecnológica. O fazendeiro de cenouras não precisar mais enviar sua produção 
para o fazendeiro criador de galinhas para processamento. O que cultivava morangos não 
precisava mais levá-los a central de processamento. Cada fazendeiro podia processar seu próprio 
produto e entregá-lo imediatamente ao mercado. 

Então cada fazendeiro investiu numa das novas máquinas de processar. Estas novas máquinas 
eram menores mais leves e menos custosas do que as grandes máquinas no centro de 
processamento. As novas máquinas eram convenientes. Eram rápidas. Correspondiam as 
necessidades de mudança das colheitas. Não era mais necessário aos fazendeiros plantar e colher 
tudo de uma só vez. Ao invés disso, a coisa poderia ser feita por estágios. Eles podiam plantar as 
sementes num pequeno pedaço de terra um mês e em outro pedaço de terra num outro mês. A 
nova e pequena máquina de processamento poderia assim trabalhar bem melhor e mais 
eficientemente do que as grandes máquinas. 

Então, todos os sete fazendeiros da cooperativa concordaram em que cada um deveria ter sua 
própria máquina de processar de alta velocidade e alta tecnologia. Continuariam a trabalhar 
juntos porque achavam que havia força nesta conexão. Então, contrataram um perito que veio e 
instalou o que vocês chamariam um “sistema de rede” de computadores entre as fazendas. Este 
sistema permitia a cada fazendeiro se comunicar com o outro automaticamente. O fazendeiro de 
cenouras poderia ver quantos quilos de melão o fazendeiro dos melões estava colhendo. Eles 
poderiam ter acesso às informações da produção uns dos outros. Isso de uma maneira muito 
rápida e muito eficiente. Baseados na informação que chegava através deste sistema de rede 
interconectada, eles podiam medir, monitorar e ajustar seu próprio plantio e colheita de maneira 
que toda a produção fosse se complementar com as demais. 

Agora, os sete fazendeiros nesta cooperativa realizaram uma grande mudança, queridos amigos, 
quando passaram de central de processamento onde seus produtos eram armazenados e 
mercantilizados. Eles fizeram uma grande mudança quando cada um tomou conta de seu próprio 
processamento, mas ainda assim mantinham-se conectados através do sistema internet. 

Como tantos entre vocês sabem, eles tiveram problemas com este sistema de rede internet. No 
início foi frustrante. Alguns xingaram. Alguns quiseram voltar aos velhos métodos. Alguns 
ficaram com medo desta tecnologia. Eles sentiram que não tinham mais a energia firme e estável 
dos velhos tempos. Alguns não estavam querendo muito aprender a usar suas novas máquinas de 
processar. Estavam acostumados a colocar seus produtos num caminhão e enviá-lo a central de 
processamento. 

E, agora eles tinham a responsabilidade por sua própria colheita e seu processamento. Tinham a 
assistência dos demais na cooperativa através do sistema da rede internet, mas isso, até um certo 
ponto, os assustava. Mas cada um trabalhou com o outro. Eles dividiram informação. Reuniram-
se regularmente para discutir os prós e contras, como atravessar os tempos difíceis e desafiadores. 
Aprenderam os potenciais dos softwares deste sistema. Eles aprenderam a fazer funcionar seus 
sistemas de processamento de uma forma tranqüila. 

Em breve a produção aumentou como nunca antes, como jamais poderiam imaginar ser possível. 
Eles eram muito mais eficientes. Seus carregamentos para o mercado eram feitos segundo a 
necessidade – o que poderia ser chamado sistema “just in time.” Não havia mais necessidade de 
armazenamento maciço, congelamento e empacotamento. Seus produtos vinham do campo, 
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passavam pelo processamento e eram enviados diretamente ao mercado. Com a informação 
fornecida pela rede, eles aprenderam como plantar, colher e processar seguindo as necessidades de 
momento do mercado. 

Os fazendeiros permaneceram juntos um ano ou mais após terem implementado este novo 
sistema. Eles passaram pelo suco de morangos. E, deram uma risadinha. Eles riram de si mesmos 
pela ousadia durante a transição para esta nova tecnologia. Eles riram dos dias difíceis e 
desafiantes... os dias em que perderam dinheiro, os dias em que teria sido muito melhor 
aposentar-se da vida rural do que se meter nesta nova tecnologia. 

Mas, deram risadinhas agora porque estavam muito mais eficientes. Muitos mais felizes e capazes 
de realizar novas atividades a partir de então. Eles deram uma risadinha e disseram, “Você 
poderia ter imaginado a apenas um ano atrás onde estaríamos agora?” Balançaram suas cabeças 
“não.” Eles não poderiam de jeito nenhum imaginar que estariam fazendo as coisas de um novo 
jeito, porque não havia nada que pudesse ser comparado a isso nos velhos tempos. Quando se 
sentaram e planejaram seu novo método com nova tecnologia, eles tinham apenas uma vaga idéia 
e uma esperança do que seria isso tudo pra eles, de como as coisas ficariam melhores, de como se 
tornariam fazendeiros mais produtivos. 

Mas, agora estavam dando risadinhas – um ano depois – com o entendimento do quê realmente 
aconteceu e como isto os transformou, tornando-os muito mais responsáveis e produtivos. Cada 
um deles agora tinha sua própria colheita e processamento, tudo do começo ao fim. E, ainda 
continuavam com a cooperativa. 

Agora, você diz, “Por que, Tobias, você nos conta uma história de agricultura hoje? Qual a 
relevância dela? Nesta sala não há fazendeiros. A gente faz um bocado de outras coisas, mas 
agricultura não é nosso ramo.” 

Nós contamos a vocês esta história para ajudá-los a entender a Linguagem do Ah, a Linguagem 
do Ah de que falamos na última vez. 

E, como um lembrete, “ah” não é uma energia. Não se trata de sentar-se em suas cadeiras e cantar 
um mantra, dizendo “Ah.” Não se trata disso. Nada vai acontecer se você fizer assim! A 
Linguagem do Ah é quieta, ainda assim poderosa. É invisível, e ainda assim energia onipresente. É 
sua divindade despertada entrando. Não pode ser cantada. Não pode ser exigida. Não pode ser 
feito para trabalhar. Ela pode apenas ser aceita, com ela se brinca, e depois é integrada em sua 
vida. 

Queridos amigos, todos vocês que têm buscado internamente a Linguagem do Ah há mais de um 
mês... nós vamos lhes dizer agora de onde ela vem. Ela entra através de seus sete sentidos. Ela não 
é canalizada. Ela entra primeiro através de seus sete sentidos. Muito parecido com história dos 
sete fazendeiros. A Linguagem do Ah vem através dos sentidos que você já utiliza e dos quais tem 
consciência. 

Ela penetra através de sua audição, mas não é como ouvir do jeito que você conhece. É uma nova 
maneira. Na Linguagem do Ah você pode estar em grupo. Talvez com um indivíduo e estará 
ouvindo suas palavras, mas quando a Linguagem do Ah emerge através de sua audição, será como 
ter um sentido auditivo novo e expandido. Você não vai ouvir apenas as palavras das outras 
pessoas ao seu redor. Você ouvirá algo entre as palavras, será um saber e uma profunda 
compreensão que faz você dizer, “Ah!” A Linguagem do Ah, a divina linguagem... ela penetra 
através de sua audição. 
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A Linguagem do Ah vem através de seu olfato, queridos amigos. Ela penetra seu sentido olfativo 
(Tobias inspira profundamente)... é, num certo sentido, uma intuição. Uma sensação. Você a 
utiliza muito mais do que tem percebido. Alguns de vocês a classifica como um dos sentidos 
básicos da experiência humana. Mas, seu senso olfativo é muito sutil. Você não sente apenas 
odores, queridos amigos. Você sente o cheiro de energias. A Linguagem do Ah é como um novo 
sentido intuitivo, um “sentido dos sentidos.” Ao permitir que surja, você terá um saber que vem 
através de sua habilidade de detectar coisas pelo cheiro. Você terá uma intuição em meio a 
situações. Terá um novo entendimento que penetra através de seu nariz. 

Inspire por um segundo. Faça isso agora. Há muito mais na respiração do que você pensava. Há 
este sentido, este cheiro, esta intuição que penetra. Quando digo a você que inspire, não se trata 
apenas do ar em seus pulmões. Não se trata apenas de expandir sua divindade. É sobre uma nova 
intuição que penetra através de seu sentido olfativo. Mas que com isso é expandido. É novo. Dá a 
você insights e intuição que jamais teve antes. Respire! 

A Linguagem do Ah... ela entra em espaços que você já usa em sua experiência humana, queridos 
amigos. Não se encontra em espaço vago, elusivo. Não está fora de seu campo energético. Não se 
encontra em seu chacra cardíaco. Não está em seu dedo do pé. A linguagem do Ah penetra através 
de todos seus sentidos humanos comuns. 

A Linguagem do Ah entra através de seu sentido humano do paladar. Mas quando penetra por aí, 
você alcança um novo e melhor nível de julgamento e discernimento. Ao invés das coisas serem 
pretas ou brancas, boas ou ruins, você terá um novo paladar, o sabor divino das coisas. É também 
um tipo de intuição, mas está centrada num tipo de julgamento. Você não vai alcançar tão rápido 
um julgamento preto e branco, mas sim irá a um novo nível relacionado à Vontade divina. A 
Linguagem do Ah... ela penetra também através de seu paladar, através de seu discernimento. 
Você vai chegar a um novo tipo de discernimento e entendimento das coisas presentes na sua 
realidade. 

A Linguagem do Ah também entra, queridos amigos, através do sentido do sentir, seu sentido de 
sentir, ou do tato como diriam. Vocês possuem terminações nervosas em sua pele. Vocês estão 
acostumados ao toque físico, corporal. Mas quando a Linguagem do Ah emerge, ela entra 
também através deste sentido. Você vai ter uma nova sensação das coisas, um novo tato. Isso 
permitirá a você fazer coisas muito mais poderosamente do que nunca antes, como a cura 
associada às mãos, sentimentos e sensações que estão associados à pele. Vai ter um tipo de 
intuição, compreensão e premonição que entram através do toque, através de sua pele. 

Agora fazemos uma pausa para explicar uma coisa a você, a todos vocês. A Linguagem do Ah 
emerge de seus sentidos humanos normais. Ela nascerá. Vai florescer internamente através do que 
você já está utilizando. Mas, acrescentará uma nova perspectiva a sua audição, a sua visão, a seu 
olfato, a seu paladar, a seu tato. Acrescentará a cada um de seus sentidos uma nova dimensão.

Mas, o que você acha que acontece enquanto esta linguagem vai surgindo? Você vai passar por 
mudança e transformação em cada um destes sentidos, assim como os fazendeiros passaram por 
muitas mudanças quando saíram da central de processamento para um sistema de rede com 
centros de processamentos individuais. No início não foi fácil. Havia desafios. Houve quebras. 
Houve dias quando cada um desejou ter permanecido no velho ritmo de fazer as coisas. Houve 
dias quando ficaram imaginando porque entraram nessa de pioneiros malucos. 
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Queridos amigos, neste processo porque está passando, haverá dias em que sua vista ficará 
horrível. Você vai dizer que é a idade. Você vai praguejar para o Espírito, xingar Tobias, e talvez 
até mesmo Jesus, e ficará imaginando o que é que está acontecendo com sua visão, porque ela está 
mais borrada que nunca. Ela passa por mudanças, e estas mudanças são necessárias. 

Haverá dias quando você não ouvirá muito bem e dirá, “Hein?” um bocado. (risadas) E você vai 
dizer, “O quê?” Ou então não vai pedir às pessoas que repitam o que estão dizendo por estar sem 
graça de não estar ouvindo muito bem. E você vai ficar pensando, “Estou ficando velho. Não 
ouço bem.” Mas, queridos amigos, não se trata disso. Seu sentido de audição está mudando para 
que possa ouvir a divina Linguagem do Ah que vem de dentro de si e dos outros. Um processo de 
transformação está ocorrendo e, por um período de tempo, talvez você não ouça a certas 
distâncias e a certas freqüências. Não se preocupe. É apenas uma mudança, muito parecida a que 
os fazendeiros passaram com a mudança na tecnologia. Você está passando por uma mudança dos 
sentidos que têm pertencido a você desde sempre como um humano. 

Muitos de vocês acham que perderam o olfato. Quase não sentem cheiro. Mas, de vez em 
quando, sabemos que sentem o cheiro de algo diferente. Você tenta identificar o que é, e não 
consegue. Sente o cheiro de algo tão incomum e ao mesmo tempo tão familiar. Mas você não 
consegue lembrar de onde ele vem. Seu sentido do paladar e intuição está despertando. E 
enquanto isso acontece, o velho paladar pode parecer adormecido. Pode parecer que não está 
funcionando bem, mas queridos amigos, isto acontece de maneira que possa atravessar esse 
processo de virada. 

O mesmo quanto a seu paladar... ele está mudando. Você fica imaginando porque será que as 
coisas ou estão com um sabor mais ruim que nunca, ou que elas perderam seu sabor. Seu paladar 
brota...está se modificando para que a Linguagem do Ah possa entrar a partir dele. 

A Linguagem do Ah é única, mas se apresenta em muitos lugares diferentes. Seus sistemas de rede 
e sua internet são únicos, mas surgem de muitos lugares diferentes. 

Agora, sobre sua pele... você vai perceber mudanças aí. Você não está passando pela puberdade 
mais uma vez. (risadas) Erupções e coceiras, secura e todos esses problemas de pele, queridos 
amigos... este é o maior órgão de seu corpo. Seu sentido do toque, da sensação, do sentir... está 
mudando, e a Linguagem do Ah canta através de cada terminação nervosa. Certamente ela vai 
afetar sua pele por um tempo. Não precisa se preocupar. 

Se você corre ao médico – (dando uma risadinha) como aconteceu a Cauldre recentemente –
queridos amigos, ele não vai entender pelo o quê você está passando. E nós fazemos uma 
advertência a você – a Cauldre – não se impregne com estas pomadas que os médicos lhe 
receitam, porque estará evitando que a nova sensibilidade surja. Estas coisas que estão 
acontecendo com sua pele... vão se equilibrar em breve, assim como com os fazendeiros seu 
sistema de rede e seus novos equipamentos. Levou um tempo para fazer a mudança. 

E, houve dias em que perderam dinheiro e a produção. Haverá dias que você ficará doente. 
Haverá dias que você ficará pra baixo, quando não ouvir uma ______ do que dissermos (espaço 
em branco deixado de propósito por Tobias). (risadas) Haverá dias em que sua pele e seu corpo 
irão coçar. Haverá momentos em que pensará que está ficando velho e decrépito, mas queridos 
amigos, a Linguagem do Ah... ela vem de dentro. Ela vem através de todos os seus sentidos. 

Depois, há o sexto sentido. Sempre ficamos pensando porque seus times científicos não o 
identificaram, já que está aí. Vocês possuem o senso da emoção. É um sentido. É diferente de 
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todos seus sentidos físicos, mesmo assim é um sentido muito importante. Suas emoções. Isso 
também está mudando. A Linguagem do Ah explode através de suas emoções. E quando isto 
acontece, você tem novos entendimentos e nova paixão. No decorrer é possível que você chore 
sem saber porquê. Suas emoções podem subir e descer como uma montanha russa, por toda parte. 
A Linguagem do Ah está vindo através deste sentido basicamente não-físico chamado emoção. E 
quando ela acontecer, você vai sentir muita compaixão por si mesmo e pelos outros. 

E há o sentido mental, do cérebro. Não tem sido chamado “sentido’ em termos típicos por 
nenhum ramo de sua ciência, mas é um dos seus sete sentidos humanos. A mente humana é uma 
área que conduz informação. Armazena informação e julga informação. É valiosa, mas seu 
propósito principal tem sido catalogar e depois julgar informação, decidir se algo é certo ou 
errado, decidir se você deve ir pra esquerda ou pra direita. Ela cataloga experiências passadas para 
ajudar você a tomar decisões em relação ao que está acontecendo hoje em sua vida. 

O cérebro, a mente, o intelecto é um sentido humano valioso. Frustrante às vezes, porque tão 
limitante em relação ao que poderia fazer. E, o que ele pode fazer não tem a haver com 
inteligência e ser capaz de recontar fatos históricos ocorridos há 3522 anos atrás. Não é este o 
valor do cérebro humano. Este sentido é maravilhoso para pegar informação e decidir então o que 
fazer com ela. E quando a Linguagem do Ah penetra pela mente, ela traz uma nova forma de 
conhecimento e entendimento a sua vida. 

A central de processamento, para os fazendeiros representa o cérebro. Todos os seus sentidos 
humanos estão conectados ao cérebro, mesmo que ele seja um sentido por si mesmo, mesmo que 
o administrador da central também seja um fazendeiro. Todos os seus demais sentidos: a 
sensação, tato, paladar visão, todos eles estão conectados ao seu cérebro. Eles têm estado 
conectados a seu cérebro. 

Mas agora, com a Linguagem do Ah, cada um de seus sete sentidos está adquirindo seu próprio 
centro de processamento. Na nova energia divina, a informação não tem que ser processada 
através do cérebro para serem distribuídas em sua vida. 

Na energia divina cada um de seus sentidos tem sua própria forma de inteligência. E, não 
gostamos sequer de usar esta palavra. Eles possuem sua forma própria de responsabilidade e 
capacidade de resposta. Na Linguagem do Ah você não vai enviar informação de volta através do 
cérebro. O cérebro realmente não a deseja mais. A informação chegará independentemente através 
da audição, o saber; através da visão, o insight; através do olfato, a intuição; através do paladar, o 
discernimento; através do tato, a sensibilidade. 

Entenda que a Linguagem do Ah funciona através de cada um dos seus sete sentidos humanos 
comuns. Mas que agora operam individualmente. Sim, todos eles estão inter conectados. Todos 
compreendem quando você está tendo uma experiência através de seu novo sentido do tato, 
usando a Linguagem do Ah. Todos os demais estarão cientes. Eles poderão se lançar para ajudar 
num momento apropriado. Podem limitar sua produção de maneira a tornar a produção da 
audição a mais poderosa num determinado momento. Eles funcionarão para equilibrar uns aos 
outros, pois estão conectados. Mas assim como no sistema interno de rede, eles não tem que ter 
um processador central. Eles são independentes e também trabalham juntos. 

Queridos amigos, como estiveram procurando interiormente nestes 30 últimos dias pela 
linguagem do Ah, saibam que ela penetra através de seus sete sentidos comuns. Não procure por 
ela fora de vocês. Não a procure por trás de uma porta escondida interiormente. Ela entra através 
de seus sentidos. É bem simples. 
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Queríamos nestas últimas semanas que passassem um tempo, trabalhando um pouco com ela, 
brincando e descobrindo-a por conta própria antes de termos revelado como ela penetra. E, agora 
partilhamos com vocês – e com tantos que estão se conectando a esta informação – agora vocês 
vão dizer “Ah, é por isso que vi alguma coisa, mas não tinha tanta certeza de tê-la realmente visto. 
Foi por isso que tive uma emoção, um sentimento, uma paixão e uma compaixão sobre alguma 
coisa, mas não sabia ao certo de onde vinha.” A Linguagem do Ah, sete sentidos. Não é 
interessante – sete sentidos e sete chacras básicos? 

A Linguagem do Ah, queridos amigos, num certo sentido também é sua própria língua, mas ela 
penetra através de todos estes pontos muito importantes, de partes muito importantes de sua 
experiência humana. Ela não ousaria entrar através de algum outro lugar. Ela entra a partir 
daquilo a que estão acostumados e com que já trabalham. Desta maneira pode haver um 
equilíbrio da linguagem divina com sua experiência humana comum. Se a Linguagem do Ah 
entrasse a partir de um lugar totalmente novo e estranho, seria difícil integrá-la a seu cotidiano. 
Assim que ela penetra através dos sentidos com os quais estão familiarizados e com os quais vocês 
já trabalham. Permitam que ela funcione através deles. Brinquem com o tato e a audição, a visão e 
todos os demais. Permitam a ela entrar por aí. 

Queridos amigos, esta Linguagem do Ah é a primeira, mais básica e mais poderosa ferramenta 
entre todas as existentes na Energia Nova. Um dia destes você vai sentar em frente a alunos que 
virão a você. Você vai tentar ajudá-los a compreendê-la. Você vai ajudá-los a tentar brincar com 
ela, a Linguagem do Ah, a divindade que está surgindo. Você vai explicar a eles como ela penetra 
através dos sete sentidos comuns. E, vai orientá-los na compreensão do poder de ver coisas que 
não poderiam ser vistas antes, de ouvir além das palavras, sentir além do sentido físico, perceber o 
sabor, sentir o cheiro em novas áreas. Esta é uma ferramenta muito importante e pedimos que 
cada um continue a brincar com ela. 

Nós iremos realmente falar mais sobre ela. Mas até nosso próximo encontro, brinque com ela. 
Compreenda de onde está entrando. Trabalhem uns com os outros. Passem tempo uns com os 
outros brincando com a Linguagem do Ah. Não há certo e não há errado. Ninguém ainda 
escreveu o livro. Então, brinque. Seja o descobridor desta Linguagem do Ah, a linguagem divina, 
entrando pelo cérebro, um sentido per si, mas de uma maneira que não julga, de um jeito onde 
não se tem mais que armazenar vastas quantidades de informação. Este é o velho jeito, o de 
armazenar coisas. É velho. Todas as coisas agora lhe serão trazidas apropriadamente no “agora,” 
assim como aconteceu aos fazendeiros que se adaptaram e se ajustaram a sua nova tecnologia. Eles 
não têm mais que armazenar mercadoria. É tudo feito na hora, de acordo com a demanda. 

Sua nova Linguagem do Ah não será armazenada. Sua energia divina não precisa ser armazenada 
para um longo e duro inverno, ou para um dia frio e chuvoso. Ela chega na hora, no momento 
mais apropriado, quando dela você necessita – no “agora.” Chega de armazenar e reservar. Libere-
se disso. Ela acontecerá no agora. Um pouquinho assustador para muitos de vocês, tão 
acostumados a manter uma grande dispensa de informação, de emoções , de dinheiro, de 
mercadorias, de tudo quanto é coisa. Mas, agora tudo será na hora. 

Lição Cinco da Série da Ascensão – Os Sentidos do Ah. Trabalhe com isso. Brinque. Permita que 
ela penetre através de você, e permita as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo físico 
enquanto você se ajusta a nova linguagem. Ela é poderosa! 

Mesmo os músicos que foram trazidos pra cá neste dia e que concordaram em tocar... eles agora 
estão incorporando a Linguagem do Ah em seu trabalho. Incorporam sua divina vibração em seu 
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trabalho. Ela está surgindo, e você a está sentindo através de sua audição e de seus sentimentos, e, 
de seu cérebro e olhos a um certo ponto. Eles tocam sua música em todos os níveis internos, de 
seu cérebro, através de seus sentimentos, através da audição e demais sentidos, e do seu tato. 

Isto é um exemplo da Linguagem do Ah sendo criada pelos dois (os músicos Peter Sterling e 
Stacy Frank) que são talentosos e dotados, e que a compartilham com todos vocês, de maneira 
que vocês possam senti-la dentro de si mesmos. Quando vocês a ouvirem hoje mais tarde, estejam 
em sua Linguagem do Ah. Nós ajudamos a organizar a vinda destes músicos para cá, a fim de que 
vocês pudessem utilizar esta ocasião para brincar com seus próprios sete sentidos. Ouçam além 
dos ouvidos. Conheçam além do cérebro. 

Jesus vai estar cantando esta noite. Jesus estará enviando sua vibração através dos instrumentos, 
através das vozes, através dos dedos. Ele estará guiando estes dois esta noite. Estará ajudando-os a 
levar esta linguagem divina de maneira que cada um de vocês tenha a oportunidade de vivenciá-la, 
senti-la e de saber que a possui. É sua. 

Agora, estamos realmente participando aqui numa cerimônia de alegria junto com vocês. Falamos 
um bocado, algumas vezes até alto. Fazemos assim, de uma certa maneira para ajudá-los – como 
dizer – a introduzir as energias em outros níveis. Nós perturbamos vocês às vezes, a fim de ajudá-
los a se abrirem, com sua permissão é claro. Mas hoje estamos verdadeiramente numa celebração 
de alegria com vocês. 

E, sim, era Jesus sentado a seu lado, esfregando seus ombros. Era Jesus tocando cada um de seus 
sentidos enquanto falávamos sobre eles. Foi Jesus quem enxugou aquela lágrima de seu olho. Jesus 
vai continuar aqui. Sua energia estará bem presente durante toda nossa reunião de hoje. Ele 
dançará por entre os espaços com qualquer um que ousar se levantar. (risadas) 

Querido Shaumbra, amamos você imensamente. Agradecemos por aceitar o desafio de brincar 
com a Linguagem do Ah em sua vida. Ela vem através de seus sete sentidos. Estamos de volta 
após 30 dias de silêncio, nos comunicando com você, estando com você agora. Vamos fazer isso 
juntos, através de sua divindade. 

Nós amamos você ternamente e você jamais está só. 

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil, dezembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 8 de dezembro de 2001 - Série da Ascensão 
Lição 5: Os Sentidos do Ah!

Perguntas & Respostas 

Tobias: E assim é, queridos amigos, que nós do Conselho Carmesim, aqui estamos. Estamos aqui 
realmente pedindo a cada um de vocês, conclamando os anjos humanos a começar a usar sua 
divindade em seu cotidiano. Ela não está mais separada ou diferenciada. Não existe em algum 
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lugar distante, diferente. Não está fora de você. Está dentro de você e está agora emergindo e se 
expressando através de todos os seus sete sentidos.

Como praticar isso em sua vida? Quando estiver conversando com seus filhos – quando estiver 
tendo uma conversa com eles – permita a esta audição divina conhecer agora o que eles estão 
realmente dizendo. Não apenas as palavras que surgem de suas bocas e de seus cérebros, mas suas 
reais necessidades e sentimentos. Quando você reconhecer que sua divindade está se expressando 
através de sua audição ou qualquer outro de seus sentidos, então assim é. E, então ouvirá seus 
filhos lhe contar coisas de uma maneira que você nunca ouviu antes.

Quando você está com seus pacientes e seus clientes e com as pessoas com as quais trabalha, 
equilibrando e curando, sua visão divina – o que surgir a seus olhos – não será apenas o que está 
óbvio, a sua frente. Você verá coisas nelas e ao redor delas que jamais viu antes.

Você pode aplicar estes novos sentidos divinos. Eles não vêm de algum lugar inalcançável. Eles 
vêm de você.

Quando estiver em seu trabalho, tomando decisões para sua empresa e para as pessoas com as 
quais trabalha, e para as quais trabalha...essa Linguagem do Ah, a linguagem divina... também é 
parte do sentido mental, de seu intelecto e de todas as experiências e acordos de sua empresa e 
seus competidores, e do mercado e das pessoas por trás de cada um deles. Tudo isso tem estado 
armazenado em seu cérebro, mas agora com a divina linguagem você terá um novo sentido de 
julgamento equilibrado sobre o que realmente está se passando.

Vai permitir a você ver as coisas de uma nova perspectiva. Vai permitir a você ter um tipo de 
julgamento que não se baseia mais em velhos modelos que estavam se tornando tão frustrantes a 
você. Agora, a mente, usando a divina linguagem, terá um conhecimento ampliado sobre o que 
realmente está acontecendo. Sua contribuição a sua empresa e a todos a quem ela serve, tomará 
novas dimensões.

Com isso, o que estamos lhe dizendo é que a Linguagem do Ah – a divindade que você é – pode 
entrar em sua vida cotidiana. Não a isole em sua vida espiritual, somente naquela parte “boa” de 
você. Introduza-a na parte que dirige pela rua e que tem que usar todos os sentidos para dirigir o 
carro – a visão, a audição, o tato, a sabedoria, conhecimento, sentimentos – todos eles participam. 
Use sua divindade quando estiver fazendo algo tão mundano quanto dirigir um carro, mas ainda 
assim algo onde você pode começar a aplicar sua divindade.

Na área da saúde, quando estiver tentando determinar o que colocar em sua boca e para dentro de 
seu corpo... seu senso de divindade vai se introduzir. Entrará através do nariz, da boca, do 
intelecto e dos sentimentos. Então reconheça sua presença, ouça-a, sinta-a, percebe-a.

Agora, você não perceberá necessariamente numa primeira vez. Não fique frustrado. Continue a 
aplicá-la. Você a aprenderá muito bem. É aí que você chegará ao “Ah” de que falamos em nosso 
encontro do mês passado. É aí que acontece uma profunda compreensão, e você dirá “Ah, é isso 
que meu corpo estava querendo. Mas eu estava tentando negar por causa da droga da dieta!” 
(risadas) “Aaah. Ah, este bolinho de chocolate com nozes é exatamente o que eu estava 
precisando!” (mais risadas)

A Linguagem do Ah, queridos amigos,...é tão simples. Mas, é também como uma criança 
surgindo de dentro de você, expressando-se através dos sentidos, através de corredores e canais 
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que você já tem abertos. Está chegando através de você, mas precisa ser alimentada e amada, não 
desafiada e trancada.

Nesta época de seu Natal e festas, onde há celebração do nascimento do Cristo, celebre o 
nascimento de seu próprio Cristo e sua própria divindade. Use este período para permitir a 
expressão através de todos os sete sentidos existentes. Use-os para se divertir. Use-os para ir a 
todo um novo nível.

Agora, seremos breves em nossso comentários que Cauldre nos diz que o tempo é curto e é hora 
da pizza. (risadas) Então vamos direto a nossas perguntas de hoje.

Pergunta: Caríssimo Tobias, como deixamos nossa luz brilhar, e ao mesmo tempo ajudamos os 
outros a permitir que suas luzes brilhem?

Tobias: É o que falamos hoje. Os humanos – você Shaumbra – têm procurado por este caminho 
misterioso e vago de fazer sua luz brilhar. Tem procurado por um oitavo ou nono sentido que 
talvez possa surgir. Mas é nos sete que você já possui! Sua luz pode brilhar através de cada um de 
seus sentidos existentes. Você procura por algo totalmente novo chegando a você como num 
passe de mágica. Mas a linguagem divina está chegando a você no que já conhece, e no que você já 
é tão hábil e com o que já vem trabalhando. 

Meu querido, especificamente em resposta a sua pergunta, sua luz ESTÁ brilhando. Você está tão 
desejoso de servir, mas sua luz brilha. Você JÁ produz um enorme impacto na consciência. Ao 
trabalhar com a Linguagem do Ah, você começará a ver o efeito que realmente faz. Você verá 
como sua luz brilha e como está mudando as coisas ao seu redor. Você é - como dizer – de uma 
certa maneira, um gerador de luz. Agora permita-se uma completa expressão.

Pergunta: No Natal passado você falou sobre a introdução da bola de cristal clara, representando 
a consciência crística. Quanto mais a integro e passo da dualidade, mais me torno a bola em 
situações. Eu estou numa situação agora onde sinto, ao nível da alma que estou sendo chamada a 
trazer a consciência crística onde há dualidade, e parece como se a escuridão e a luz estivessem 
igualmente resistindo a mim. Minha vontade é sair fora e procurar as pessoas que estão prontas. 
Como eu deveria navegar, e quando é apropriado dar o fora? Obrigado.

Tobias: Realmente, este é um dos maiores desafios para um Shaumbra, pois vocês estão 
integrando uma energia nova. Esta bola clara, este quarto elemento de que falamos faz um 
tempo... Foram vocês a trazê-la. Como sabem, e como experimentaram, isso pode fazer com que 
ambas as bolas preta e branca resistam e se ressintam de vocês. Isso é dualidade em ação!

Vocês podem notar isso em situações com a própria família. Você entra agora com uma nova 
clareza que nenhum dos outros elementos aprecia muito. Eles o desafiarão ao máximo. 
Compreenda que não se trata de você e assim entenderá a razão pela qual as pessoas ao seu redor 
– da luz e da escuridão – estão lhe desafiando.

Eles QUEREM saber o quão forte você é. Eles DESEJAM acreditar em você, mas não podem 
acreditar em você a não ser que haja convicção, força e sabedoria por trás do que você é agora. 
Você vai encontrar isso em situações no trabalho e na família. E, querido Shaumbra, você vai 
encontrar isso especialmente em situações espirituais. As pessoas que – como dizer – usam o 
emblema da “luz”, vão desafiá-lo profundamente! E, obviamente aqueles sob o signo do escuro 
também o farão, mas não machucarão tanto quanto os que afirmam trabalhar para a luz.
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A razão de o desafiarem é porque você representa mudança, e mudar é difícil pra eles. Você sabe. 
Você passou por isso. A razão deles verdadeiramente desafiarem você é que acima de tudo 
QUEREM acreditar em você. Eles acham que suas formas limitadas e duais não funcionam mais.

Vemos tantos trabalhadores de luz frustrados porque suas expectativas se baseiam em dualidade! 
Suas expectativas, seus sonhos e seus objetivos estão desequilibrados para a luz. Talvez tenha que 
haver um pouco de estudo destas palavras para compreender o que queremos dizer. Agora, você 
aparece com a clareza, com a integração da luz e da escuridão, masculino e feminino, positivo e 
negativo. Você entra com atributos claros, e eles querem saber, acima de tudo, se você é real.

Eles não desejam ser conduzidos pela estrada por outro guru ou outro mestre que não ensine 
verdade. Não querem gastar um níquel em seminários atrás de seminários tolos. Não querem ler 
outro livro que os leve a mais frustrações e mais confusão. Eles desafiam sua clareza porque 
querem estar certos que você é verdadeiro e forte. Obrigado por esta pergunta.

Pergunta: Já há ferramentas, técnicas ou tecnologias disponíveis que possam nos ajudar a aprender 
a usar a Linguagem do Ah?

Tobias: Não. (risadas)

(pausa)

Agora, vamos voltar atrás um pouco. E, Cauldre nem sempre gosta do que temos a dizer, mas nós 
escolhemos falar mesmo assim. Vocês tomam aulas. Cursos de muitas coisas, como leitura de 
auras, como – como dizer – compreensão de vidas passadas. Todas estas coisas foram 
apropriadas. Elas os levaram até aqui. Mas, queridos amigos, pedimos agora que usem seu novo 
senso e sua divindade para sentir se estas coisas são apropriadas. 

Há muitas técnicas novas surgindo, e sentimos que muitos facilitadores estarão consciente ou 
inconscientemente integrando muito desta Linguagem do Ah. Talvez não a chamem assim. 
Podem chamá-la uma “vibração divina.” Ou “sentido divino.” Mas eles estão começando a 
entender que há uma energia nova emergindo.

Use sua própria intuição para entender. Sua intuição virá mais rápido do que sua mente em 
funcionamento. Você saberá a resposta antes de ouvi-la em qualquer parte de sua mente.

Agora, entenda também que nenhum livro foi escrito. Não houve nenhum seminário sobre a 
Linguagem do Ah. Há pouco mais de um mês começamos a falar sobre ela. Vocês estarão 
fazendo este trabalho. Vocês serão os primeiros a passar por ela, aprendendo a usá-la, e depois 
ajudando outras pessoas ao longo do caminho. Sua ajuda pode ser em forma de uma canção, um 
livro, um seminário. Talvez simplesmente na forma de um conselho a alguém. Pode tomar muitas 
diferentes formas.

Querido Shaumbra, não olhe para as outras pessoas. Você terá a responsabilidade de aprender a 
usar estas coisas, e depois se tornar um professor. Não vá para suas estantes de livros ou mesmo a 
sua Internet procurar informação porque você ainda não a escreveu.

Pergunta: (Uma pergunta foi feita sobre relacionamentos. Devido a natureza muito especial da 
pergunta, Tobias escolheu não respondê-la diretamente em frente ao público. Ao invés disso, deu 
uma resposta genérica)
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Tobias: Bem, responder a pergunta sobre relacionamentos... é muito difícil para nós responder 
especificamente.

Os relacionamentos são muitos entrelaçados com energias de potenciais passados do futuro. 
Relacionamentos são velhos e, num certo sentido, muito novos também. Esta é uma outra área da 
qual falaremos mais tarde nesta Série da Ascensão. Toda uma discussão sobre relacionamentos 
será conduzida. Mas podemos dizer de antemão que não há um certo ou um errado sobre 
relacionamentos.

Se você for a um médium ou para-normal e ele lhe disser que um relacionamento não é mais 
apropriado, é a hora de você ir embora. Sim, é hora de você cair fora... é hora de deixar 
imediatamente este para-normal ou médium!(risadas)

Em seu lado ou no nosso lado, não há livro que diga que uma relação está certa ou errada, que 
diga que um relacionamento é novo ou está velho, que é hora de acabar ou não. Esta é uma das
áreas mais desafiadoras com que trabalhamos com vocês, pois você nos pergunta, “Eu deveria 
largar Gui agora?” Como vamos saber? (risadas) Talvez Gui devesse largar você por fazer uma 
pergunta desta! (muitas risadas)

Quando você faz estas coisas...quando você pergunta a outro sobre seu relacionamento, você retira 
seu próprio poder! Não está usando seus sentidos divinos que agora tem disponível para si. É 
uma questão simples. É uma questão simples. Você está dando espaço para ser divinamente livre 
ao lado da pessoa que escolheu como companhia para a jornada? E realmente compartilham um 
amor comum e compaixão um pelo outro? Um futuro pode ser construído cada um honrando ao 
outro? Estas são as perguntas. É tão simples, mas você deve respondê-las.

Pergunta: Tobias, obrigada.

Tobias: (dando uma risadinha) Vamos dizer uma palavra além do “Não há de quê.” Agora, 
compreendam, queridos amigos, nosso papel aqui é simplesmente introduzir a vocês a informação 
que já está na ponta de sua língua, mas que vocês ainda não definiram muito bem. Nosso papel é 
refletir ela de volta a vocês e encorajá-los ao longo do caminho, realmente. Somos nós que 
entendemos que vocês estão no cume dos cumes. Vocês estão na liderança. Como Jesus e eu 
dissemos aqui neste dia, estamos impressionados ao ver como quebrarão as barreiras, como 
resistirão a pressão e a crítica da dualidade por toda sua volta para continuar em frente com tudo 
isso. Obrigado.

Pergunta: Você poderia nos ensinar como ser um bom professor, como ser um bom estudante?

Tobias: (emocionado) Queridos amigos, não há melhor grupo de estudantes do que os que estão 
aqui, do que aqueles que se nomeiam Shaumbra. Não há grupo melhor de estudantes! Agora, eu, 
Tobias, tenho tido a oportunidade de trabalhar com outros grupos de humanos, mas ESTE é 
família. Este é o grupo tão dedicado ao trabalho que, mesmo após experiências difíceis e 
desafiadoras em seus relacionamentos e com sua saúde, sendo criticado e posto no ostracismo 
pelas mesmas pessoas que lhe são mais próximas, continua a fazer o trabalho. Como poderíamos, 
qualquer um de nós – Jesus, Miguel, Rafael, Uriel, Amael, todos nós – como poderíamos querer 
alunos melhores do que temos aqui?

E, como sabem, queridos amigos, os melhores professores são aqueles que passaram pela 
experiência! Os melhores professores tem seus corações abertos e são compassivos, assim que 
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sabem exatamente como ensinar. O ensinamento que darão será intuitivo. Será no momento. Será 
bem na hora. Você atuará com todos seus sentidos humanos e divinos em situações a sua volta. 
Você saberá, enquanto professor, quando plantar as sementes com seus alunos. Saberá, como 
professor, quando tirar as ervas daninhas e adubar a plantação. Saberá quando é tempo de colher, 
quando é o momento de deixar seu próprio aluno partir. Serão tempos difíceis. Você vai querer 
manter os alunos, pois ama sua energia emergente. Mas, como um professor sábio, como 
fazendeiro espiritual, você vai saber quando é chegado o momento de colher e liberá-los, assim 
que seus estudantes também podem seguir e se tornar professores.

Não há melhor grupo que Shaumbra!

Pergunta: Última pergunta. Tobias, que conselho você tem para as pessoas que estão traduzindo 
este material em outras línguas?

Tobias: Traduza com o coração. Traduza este material em Verdade. Use seus sentidos divinos 
quando houver dúvidas. E, acima de tudo, chame-me, porque virei e falarei a você de muitas 
diferentes maneiras. Eu ajudarei você a compreender qual é a energia por trás das palavras 
originais. Haverá muitas diferentes traduções deste material nos anos que virão. E, haverá aqueles 
que desafiarão uma palavra ou frase traduzida. Haverá alguns que irão querer argumentar, 
“Tobias quis dizer isso ou aquilo.” Pergunte a Tobias. Eu direi a você. Eu partilharei com você.

O que permanecerá intacto nas traduções é a energia por trás das palavras. O que sempre 
emergirá, não importa quem traduza e não importa o quão acuradamente façam a tradução, 
somos nós deste lado quem traduz a energia e a vibração, e sempre acarretará ser a mesma. As 
palavras podem mudar. As vibrações continuarão através destas traduções a sua disposição.

Agora, isto nos leva a um comentário final. Depende de você, todos os Shaumbra e família, as 
pessoas nesta energia e as pessoas conectadas a ela. O quão longe e o quanto estão querendo levar 
esta energia? Não estamos falando sobre fazer as pessoas sentarem e lerem cada palavra de uma 
página. Estamos falando sobre até onde você leva esta mensagem da divindade despertando para 
os outros?

Depende de você. Se você está querendo, e se você aceita o desafio, então vai receber um bocado 
de pancadinhas a sua porta. Terá novas oportunidades. Terá pessoas buscando aconselhamento, 
sua sabedoria e seu conselho. Terá pessoas abrindo caminhos a você para que também apresente 
materiais de aprendizado e informação. Não estamos falando de lição-após-lição do material de 
Tobias. Estamos falando sobre o que está sendo criado por sua mente, por seu coração e seus 
sentidos divinos.

Este grupo de Shaumbra tem um sonho. Você sonha ajudar a levar esta informação para a 
humanidade, ajudar a trazer suas experiências, e ajudar a levar a afirmativa única a toda a 
humanidade. E, esta afirmativa é, “Você também é Deus.” Querido Shaumbra, você está pronto... 
Está pronto para ajudar os outros a entender que eles também são Deus? Está pronto a usar seus 
sentidos humanos e divinos para isso? Você está pronto para seguir para o próximo nível? 
Desafiador talvez, mas se você permitir, será mais divertido que nunca.

Vamos continuar aqui a intensificar as energias desta família, das canalizações, do quê estamos 
canalizando de vocês e com vocês a partir de um nível interior. Estamos canalizando você para 
que se torne um humano divino, canalizando você para que também se torne Deus. Vamos 
continuar a pôr pressão de uma maneira amorosa, mas firme.
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E no entrementes, queridos amigos, lembre-se de ter um tempo para inspirar sua divindade. 
Permita a ela entrar em sua realidade enquanto você exala. Dê um tempo, enquanto família e 
enquanto Shaumbra, para celebrar, se divertir, e festejar tudo o que você é, e tudo que você faz.

Agora, vá comer um chocolate!! (referindo-se a festa de Natal; risadas e aplausos)

E assim é.
Tradução para o português: Sonia Gentil, dezembro/2002

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de janeiro de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 6: Os Cinco Sentidos Divinos do Ah!

Ser/Estar Ciente (EU SOU)

Imaginação (Criação)

Compaixão (Unidade e União)

Foco (Poder) – unir imaginação e compaixão para criar a realidade

Expressão – utilizando a energia para dar nascimento a criação
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E assim é, queridos amigos, que nos reunimos com vocês neste dia, nesta maravilhosa energia e 
em celebração. Como sua música sugere (referindo-se a música “Celebration” tocada antes da 
canalização), estamos celebrando a jornada em que estão. Esta jornada que os levou através de 
tantas experiências maravilhosas e tantos desafios, a espaços que o Espírito e que todos nós –
neste lado do véu - e até vocês mesmos jamais teriam imaginado. Tem sido uma jornada bela, 
sagrada e multidimensional. E, realmente, entramos hoje para celebrar muitas coisas, das quais 
falaremos aqui, mas mais especialmente em celebração do espaço a que chegaram. 

Queridos amigos, querido Shaumbra, inspirem agora este momento. Inspirem tudo o que são, 
tudo que estão se tornando. Inspire o espírito que dança dentro de você, espírito que também 
celebra o ponto a que você chegou. Estamos chegando ao tempo da união de energias, a união do 
humano e do divino, tudo dentro de você. Inspire isto. Inspire vida para dentro do fogo da 
divindade que se encontra em você. Esta é a maneira de faze-la surgir. É assim que você expõe a 
essência de quem você é para a sua realidade. 

É uma imensa alegria para mim, Tobias, estar sentado aqui hoje com vocês, falando a vocês mais 
claramente que nunca. Não estou falando apenas das palavras que escutam vindas através de nosso 
amigo, Cauldre (Geoffrey Hoppe). Falo da clareza com que nos dirigimos um ao outro, do modo 
como nos comunicamos. Há muita mais clareza do que jamais experimentamos anteriormente. 

Sinta esta energia. Sinta meu amor, cuidado e amizade diretamente sobre você, através de todos os 
sete sentidos humanos de que falamos. Sinta a presença de seu próprio “Eu Sou.” Não é algo 
diferente ou distante, nem algo externo a você. Sinta sua própria presença “Eu Sou” nascendo 
neste exato momento em seu íntimo. 

Ahh, quanta celebração temos hoje aqui! 

Agora, realmente há outras energias aqui, visitas que iremos apresentar brevemente. Queridos 
amigos, estas energias são muito apropriadas neste momento. São muito intensas, assim que 
aqueles entre vocês que estão se sentidos quentes e acalorados, não se trata apenas de fatores 
externos a vocês. Não se trata apenas da sensação de calor em sua pele e em seu corpo. Também 
está vindo através da Linguagem do Ah. 

A visita que entra hoje... o momento é apropriado, e esta energia de nosso convidado é intensa. É 
ardente. É o momento apropriado. Sinta agora esta nova energia. Sim, é uma energia que você 
conhece, com a qual tem trabalhado, uma energia que você ajudou a criar, mas cujo momento 
para surgir não era apropriado até agora. 

Vamos deixar vocês sentirem nosso visitante antes de realmente apresentá-lo. 

Vamos falar por uns instantes sobre este tempo de transição em que se encontram. Em seus 
calendários vocês recentemente viraram a última página de um velho ano (2001), um ano que foi 
especialmente sobre dualidade, um ano “3” em sua numerologia. Você virou a página, chegando a 
um novo ano. Viu os números 2-0-0-2 escritos na página e, em muitos de vocês, isto provocou 
um impacto. Talvez você não seja capaz de entender imediatamente porque a energia destes 
números provocou tanto impacto. Hoje, vamos ver com vocês do que se trata. 

É um ano “4,” mas é o equilíbrio de um “2” no início e um “2” ao final. É um ano de 
transformações e mudanças, e é um ano de transição para uma energia nova muito importante. 
Temos falado sobre o “4” com vocês por um bom tempo. Para refrescar, o “4” é o “2” ao 
quadrado. Você está saindo da dualidade – a energia da dualidade – para a energia “quádrica.” 
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Você não volta ao “1.” Em seus ensinamentos, muitos falam sobre o retorno ao “1,” o mesmo 
que falar em voltar pra Casa. Mas vocês não estão indo pra lá. Enquanto Deus, você continua a se 
expandir, continua a se expressar de novas maneiras. 

Quando estava em Casa no Reino há dezenas de milhares de anos atrás – mas na verdade não há 
muito tempo atrás – a energia era a unidade, se tratava da singularidade. Quando você saiu de 
Casa, passou pela Muralha de Fogo e finalmente veio à Terra, tratava-se de “2.” Era sobre 
polaridade. Era sobre a imagem no espelho. Tratava-se de ver a si mesmo, querido Deus, de uma 
forma nova e diferente que não poderia haver na energia do “1.” Assim, você criou o “2.” Você 
tem estado nesta energia por muito, muito tempo. A Terra tem sido sobre a energia do “2,” 
polaridade, luz e escuridão, as lições do bem e do mal, masculino e feminino, os opostos. Sua 
jornada sobre a Terra tem sido para compreender, nos níveis mais profundos, o que é dualidade, 
o que era o “2.” 

Agora, nós entramos numa nova energia. Vocês não estão apenas entrando num ano “4,” mas 
estão passando pela quarta era do Deus-homem e do Deus-mulher. Houve três eras antes desta. 
Não vamos entrar em detalhes hoje - embora gostemos de falar (dando uma risadinha) – porque 
às vezes nos é pedido para manter a discussão dentro de certos limites de tempo. Assim que vocês 
estão entrando em sua quarta era como Deus na forma humana. 

Este é um ano “4” e um ano significativo. É o ano da finalização das mudanças na rede 
magnética. A rede, de uma certa maneira, é reflexo de sua consciência. A rede é como uma energia 
envolvendo este seu planeta. A rede magnética, envolvendo seu planeta mantém as energias em seu 
interior, e mantém de fora outras energias. A rede é um reflexo da consciência. A rede, de uma 
certa forma armazena o potencial de sua nova energia espiritual, que não estava pronta para 
surgir. 

A rede também provê um filtro ou pára-choque. Você não teve acesso completo a energia de sua 
divindade de uma só vez. Há muitas leis humanas e espirituais em jogo. Mas, a rede é uma espécie 
de pára-choque e de proteção. Ela dá os limites ao que você é capaz de realizar. Limita você de 
acessar toda a sua divindade. 

O ano 2002. Agora vocês estão 5 dias nele. Há mais do que apenas números num calendário. De 
uma certa maneira você pode dizer que escolheu este ano. Você escolheu esta seqüência de 
números para realizar as mudanças finais. 

Enquanto eu, Tobias, falo a vocês agora e enquanto nossas visitas fluem para dentro desta sala, 
está havendo muito trabalho nos ajustamentos finais da rede magnética espiritual da Terra. Há 
um time, uma entourage com a qual muitos de vocês estão familiarizados. É a energia do Kryon 
que está fazendo as mudanças. Eles só podem modificar a rede magnética em resposta a sua 
mudança de consciência. Não é que o Kryon afina a rede e depois vocês mudam. São vocês que 
têm estado a mudar, dando permissão para que o Kryon realize as modificações na rede. 

Enquanto nos reunimos aqui como família, eles estão neste momento trabalhando nestas 
modificações, na afinação da rede. O que isto fará é permitir um novo tipo de acesso a tudo que 
você é. A rede permitirá um novo tipo de combustível, um portal de acesso a sua completa 
divindade de maneira a iluminar a semente do Cristo que se encontra dentro de você. É um raio 
de luz solar que entra, atravessando a coberta-nuvem que tem estado envolvendo você por tanto 
tempo. E este raio emitirá luz diretamente sobre a semente crística que germina em você. Este 
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raio, este lindo raio dourado, acobreado, esbranquiçado brilhará e abençoará sua divindade. 
Abençoará a semente crística, permitindo que ela cresça de uma nova maneira. 

O véu está sendo reduzido através da modificação na rede, queridos amigos. Agora mesmo isto 
tudo está acontecendo. Acontecendo em seu ano 2002. 

O que esperar neste ano para você, para seu mundo? É muito simples. Imagine-se sentado num 
balanço indo de lá pra cá, de lá pra cá. Você está curtindo, mas também está sabendo que ao 
balançar de lá pra cá há um certo medo ou trepidação ao ir muito alto ou muito rápido. Há um 
momentum e uma energia sendo criados pelo balançar de lá pra cá. 

É como um pêndulo indo de cá pra lá, mas sempre alcançando o momentum, sempre ganhando 
um momentum. Em um certo ponto ele decola. Não há mais um movimento de cá pra lá. Ao 
invés disso, você dá um salto quântico. 

Você consegue lembrar como é num balanço, onde sente que vai ficar balançando. Mas aqui, 
quando o momentum deste balançar alcança mais energia e mais movimento, ele ajuda a 
catapultar você e também a Terra neste tempo de mudanças quânticas, as quais vocês têm 
chamado as mudanças do ano 2012. 

Mas, queridos amigos, se você está na energia certa e no equilíbrio certo, isto pode ser mais 
divertido do que assustador. Você vai compreender muito mais do que temer o movimento deste 
balançar de lá pra cá. 

Lembre-se que o ano 2-0-0-2 se equilibra de cada lado por igual energia, energias que estão 
aprendendo a funcionar uma com a outra e a equilibrar uma a outra. Lembre-se enquanto balança 
de um lado para o outro, que a energia 2-0-0-2 está bem equilibrada em todos os aspectos. Este 
será um ano de balanços e mudanças pra você. 

E quando olhar seus jornais, verá os balanços acontecerem por toda a sua volta. Não permita que 
estes balanços lhe joguem pra fora do equilíbrio. Não permita que a situação mundial o 
atemorize. Não vá para aquele espaço, queridos amigos, de achar que seu mundo está passando 
pelo Armagedron. 

Talvez, de uma certa forma, seu mundo ESTEJA chegando a um fim, mas não como você 
pensaria. Não com desastres, nem com o tipo de horror e destruição que você viu em suas vidas 
passadas. O mundo, como você o conhece, talvez esteja chegando ao fim, o fim de uma era, o 
final de um tempo, ao final de um velho equilíbrio. Você está entrando num novo mundo. Pra 
você será um ano de oscilações. 

E, enquanto você está naquele balanço, indo de lá pra cá, querido Shaumbra, olha pra baixo, pro 
chão. Sabe o que verá, esperando que você caia deste balanço? Esperando para picá-lo, assim 
como fez com os outros? (risadas) Este será o ano da serpente. Mas você vai estar no balanço, e
enquanto não concentrar a atenção nas serpentes deslizando embaixo de você, enquanto curtir a 
viagem no seu balanço e celebrar o espaço para onde ele o levará, as serpentes não poderão te 
incomodar. 

Pergunte às serpentes por que elas estão ali. Você terá algumas respostas muito interessantes, e 
não vai ser o que pensa. 
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As serpentes estão ali e servem a um propósito. Você pensava que estavam apenas esperando que 
você perdesse o controle e caísse no chão, assim elas o devorariam como a um coelhinho.(risadas) 
Mas não, elas têm um propósito diferente. 2002, o ano da serpente! 

Aqueles a quem você guiará ensinará, sentir-se-ão profundamente desafiados por suas serpentes, 
por suas velhas questões. As velhas questões tentam ser liberadas, estão tentando ser 
transformadas. Ao sentar com as pessoas que virão a você, você saberá porque as serpentes delas 
estão ali, pois você tem uma nova sensibilidade e uma nova maneira de ouvir e compreender. 

Em 2002, uma dinâmica energética interessante provocará um auto questionamento. Mas ao 
mesmo tempo, esta energia tem o potencial de criar uma nova capacitação para o poder pessoal. 
Enquanto você está no balanço vai ficar pensando porque está nele, porque está indo de lá pra cá. 
Você vai ouvir uma voz tênue de dentro, do passado, chamando-o como a um pai, chamando de 
casa, dizendo, “Saia deste balanço agora. Volte pra casa. Saia do balanço. Você está sendo frívolo. 
A trabalho a fazer. Você está gastando tempo demais brincando. Você está aí fora com sua 
imaginação, em sua terra de fantasia.” Você vai ouvir esta voz, uma voz distante, gritando para 
que você desça do balanço e volte pra casa. 

Queridos amigos, você será desafiado pela dúvida durante este ano. Vai ficar imaginando se está 
fazendo a coisa certa. Imaginará porque está gastando tanto tempo neste balanço. Vai ficar 
pensando se não está perdendo tempo e energia em sua terra de fantasia. A este ponto, quando 
você tiver estes intensos auto questionamentos e estas tremendas questões, permaneça num espaço 
de paz e aceitação de si mesmo. Dentro de seu ser, pergunte o que está acontecendo. Pergunte 
porque as dúvidas surgem, e peça a sua Vontade Divina que forneça a resposta. 

A Vontade Divina é o que transcende. Está acima da livre escolha. Há uma resposta na Vontade 
Divina que nunca esteve óbvia para você antes. Quando você entrar em situações de profundo 
auto questionamento este ano, vá a sua Vontade Divina. Vá a sua divindade interior e ouça as 
respostas. Retire estas velhas vozes do pai lhe chamando, dizendo que volte pra casa, dizendo que 
saia de seu balanço. 2002 – o ano de auto-questionamento. 

Queridos amigos, 2002 também será um ano de sensibilidade. Você vai estar profundamente 
sensível ao que se passa em seu interior e no mundo a sua volta. Terá compaixão como nunca 
antes. É um saber que você não poderia ter conhecido anteriormente. Esta sensibilidade entra por 
todos estes lugares de que falamos em nossa última reunião, através dos sete sentidos. Seus 
sentidos estarão tão despertos e tão vivos às vezes que as energias a seu redor podem literalmente 
machucar. Você estará tão sensível as energias que às vezes você terá que se refugiar. Algumas 
vezes terá que sair fora. 

Enquanto estiver neste balanço este ano, indo de lá pra cá, você olhará para as outras casas, e para 
as outras pessoas e os carros na rua, e para os humanos andando nas calçadas. Você estará sensível 
e ciente como nunca antes. Você se verá energeticamente voando para a situação que outra pessoa 
está passando, pego como que por um imã, sentindo suas dores, seus desafios, sentindo toda a 
situação. 

Talvez seja uma situação prazerosa. Você se achará imerso em sua alegria, sentindo como é do 
ponto de vista da pessoa, mover-se para um novo nível. Você pode sentir como é quando elas 
amam, quando algo de bom acontece com elas no trabalho. Em 2002, você se verá como um 
magneto sendo atraído para as situações dos outros porque está ficando mais sensível. E, isso é 
apropriado. 
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Quando se vir saindo fora de seu próprio equilíbrio e sem muita certeza se consegue retornar a 
seu próprio centro, lembre os números deste ano, o equilíbrio de 2-0-0-2. Você vai estar num 
crescendo de sensibilidade a todas as coisas a seu redor, as energias. Lembre-se disto e estará mais 
preparado para lidar com o que vier a você. 

O ano 2002 trata dos ajustamentos finais na rede. É quando o Kryon vai estar terminando seu 
trabalho. O Kryon completará o que veio a para fazer, de maneira a permitir este raio de luz 
divina, de sua PRÓPRIA luz, iluminar seu eu crístico florescendo. O véu está sendo liberado. 

Entrando neste ano, lembre-se dos quatro “S” de que eu, Tobias, falei: os vários Balanços 
(Swings, em inglês) que ocorrerão este ano, sua Sensibilidade aumentada, seu Auto 
questionamento (em inglês: Self-doubt)/Capacitação para o poder pessoal(em inglês: Self-
empowerment), e das Serpentes que podem se apresentar em seu caminho. Lembrem-se disso, 
queridos amigos. 

Será – como dizer – um ano maravilhoso. Será um ano de celebração da jornada. Com tudo que 
está acontecendo no mundo, você estará bem aliviado por ter feito o trabalho previamente. Você 
verá outras pessoas passando por desafios como aconteceu com você no passado. A maioria destes 
desafios estará para trás pra você. Você será capaz de ser um guia humano divino muito mais 
equilibrado para as pessoas. 

Vamos lhe dar um desafio hoje. Pegue o que tem estado com você, o que tem sido uma paixão 
escondida, que lhe tem deixado tão excitado, mas que mesmo assim você tem tido medo de 
mostrar ao mundo. Queridos amigos, mostre agora neste ano, nesta energia. Apresente aquele 
pensamento, aquela idéia, inspiração, nova técnica, invenção, essência energética que você tem 
mantido guardado. Você sabe do que estamos falando. Este é o desafio que damos a cada um de 
vocês. Ponha de lado os medos. Sabemos que você escolheu continuar aqui nesta Terra. Ponha de 
lado os medos e apresente esta nova energia que você tem dentro de você. As pessoas precisam 
dela. 

Há uma idéia, há uma paixão que se acha dentro de você, mas que tem estado mantida em 
segredo. Você sabia que há centenas e milhares de humanos esperando que você a apresente, e que 
depois haverá muitos mais? De nossa expectativa podemos ver como eles aguardam ansiosamente 
que você faça isso. Você acha que ninguém liga ou que ninguém compreenderia o que tem a 
mostrar? Vemos milhares e milhares de pessoas esperando, contando com você. 

Seja abundante este ano! Mostre o que tem. 

Agora, nós amamos realmente a energia de nossa família aqui. Amamos os redemoinhos de 
energia que estão aparecendo nesta sala com vocês. 

Agora gostaríamos de apresentar aquele que é nosso honrado convidado de hoje. É ele quem está 
espetando você enquanto eu, Tobias, fico batendo papo. É ele quem está dilacerando as energias 
aqui para trabalhar com vocês em diferentes níveis. Ele é grandioso. Se houvesse uma mesa de 
conferências na Ordem dos Arcs (Arcanjos), este maravilhoso ser estaria sentado a frente, na 
cadeira à direita. Estaria sentado ao lado da cadeira principal. E, você está imaginando quem está 
sentado a cabeceira? Esta cadeira tem estado vaga faz um tempo, mas é você! Você tem estado 
ocupado fazendo outras coisas. Não tem estado disponível para presidir no espaço que lhe é 
próprio. 
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Este ser que entra hoje leva o nome de Metatron. Ele entra para uma visita. Sua energia é tão 
poderosa que até um murmúrio de sua parte é tão forte e amplo que poderia – como dizer – te 
deixar nocauteado. Então, tivemos que trabalhar um bocado antes da reunião de hoje para criar 
uma estrutura que temperasse a energia. Metatron entra neste dia para estar aqui com você. Foi 
Metatron quem influenciou esta celebração que tivemos hoje aqui, e as energias por trás dela. 

Agora, é interessante notar que Metatron não era um ser que pudesse trabalhar diretamente com 
humanos. A vibração de seu nome dá uma idéia. A maioria dos arcanjos que trabalham 
diretamente com os humanos tem um “i-e-l” (ou “a-e-l”) final em seus nomes, como Uriel, 
Amael, Miguel. 

Até agora, queridos amigos, Metatron não era capaz de estar face a face com humanos. Metatron 
tinha que enviar outros arcanjos ou outras entidades de nosso lado para uma conexão. Se ele se 
apresentasse diretamente, você como humano, teria seus circuitos destruídos. Você seria 
queimado. Seria energia demais. Mas com um pouco de trabalho realizado previamente, ele agora 
é capaz de entrar neste espaço. 

Metatron entra hoje para cumprir uma promessa. Ele fez esta promessa quando estava sentado a 
seu lado na mesa na Ordem dos Arcs. Metatron entra hoje para cumprir uma promessa que está 
até mesmo escrita em suas escrituras, embora fora de contexto. Metatron disse, “Virei a Terra 
para ver você mais uma vez quando as energias e o momento forem apropriados. E, ele retorna 
agora, sem que os outros arcanjos tenham que fazer a conexão por ele. Ele retorna para estar 
diretamente com vocês. 

Há uma razão para tudo isso, e há uma razão para sua visita. Este será um ano científico para a 
Terra. Será um ano de muito desenvolvimento tecnológico. A razão é simples. Vocês fizeram 
mudanças em sua própria consciência, e isto permite a ciência seguir em frente. A consciência 
provê a energia para as mudanças científicas. Realmente, ciência e espírito funcionam juntos, de 
mãos dadas. 

Metatron ajudou a arquitetar a tecnologia, a física e a matemática de seu universo e planeta. 
Metatron veio a Terra, nunca como humano, mas ele veio a Terra quando as energias estavam 
sendo formadas. Ele veio para ajudar você e aos outros a criar os templos energéticos da Terra. 
Ele auxiliou a colocação de certas energias cristalinas dentro de Gaia que viriam à superfície no 
tempo apropriado. 

Metatron retorna agora para estar com você. Com as mudanças que o Kryon realizou na rede, 
Metatron pode agora entrar e dar assistência a você no trabalho que está fazendo. 

Metatron foi descrito como aquele que se encontra mais próximo a Jeová, ele está sentado ao lado 
de você. Metatron é quem mantém o balanço entre o humano e o divino, mas que não poderia 
fazer isso diretamente devido a enorme responsabilidade e a energia por trás disso. Ele teve que 
utilizar outros seres. 

Metatron tem sido chamado de “Anjo da Morte.” Esta interpretação é incorreta. Ele prefere se 
auto nomear um “Anjo de Transição e Mudança.” Ele apóia você, seja em sua transição ao de 
deixar o corpo entre suas vidas, seja simplesmente fazendo a transição para a Nova Energia, para a 
ascensão. É para isso que ele se apresenta. 
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Metatron será uma parte importante do trabalho que vocês e o Conselho Carmesim realizarão 
este ano. Este é o ano da liberação final das velhas energias e a introdução da nova. É um 
maravilhoso ano de equilíbrio, transformação e mudança. 

Para os que estão matutando. Metatron não é uma entidade singular. É uma composição de 
energias. Não é masculina nem feminina. Metatron é um grupo de energias da Ordem dos Arcs, 
representando todos os arcanjos E você. Se você juntasse todos como um composto, este é 
Metatron. 

Você verá Metatron em seus sonhos e quando acordado. Será uma energia elevada – uma 
vibração tremeluzente – oscilando de tons acobreados a dourados, chegando a tons de um branco 
flamejante. 

Algumas vezes, você pode ver uma luz brilhante pelo canto de seus olhos, um flash de luz. Você 
está vendo um toque de Metatron entrando em seu campo de ser ciente. Quando você chegar a 
ver um flash brilhante de luz, estará permitindo a entrada desta energia de Metatron. Será uma 
energia importante para se trabalhar ao longo deste ano. 

Sinta agora o amado Metraton com todos os seus sentidos, em todo seu ser. É uma energia 
elevada, quase metálica. É uma energia muito técnica e muito sofisticada. Ela não tem alguns dos 
tons mornos ou tons suaves que você encontraria em Amael ou Rafael. É muito intensa e 
vivificante. Ela ajuda a fazer a transição pela qual você e a Terra estarão passando esse ano. 

Agora, vamos fazer uma pausa aqui para reajustar as energias e permitir que Metraton chegue 
ainda mais perto. Inspire profundamente, queridos amigos. Inspire profundamente. Fiquem a 
vontade em suas cadeiras, e vamos entrar na Lição Seis num momento. 

(pausa) 

Sim, e Metatron pede que nós digamos a você, “Não se preocupe tanto quando todos os 
aparelhos eletrônicos começarem a quebrar a sua volta neste ano.” (risadas) Infelizmente, faz 
parte da energia dele e da sua. Você vai ver que os aparelhos simplesmente não vão funcionar. 
Eles fazem parte do velho e não podem manter as energias que agora você está introduzindo. 
Quando isso acontecer – depois de você terminar de xingar o aparelho – inspire e espere um 
momento. Você terá o entendimento de como introduzir um equipamento novo e apropriado a 
sua realidade. Pode ser qualquer coisa, de seus computadores a lâmpadas e seus aparelhos 
eletrônicos. Os aparelhos eletrônicos serão os mais afetados, mas também peças mecânicas 
sofrerão danos. 

Esta é a energia de Metraton, muito técnica e científica, plena com a física da Nova Energia. Ele 
também pede que a gente diga que ele está simplesmente deleitado por estar aqui hoje! 

(pausa) 

Agora vamos continuar a falar da Linguagem do Ah. Será nossa terceira lição sobre o assunto. 
Dispomos de três lições sobre este assunto porque é MUITO importante. Talvez leve um tempo 
para entender, se acostumar e começar a trabalhar com ela. Mas, ela é TÃO importante que temos 
não apenas uma, tampouco duas, mas três lições sobre este tema. 

(dando uma risadinha) Da última vez quando desistimos, estávamos contando a vocês a história 
muita sucinta dos sete fazendeiros. (risadas) Nós achávamos que estávamos indo direto ao ponto, 
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mas Cauldre... ele está pedindo pra não entrarmos nestas histórias compridas e enroladas! Mas, a 
gente pode.(mais risadas) 

Hoje vamos contar uma história curta, porque já falamos por um bom tempo antes de chegarmos 
a lição! Vamos contar a curta história de Shaumbra, alguém cuja energia é parte da família. Ela é 
parte de cada um de vocês. Vamos chamá-la Nancy. 

Nancy não esteve aqui no mês passado em pessoa, mas ela pegou a informação na sua Internet e 
ouviu-a. Nancy escutou a Lição Cinco, os Sentidos de Ah. E. ela, como tantos de vocês até hoje, 
adormeceu. E, isto não importa. Ela adormeceu durante essa lição, mas ela realmente ouviu esta 
MARAVILHOSA história dos sete fazendeiros. Na verdade ela foi uma das que queria que a 
história continuasse! (risadas) Ela ficou muito desapontada quando chegamos ao final! (mais 
risadas) 

Após ouvir a Lição Cinco, Nancy estava um pouco cansada, o que é normal, queridos amigos, 
devido a tanto trabalho energético durante a lição. Mesmo as pessoas que não estão presentes vão 
ficar cansadas, de uma certa maneira, mas no bom sentido. Vão perceber que há muita mudança
em andamento dentro de seu ser. 

Nancy de repente percebeu que estava muito faminta. Faminta de verdade! Toda essa conversa 
sobre colheitas, comida e fazendas, todos esses alimentos deleitosos e gostosos, na Lição Cinco. 
Ela estava mesmo com muita fome. Ela percebia a fome desafiando seu ser. 

Nancy parou por um momento, pensando o que comer, imaginando um maravilhoso melão, e os 
maravilhosos morangos da história dos fazendeiros. Imaginou uma omelete de queijo. Sentiu o 
doce sabor dos vegetais que colocaria na omelete. Imaginou como seria comer esta omelete.

Ela foi à geladeira e a suas cumbucas, olhando o que tinha na despensa. Ela mantinha uma energia 
de compaixão por seu corpo enquanto fazia isso. Quando olhou para certos alimentos, sentiu suas 
vibrações. Ela sentiu compaixão por seu corpo físico, observando se ele ressoava com a vibração 
dos alimentos para os quais olhava, vendo se era deles que seu corpo precisava no momento. 

Enquanto olhava na despensa e na geladeira, ela também pensava em sua família. Ela pensava que 
alimentos eles gostariam, pensava se haveria o suficiente para si e para alimentá-los mais tarde. 
Nancy considerou se havia equilíbrio no que seu corpo pedia, o que seria necessário para os 
outros mais tarde, e o que havia disponível no momento. Ela sentiu a energia de tudo isso. 

Logo ela definiu o que iria cozinhar. Ela tirou temperos e alimentos crus das prateleiras e do 
refrigerador, e cortou-os em pedaços apropriados. Concentrou-se na preparação da refeição, e em 
juntar os alimentos. Concentrou-se no tempo necessário ao cozimento de cada coisa. Deu atenção 
a quantidade de ingredientes necessários, quantas xícaras disso, quantas colheres de sopa daquilo, 
e quantas pitadas. 

Em breve ela começou a juntar os ingredientes. A panela estava quente. O forno pronto. As 
tigelas estavam prontas para receber os alimentos. Ela começou a expressar-se totalmente ao 
reunir todos eles e realmente preparar a comida. Tudo isso porque leu a história dos fazendeiros e 
ficou com fome. 

Ela sentou-se e apreciou totalmente o que estava comendo, sabendo que tinha preparado por 
conta própria – um ponto importante. Ela preparou a comida para si mesma. A comida ressoava 
com seu corpo. Ela reuniu em equilíbrio apropriado os ingredientes, mesmo que os livros de 
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culinária dissessem para usar menos daquele tempero e mais daquele da estação. Ela cozinhou 
baseando-se em sua própria compreensão e sensibilidade. 

Quando comeu a comida, ela não apenas estava saborosa e satisfez sua fome, mas também 
forneceu ao seu ser físico, mental e espiritual as energias equilibradas apropriadas. As energias 
vieram do ponto da sensação de fome até o ponto da ingestão. 

Aquela noite, Nancy dormiu maravilhosamente. Nós nem mesmo a acordamos as 4:44 – ela 
estava dormindo tão bem! (risadas) Ela dormiu bem porque a integração da divindade no DNA 
estava se dando tão suavemente que não houve interrupção ou desassossego durante a noite. Acho 
que deixamos as coisas bem claras aqui para você, para muitos de vocês. 

Havia um equilíbrio apropriado dos nutrientes e energias que entraram em seu ser. Ela 
desconsiderou coisas como contar as calorias quando preparou a comida. Oh, queridos amigos, é 
tão restritivo quando vocês fazem isso! Por que vocês contam as calorias? Conte quocientes de 
energia que entram em seu ser, não as calorias, não gramas de gordura, não a proteína. Estas são 
coisas da velha energia. 

“O que são quocientes de energia?” Você pergunta? Pergunte a si mesmo! Pergunte a sua 
sensibilidade! Pergunte a seus sentidos de que falamos na Lição Cinco! Pergunte a seu corpo! Ele 
lhe dará o equilíbrio de energia. (dando uma risadinha) Talvez fosse apropriado a Nancy assar 
um enorme bolo de chocolate e devorá-lo! Se fosse isso o que seu equilíbrio corporal estivesse 
pedindo, assim ela teria respondido. Agora, neste caso era diferente. Mas, ela dormiu muito bem 
durante a noite, e o trabalho integrado, o florescer fluiu suavemente dentro de seu ser. 

Agora você pergunta, “Tobias, por que você nos conta essa história de cozinha hoje? Primeiro nos 
conta uma história sobre fazendas e agora sobre cozinha. O que significa tudo isso? Como isso 
nos ajuda a entender a Linguagem do Ah?” Queridos amigos, há mais uma coisa sobre a qual 
queremos falar hoje, mais uma porção num nível diferente, mas que agora está no ponto para 
entrar, assim como a energia de Metatron está pronta para entrar agora. 

Há sentidos espirituais, sentidos que são usados por você e usado por nós em níveis diferentes 
dos sentidos humanos. Estes sentidos sempre estiveram disponíveis, mas enquanto na Terra você 
não os tem usado muito. Eles se mantiveram meio que entrincheirados. Meio que escondidos de 
vocês. Estiveram como que indisponíveis a vocês. Sim, você os utiliza quando retorna para nosso 
lado do véu. Quando você deixa a forma física, você os pega novamente. Eles são inerentes. São 
parte do que você é, mas quando vem para a Terra, você tende a deixá-los pra trás. Eles não estão 
disponíveis, mas agora estão chegando. Daí a razão de Metatron vir hoje para ajudar a introduzi-
los, ajudar fazendo a ponte nesta brecha. 

Há cinco destes sentidos. Os cinco sentidos divinos são etéricos, multidimensionais, não físicos e 
não-humanos. São cinco. Imagine a forma de uma estrela, de uma estrela de cinco pontas. 

No alto da estrela está o primeiro destes cinco sentidos. É o SENTIDO DE SER/ESTAR 
CIENTE. Então, há os sentidos divinos etéricos, espirituais, sendo o primeiro a ciência. Você 
desenvolveu este sentido imediatamente ao deixar o Lar, quando partiu do Reino. Até este 
momento, você realmente não esteve ciente de quem você era. Você simplesmente era. Mas, 
quando deixou o Reino e atravessou a Muralha de Fogo, imediatamente desenvolveu o sentido de 
ser/estar ciente. Este é o sentido “Eu Sou.” “Eu sou parte de Deus, mas também tenho minha 
própria identidade.” Este é o primeiro destes cinco sentidos. 
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Agora, indo na direção contrária ao relógio, nesta estrela de cinco pontas está o SENTIDO 
DIVINO DA IMAGINAÇÃO. Imaginação. Quando você imagina alguma coisa, começa a traze-
la a vida. Ela começa a tomar forma. Também o chamamos de Sentido de Criação. Cada um de 
vocês tem alguma coisa em sua imaginação da qual falamos antes, a qual escondem. Está aí. Ela 
vai aparecer. Este é o desafio que fizemos a você anteriormente. O sentido divino da Imaginação 
pega a energia e dá a ela um tipo de forma energética. Ela então começa a se aglutinar. Começa a 
se apresentar. Este é o sentido da Imaginação. 

Continuando no sentido contrário ao do relógio, nesta estrela de cinco pontas, está o SENTIDO 
DIVINO DA COMPAIXÃO. Compaixão. Também o chamamos de Sentido da Unidade. Esta 
é a divina sensibilidade que lhe dá a compreensão de que você é Eu Sou, mas que também você é 
parte de Tudo Que É. Este sentido da compaixão permite que você veja Deus nos olhos do 
outro. Permite que sinta e compreenda o outro. É o que te liga a cada ser humano, a cada animal 
e cada molécula neste planeta. Este é o sentido que une você a Tudo Que É. 

Sem este sentido de compaixão e unidade, você estaria muito, muitíssimo só e solitário. Quando 
nos dirigimos a você em nossos encontros, e dizemos, “Queridos amigos, você jamais está só,” 
estamos engatilhando este sentido de compaixão e de unidade, de união. Não vamos chamá-lo 
“singularidade,” mas de “união.” Este é o sentido que permite a você entender pelo o quê outra 
pessoa ou entidade está passando. Utilize-o quando ensinar. 

Eu, Tobias, amo este sentido. Ele me tocou em muitas vidas como humano, e a cada vez que 
entro neste espaço com vocês. Cada que os visito individualmente, oh, meu sentido divino de 
compaixão explode! Este é o sentido que traz lágrimas a meus olhos e lágrimas desconhecidas aos 
seus olhos. Compaixão. 

Agora vamos continuar ao redor desta estrela de cinco pontas. O próximo é o SENTIDO DE 
FOCO. Foco. Também o chamamos o Sentido do Poder. É a habilidade de pegar energia crua 
que vem da imaginação, misturada com compaixão pelos outros e pelo eu, e focalizar aquela 
energia. Para trazê-la a realidade, torná-la viva. 

Este sentido é tão importante, queridos amigos. Tantos Shaumbra tem permitido que este sentido 
divino permaneça adormecido enquanto estão na Terra. Você esquece de focalizar, concentrar, 
fazer convergir. Tantos de vocês têm ignorado totalmente este sentido divino. Você não quer 
necessariamente se concentrar em ser humano, porque alguém ao longo do caminho lhe disse que 
isso era um pecado. Você ignora o sentido do foco, e ele é tão importante para o equilíbrio. 

Focalize em sua imaginação e em sua compaixão e em sua humanidade. O sentido do Foco 
desenha as energias do poder-Deus cru e as faz convergir. Ele começa a afunilar as energias cruas. 
Esta energia do foco será... TÃO ... importante ... este ano. Vamos sublinhar isso. A ENERGIA 
DO FOCO SERÁ MUITO IMPORTANTE ESTE ANO. 

Você não pode mais viver na “zona.” É um tipo de negação. Você não está aceitando sua 
humanidade porque alguém lhe disse que era um pecado. É tão triste que isso tenha sido ensinado 
aos humanos. 

Pecado original: sequer entendemos o conceito! Há pessoas que morrem, retornam ao nosso lado, 
querendo saber se podem ter a sujeira do pecado original removida. E, nós damos de ombros, e 
dizemos, “Que pecado original??” Mas, eles preferem não acreditar, e vão até o próximo em nosso 
lado e ao próximo, procurando alguém que possa ajudar a lavar e absolver este pecado original, 
porque assim foram ensinados na Terra. Oh, há tanto trabalho a ser feito aqui, nesta área de 
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saída. Você sabe do quê estamos falando. Você sabe que estamos falando diretamente para alguns 
de vocês. É hora de trabalhar com isso. Grandes mudanças podem ser feitas se estas coisas forem 
resolvidas em seu planeta, antes que eles retornem para nosso lado. 

“Foco” será uma palavra chave este ano. Viva na Terra. Seja humano. Focalize suas energias aí. 
Focalize em seus projetos, em seu trabalho, em suas famílias, em tudo ao seu redor. Não há nada 
em sua vida que não seja apropriado. Lembre-se este ponto do foco, esta sensibilidade, este 
sentido do divino Foco. 

Quando estiver em seu balanço e lá estiver uma cobra de 4 metros a seus pés, e você perguntar a 
ela porque está ali, lembre-se de que falamos sobre Foco. Ela terá algumas palavras a lhe dizer 
sobre isso! É difícil estar naquele balanço indo de lá pra cá a novas alturas, se você não está 
concentrado no que está fazendo. 

Aqueles entre vocês – Cauldre nos interrompe – ele não está gostando nada do que temos a dizer. 
Mas temos um acordo com ele – vamos dizer de qualquer maneira! (risadas) 

Aqueles entre vocês que meditam, queridos amigos, não façam mais isso! Vocês andaram des-
focalizando. Vocês estiveram desenredando durante suas meditações. Falamos praticamente para 
todos vocês. Meditação FOI uma coisa maravilhosa. Ela os trouxe a este ponto. Mas há um 
enorme, enorme mal entendido sobre a meditação. 

Vocês foram ensinados como abandonar seu foco através da meditação. Estamos pedindo que 
façam o oposto. Vocês foram ensinados a deixar sua humanidade. Realmente, alguns de vocês 
foram ensinados a se concentrar numa vela ou num pensamento. Mas, de uma certa maneira, 
estavam deixando de fora todo e qualquer outro equilíbrio que estava em seu ser. Sim, meditação 
lhes ensinou a chegar a partes de sua consciência. Mas, agora, queridos amigos, sua meditação 
deveria ser o foco na Terra enquanto humano. A meditação deveria ser sobre tudo o que vocês 
são, não tentar esquecer quem foram. 

Sabemos.... alguns talvez não gostem dessas palavras. Alguns não gostaram de outras palavras que 
dissemos! Mas, queridos amigos, viemos a vocês em verdade e em amor para ajudar a todos a 
seguir adiante, para ajudar você e a todos a seguir em frente. 

A última ponta desta estrela – este último sentido divino, queridos amigos – é EXPRESSÃO. É 
expressão. Você tem a energia que está dentro de você, na qual focalizou, a qual imaginou e 
introduziu. Agora é o momento de expressá-la em seu plano terreno, em sua humanidade. 

Em nossa curta história de Nancy e sua cozinha, ela imaginou a comida. Depois foi a geladeira e a 
despensa, usou sua compaixão para entender o que seria mais balanceado pra ela, assim como para 
os demais. Ela utilizou o foco para começar a preparar os alimentos de uma certa maneira. 
Finalmente ela usou sua Expressão quando começou a colocá-las nas panelas e misturá-las nas 
caçarolas. Ela pegou sua energia humana e fez acontecer. 

“Expressão” é pegar os outros sentidos divinos e expressá-los. Muitos de vocês travam neste 
ponto. Muitos querem que seus guias ou que o Espírito exerça a Expressão. Vocês querem 
imaginar o que é que gostariam de criar. Querem ter compaixão pelos outros. Querem até mesmo 
focalizar em sua humanidade e nas necessidades e desejos que possuem. Mas, quando chega a 
hora de levantar a mão e realizar, vem o medo. Vêm as dúvidas internas, e a serpente aparece e 
diz, “Não levante a mão.” É então que a gente ouve tantos de vocês dizendo, “Querido Tobias, 
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querido Espírito, querido quem- quer- que –esteja escutando nestes dias, você faria por mim?” 
(risadas) 

Expressão é a explosão da energia que está brotando dentro de você, desejando surgir. Mas SUA 
mão precisa ser levantada de maneira a expressar. Pessoas baterão a sua porta, e você vai precisar 
abri-la com ela. SUA mão. Você precisa permitir que esta nova energia divina brote – e nasça, 
para entrar em sua realidade. É Expressão. Mostre-a. Seja abundante! 

Agora, estes são os cinco sentidos divinos. Eles correspondem, e funcionam com seus sete 
sentidos humanos de que falamos em nosso último encontro. Eles funcionam juntos. Os sete 
sentidos humanos estão em sua realidade tangível. Eles se encontram em sua realidade 
estabelecida enquanto um humano. Estão associados com partes do corpo como os ouvidos e os 
olhos, o nariz, a boca e a pele, o intelecto e suas emoções. 

Estes cinco sentidos de que falamos hoje... eles são sentidos divinos. Não são necessariamente 
novos, mas aplica-los em sua realidade humana é uma coisa nova. Você agora é capaz de unir os 
sentidos humanos e os divinos. Não é interessante, queridos amigos, que sempre tenha havido 
discussão em torno dos sete mais os cinco chacras? E, há sete sentidos humanos e cinco sentidos 
divinos. 

Agora, vamos lhes dar um pouco de informação técnica através de Metatron, pois ele nos pede 
para esclarecer. Não é que haja uma linha reta conectando um ponto da estrela ao próximo. É 
uma curva – uma linha curvada para dentro ou arco – que conecta um ponto da estrela ao outro. 
É uma linha curva. É um arco que conecta um ao outro. Então energeticamente – como dizer –
há um círculo no centro disso. Vamos pedir ao Cauldre para desenhar esta estrela em seu 
computador, assim que possam ver. Mas há um círculo dentro da forma desta estrela. Há um 
círculo que então conecta cada um dos arcos interiores. (Nota: veja o desenho criado por Debi 
Smith no início do texto) 

Isso vai ajudá-lo a entender. Não é geometria sagrada, não. Mas vai ajudá-lo a entender a energia, 
o padrão. Estes são seus sentidos divinos que agora podem ser introduzidos e utilizados a nível 
humano, na Terra. 

Uma outra coisa que pedimos agora a vocês. Imagine a si mesmo, seu corpo, você mesmo. Vocês 
normalmente têm uma cabeça, dois braços, duas pernas. Os cinco sentidos divinos correspondem 
a estas partes de seu ser humano. 

O sentido de Ser/Estar ciente é representado por sua cabeça, queridos amigos. 

O sentido de Imaginação está associado a sua mão esquerda. 

Compaixão é associada a seu pé esquerdo...portanto o humano diz, “se eu ao menos pudesse 
andar com meus próprios pés.” 

Há uma energia associada com o pé direito com o sentido do Foco, “mantenha-se na linha.” Não 
deixe seu pé disponível, queridos amigos, quando estiver tentando manter o foco em alguma 
coisa. Quando estiver nervoso, ou talvez podendo sair de seu corpo, traga a si mesmo de volta 
com uma pancadinha em seu pé direito, porque ele está associado ou de alguma maneira 
conectado ao sentido divino do foco. Não compreenda mal – que a energia esteja localizada em 
seu pé; ela está associada externamente a este pé. 
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Então a mão direita, a mão da expressão – o que você faz quando cumprimenta alguém com a 
mão? Você expressa algo a eles. Pode ser muitas coisas, mas é expresso. É a poderosa mão 
curativa, sim, como muitos de vocês sabem, há um equilíbrio entre duas. Mas, a Expressão é 
normalmente associada a mão direita. É a que cria expressão e movimento. 

Agora, cobrimos muito chão aqui hoje. Vai levar um tempo para assimilar. Mas, compreenda que 
os sentidos divinos que nós utilizamos deste lado – que você utiliza quando está aqui conosco –
estão agora disponíveis a você com todas as mudanças que realizou em sua consciência, e também 
as mudanças correspondentes da rede que estão sendo feitas e estarão completas neste ano pelo 
Kryon. 

Não é só através dos sete sentidos humanos que a Linguagem do Ah entrará. Ela virá agora 
porque você está ciente de quem é, ciente do anjo que você é. Virá através de sua imaginação. Sua 
imaginação estará pronta, e estará brotando nos dias que se seguem. Ela se apresentará mais do 
que nunca com sua compaixão pelos outros e por si mesmo. Não reserve compaixão apenas pelos 
outros. Tenha compaixão por seu corpo e por si mesmo. 

A Linguagem do Ah virá através da habilidade de focalizar, a habilidade de afunilar energias. Era 
isto que Nancy estava fazendo com sua comida. Ela estava pegando energias cruas – nas quais os 
fazendeiros tinham trabalhado – introduzindo-as, concentrando-se nelas. É isso o que seu sentido 
divino do Foco faz. Seu universo é cheio de energia crua, indefinida. O foco torna possível pegá-
las e aplicá-las no seu nível. Será importante trabalhar com este sentido este ano: não é o que 
chamaríamos o mais divertido, mas é muito importante. 

E, finalmente a Expressão. Se Nancy tivesse apenas se imaginado cozinhando e tivesse compaixão 
e tivesse se concentrado na fome que tinha... ela teria morrido de fome se não tivesse se 
expressado, se não tivesse entrado em sua cozinha e iniciado o trabalho. 

Agora, a Linguagem do Ah chega e está disponível pra você nestes cinco sentidos divinos. Estes 
sentidos que sempre estiveram aí. É assim que a gente funciona deste lado. Não temos coisas 
como olfato e paladar. Agora, nós podemos sentir cheiro e sabores quando ativamos nosso senso 
de compaixão. É assim a maneira como nos relacionamos. É assim a maneira como 
compreendemos o que vocês estão fazendo. Nós usamos muito a compaixão ao lidar com os 
humanos. 

Essa compaixão é o que Metatron não estava tão acostumado a usar em relação com os humanos. 
Devido a sua imensa energia, esta é uma parte em que temos que por arreios, de uma certa 
maneira, temperar e filtrar para tornar possível sua presença aqui hoje sem jogá-los num looping. 

Estes sentidos do divino agora entram, e eles funcionam com os sete sentidos humanos de que 
falamos da última vez. Estão disponíveis a você para uso na Linguagem do Ah. Vai ter haver uma 
prática e algum trabalho. Trabalhem uns com os outros e pratiquem uns com os outros, queridos 
amigos. Vai demorar um tempo, mas vocês encontrarão novas e maravilhosas maneiras de criar, 
expressar, focalizar e até mesmo de estarem cientes de quem realmente são. 

Quando combinados com os sete sentidos humanos, você vai ver que é possível fazer coisas que 
chamariam de mágica ou de mistério, ou milagre há apenas alguns anos atrás. Você terá a 
sabedoria da física, da ciência por trás deles. E, você dirá aos outros quando estiverem 
maravilhados diante do que fez... você dirá pra eles as palavras que o Mestre do Amor disse a você 
e aos demais, “E isso, vocês também podem fazer.” Não é um milagre. Não é um dom de Deus 
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no sentido que Deus dá esta dádiva todos os dias. Não é um dom especial. É um dom que Deus, 
o Eu Sou criou... aquilo que chamam de milagre. 

Queridos amigos, ao trabalhar com a energia da Linguagem do Ah, ela o capacitará para seu 
poder de criar coisas de um jeito que nunca pensou ser possível. E sabe o que mais? A gente sabe 
que você já sabe disso. Você não vai sair por aí tentando criar dinheiro e coisa materiais, porque 
sabemos que não é isso que está em seu coração. Não é isso que está em seu coração. Você criará 
coisas que finalmente trará outras pessoas a divindade que lhes é própria. E, quando assim o fizer, 
queridos amigos, quando você usar esta linguagem de seu próprio ser divino, a abundância virá 
automaticamente. Não porque Deus lhe disse que você tem valor neste dia específico, mas porque 
você criou uma energia equilibrada que dispõe a abundância. Ela pode vir de espaços estranhos e 
pouco usuais, aos quais você não está acostumado, mas estará aí. 

Nós apreciamos passar por esta série, esta Linguagem do Ah com vocês. Vamos continuar a falar 
dela, mas continuaremos com nossas lições depois desta. Mas, encorajamos você a continuar a 
usá-la. Vamos nos comunicar com você agora através dessa Linguagem do Ah. Metatron irá usá-
la para comunicar muito da técnica e da física que ele estará trazendo agora. Nós nos 
comunicaremos nesta linguagem. Vamos abrir nossos encontros com um momento de 
comunicação divina antes das palavras ditas. Falamos com você, de um para o outro nesta nova 
linguagem, a Linguagem do Ah. 

Fundam os sete sentidos humanos com os cinco sentidos divinos para realmente introduzi-la, da 
maneira mais poderosa e de maior impacto. É uma ferramenta, queridos amigos, que cada um de 
vocês irá precisar este ano, o ano dos balanços. 

Nós o amamos ternamente. Amamos partilhar estes momentos. Metatron por um longo tempo 
não foi capaz de chegar tão próximos dos humanos como agora. É um prazer para ele estar aqui 
hoje. Ele parte com uma explosão de compaixão por você. Você nunca está só. 

E assim é.
Tradução para o português: Sonia Gentil, janeiro/2003

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de janeiro de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 6: Os Cinco Sentidos Divinos do Ah!

Perguntas & Respostas 

 Tobias: E assim é, queridos amigos, que continuamos com a energia deste dia. Continuamos com 
a celebração que desta vez permite que as energias de Metatron venham finalmente a terra. Tinha 
sido predito. Foi profetizado que ele estaria aqui, que ele viria, e poria sua energia na Terra mais 
uma vez no tempo apropriado. Estava previsto que o momento de seu retorno seria o momento 
em que vocês tivessem elevado sua consciência. Vocês estão chegando ao final de uma longa 
jornada, e é apropriado a Metatron estar aqui agora.

Este ano irá a passos rápidos devido às mudanças que estão ocorrendo. Será um ano científico, 
não apenas de um ponto de vista mundial, ms também do ponto de vista pessoal. Será em muitos
aspectos um ano técnico. Compreenda que a ciência e a tecnologia são uma reação da consciência. 
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Quando você se vê com novas capacidades técnicas ou científicas em sua vida, isso é um 
reconhecimento de que você transformou e mudou. A física apropriada do Espírito e do Universo 
pode ser agora traduzida na Terra de uma maneira humana, em sua vida cotidiana. 

Há uma tendência, às vezes, entre aqueles que são Shaumbra, que fazem este trabalho da 
divindade, de evadir-se da tecnologia. Muitos podem achar que ela imiscui-se nas energias do 
Espírito. Alguns pensam que são tão puros que não podem ser invadidos pela tecnologia.

Você vai ver que neste ano de 2-0-0-2 que o equilíbrio é o saber consciente e espiritual. Ele dá 
nascimento a aplicação da ciência e da tecnologia. A ciência está mudando. Muito trabalho está 
sendo feito com o que chamam pesquisa e clonagem da “célula tronco.” É uma maneira de tentar 
aumentar a longevidade, curar o corpo. Isso é apropriado, pois muda as moléculas e DNA 
humano permitindo que você viva não apenas uma vida no corpo, mas várias vidas num corpo. 

Ciência e tecnologia estão se encontrando. Metatron é a entidade que entra agora para ativa-las 
diretamente em sua vida. Ele é a entidade em questão. Ele é a consciência que pega energia crua, 
energia universal, e trabalha com você para inserir a física e as energias, mesmo a matemática e as 
ondas longas por trás disso, e a ajuda-lo a introduzi-las no nível humano com o equilíbrio de 
energia apropriada.

É uma grande celebração a vinda de Metatron agora para a Terra. Nunca antes foi possível, a não 
ser no início antes que a Terra fosse verdadeiramente matéria. Mas, agora que ela desenvolveu e 
amadurecer e está pronta para o próximo nível devido ao trabalho que vocês realizaram, esta 
energia entra. É por isso que estamos celebrando hoje; celebrando seu trabalho, celebrando uma 
grande transformação que acontece.

Vamos falar mais, e vamos convidar Metatron de novo durante estes nossos encontros neste ano. 
Vamos entrar na física da energia divina. Vamos ser técnicos na explicação de como isso funciona 
e como você pode aplica-la e criar o que ontem pensava ser um milagre, mas que hoje você 
aceitará como natural e real.

Com isso, seria um prazer tentar responder a suas sábias perguntas.

Pergunta: Querido Tobias, o que você pode me dizer sobre geometria sagrada e como as formas 
geométricas que venho criando se relacionam com o Trabalho de Luz, ferramentas de cura, etc.

Tobias: Esta é uma pergunta muito apropriada, já que você pode dizer que a energia de Metatron 
é a guardiã e o guia da geometria sagrada. Há vários pontos aqui a ser abordados. Algumas de 
suas atuais compreensões sobre a geometria sagrada que estão escritas nos livros e disponíveis em 
sua internet são tão remotas! (risadas) Não entendemos bem de onde vieram. Há descrições da 
energia de Metatron em suas páginas impressas que não lhe fazem justiça de nenhuma maneira, 
não parece com Metatron. Há uma razão para isso. A geometria sagrada que foi criada, foi criada 
com uma compreensão da Energia Antiga. As coisas mudaram um bocado agora.

Vamos falar mais da geometria sagrada no futuro, especificamente em nossa próxima lição no 
próximo mês. Mas por agora, compreenda que você chegará a novos entendimentos da geometria 
sagrada se entrar na estrela básica. Entre na estrela básica, formada com linhas curvas entre os 
pontos e o círculo no centro que conecta todos os arcos internos. (veja a ilustração na Lição Seis 
da série da Ascensão). Comece utilizando-a como a base de seu trabalho pessoal em geometria 
sagrada. E, depois, combine com os sete pontos sensoriais de seu nível humano. Você vai 
entender quando começar a inferir. Você terá uma nova compreensão da geometria sagrada.
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Como você já sabe, a geometria sagrada trabalha com energia crua, começando por defini-la, o 
que seria a imaginação, e depois dirigindo-a ou re-direcionando seu foco de diferentes maneiras. 
Nós costumamos.... aqui não a chamamos de geometria sagrada. É mais uma forma de “celibus” 
(nota da trad.: numa tradução livre – unidade de energia), que está mais para uma energia 
universal. Agora, seu desafio é pegar as curvas e os arcos e formações da energia crua desenhada 
pelas linhas, a qual se torna formações matemáticas complexas e entender como utilizá-la na 
Terra. Use-a para adicionar a ponta da estrela que representa o Foco. Como dissemos, este 
também é chamado de “ponto de poder” ou o “aspecto de poder.” Entenda como utilizar esta 
geometria sagrada para aumentar os níveis de poder do foco.

Agora damos uma risadinha porque é muita energia técnica presente neste no que estamos 
falando. E, estamos desafiando Cauldre, mesmo enquanto estamos falando com vocês, para 
melhorar na tradução e canalização da informação neste ano, porque vamos continuar a falar 
deste assunto.

Formas de ondas de energia estão entrando. E vai ser importante que todos vocês sejam capazes 
de entendê-las. Retire o bloqueio mental em seu cérebro, que o impede de compreender coisas 
técnicas. Tantos de vocês vem trabalhando no que chamariam o lado direito do cérebro. E agora 
neste ano mantenham, incluam o equilíbrio do 2 de um lado e do 2 no outro lado. Agradecemos 
a pergunta. Continuaremos a falar de geometria sagrada, use esta representação da estrela de que 
falamos (lição 6 da Ascensão) como base para seunovo trabalho em geometria sagrada.

Pergunta: Tobias, me foi dito pelo Arcanjo Miguel que carrego a energia de Metatron. Por favor, 
me diga mais sobre meu papel aqui com a energia. Obrigado.

Tobias: De uma certa maneira, todos vocês carregam a energia de Metatron. Alguns como você 
tem uma conexão mais forte, uma compaixão mais profunda por ela. Você tem trabalhado com 
Metatron no nível etérico, e durante seu estado onírico. Você dá aula aqui no nosso lado sobre a 
energia Terra, de maneira que possamos entendê-la. Você tem uma orientação técnica, mas possui 
a barreira de que acabamos de falar. É hora de retirá-la. Esqueça o fato de não ter formação nesta 
área. Não tem nada a haver. Você trabalha de perto com esta matemática e física universais 
altamente complexas. O desafio para vocês é trazer isso ao nível terreno. Seu auto-
questionamento tentará para você este ano, mas introduza essas coisas a este nível e comece a 
aplicá-las. Unam os sentidos humanos com os sentidos divinos, tudo na Linguagem do Ah, e 
verão como é fácil entender os conceitos com os quais têm lutado antes.

Realmente, você é um dos que estão muito próximos da energia de Metatron e vai descobrir que 
este será um ano excepcional pra você. Você vai estourar em uma nova compreensão. Também é 
importante introduzir estas coisas num nível que seja compreensível aqueles com os quais você 
falar, a fim de que não fiquem perdidos. Você perceberá em seus olhos caso comecem a se 
afastar...porque não estão entendendo você. Não fale açucaradamente, nem etericamente. Utilize a 
Linguagem do Ah em todos os níveis, mas especialmente a ponta da estrela que é compaixão. 
Compreenda o nível em que eles estão de maneira a saber como falar. Nós te agradecemos por 
esta pergunta saborosa.

Pergunta: Tobias, você não tem falado muito sobre os acontecimentos recentes no mundo, como 
a crescente caça aos terroristas para além do Afeganistão, realizada pelos E.E.U.U. Devo 
prosseguir em crescimento espiritual e ignorar estes acontecimentos?
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Tobias: Claro!! (risadas e aplausos) Seu crescimento espiritual dá forma e modifica estes 
acontecimentos. Sua mente e sua dualidade apenas torna a coisa pior. Quando prosseguir neste 
novo despertar dentro de você, há tanto poder que sim, a iluminação de uma só pessoa pode parar 
uma guerra. Imagine o que podem fazer enquanto grupo! Imagine do que são capazes quando 
unem suas consciências!

Queridos amigos, depois do 11 de setembro seu mundo não caiu em pedaços porque vocês 
mudaram suas consciências. Um grupo saiu da dualidade, um grupo ficou por detrás da mureta. 
Difícil como possa ter sido naquela época, vocês ficaram por detrás da mureta. Introduziram a 
Vontade Divina mais do que a “vontade da polaridade.” Vocês exerceram influência. Ajudaram a 
tornar a transição mais suave e mais pacífica. Realmente houve acontecimentos difíceis de 
compreender e abraçar. Mas vejam, nestes poucos meses, que mudança ocorreu no mundo. Não 
foi o fim do mundo como teriam pensado. Não foi uma grande guerra e conflito.

Não somos muito de fazer predições sobre acontecimentos mundiais, mas do que podemos ver de 
nosso lado, em vantagem... vemos que haverá muita coisa ao acontecendo no mundo nos 
próximos meses. São entendimentos relacionados diretamente a este acontecimento de seu 11/9. 
haverá muita coisa boa. Mas, como dissemos, este será um ano de balanços. Num momento verão 
paz em seu Oriente Médio. E, no momento seguinte, verão terríveis bombardeios. Há potencial 
para que seu Oriente Médio venha a terminar em um grande conflito este ano. É uma tentativa de 
se encontrar um fim para as velhas energias. Depende dos envolvidos, e também de todos vocês, 
se a coisa é feita com raiva e guerra, ou se é feita na liberação e na compaixão.

À propósito, os acontecimentos no mundo mudam tão rapidamente quanto suas mudanças de 
consciência. É por isso que é difícil para nós, para Metatron, para qualquer médium, para 
qualquer canal na Terra predizer o que vai acontecer. Sabemos, olhando todas essa predições, que 
há muito menos delas a haver do que muitas delas a haver. Em outras palavras, ouvimos todas 
estas predições sendo feitas por pessoas que dizem ter conhecimento nestas áreas. A percentagem 
delas se concretizarem e acontecerem é muito baixa. Queridos amigos, vocês teriam mais sorte 
jogando em uma velha máquina caça-níqueis! (risadas) De vez em quando alguém acerta, mas do 
ponto de vista casual, é muito, muito raro. E, então toda a atenção se concentra naquela predição 
em cem que acertaram. E eles a publicam e afirmam saber tudo. Queridos amigos, nem mesmo 
nós brincamos o jogo de fazer muitas predições. As coisas mudam tão rápido quanto sua 
consciência muda.

Pergunta: Tobias, você pode ver a guerra terroristas se manifestando com bombas em outros 
países?

Tobias: Neste ano 2-0-0-2 haverá grandes balanços. Nestes grande balanços realmente poderia 
ocorrer muitos distúrbios. Muita raiva. A raiva, num certo sentido, é uma maneiraria de liberar a 
Velha energia. Assim que estas coisas podem ocorrer. Se ocorrerem, Shaumbra, fique por detrás 
da mureta. Fique por detrás da mureta mesmo diante de situações entre os judeus e os palestinos. 
Não há alguém que esteja certo e alguém que esteja errado. Deus não escolhe lado. Não funciona 
assim. Fique por detrás da mureta e verá as energias presentes, - especialmente quando você usar a 
Linguagem do Ah – de uma maneira que nunca viu antes.

Mesmo na situação terrorista, quando a tendência de muitos que residem nos E>E.U.U. é ser 
algo justo, entenda que mesmo aí não há certo ou errado. Apenas há Velha Energia que precisa 
ser liberada. Há uma serpente na estrada. Vocês vão ver muito disso neste ano.
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A única predição que faremos é que este será um ano de grandes balanços. Observe seu mercado 
de valores. Se você joga no mercado de valores, prepare-se para uma grande flutuação. Ele vai 
subir e descer. E tudo isso é apropriado.

Vamos fazer – como dizer – uma pequena observação. Não a chamaremos predição. Por volta do 
fim de seu ano, nos últimos meses deste ano, você verá os conflitos crescerem. Isto devido as fato 
de os ajustes no trabalho com a rede estarem perto do final, e haverá energias e forças e pessoas 
que não vão gostar muito disso. Haverá o que alguns chamam uma – como dizer, são palavras 
engraçadas – re aparição de Satã. E, virá de muitas diferentes formas, mas alguns dirão que satã 
voltou. E, num certo sentido, estão certos. Não é quem vocês pensam com chifres e forcado, mas 
as energias do Velho, as energias da escuridão. Eles não gostam muito de mudanças, mas num 
certo sentido, estão ajudando a fornecer o combustível para as mudanças. As coisas pipocarão nos 
meses finais deste ano como uma última resistência. Obrigado por esta pergunta.

Pergunta: Tobias, obrigado por estar aqui. Qual é seu papel e dos demais no outro lado do véu 
em nossa expressão?

Tobias: Esta é uma pergunta muito boa e nós entraremos...(desorientado) Metatron diz que 
entraremos mais neste assunto em nossas próximas lições onde vamos definir um pouco da física. 
Mas, como ajudamos vocês em sua expressão? Você está passando pelo processo de integração de 
suas sensibilidades divinas com seus sentidos humanos. Em outras palavras, você está trazendo 
isso pra Terra. Quando você estiver pronto para expressar...quando você já tiver imaginado...e 
adicionado compaixão, (a qual, à propósito, adiciona um combustível próprio a suas criações)... e 
tiver focalizado na realidade na qual está inserido... então, você está pronto para a expressão.

Não podemos fazer isto por você, mas há energias que podem ser incluídas para ajudar. Não 
podemos levantar a mão por você. Você tem que fazer isso. Mas, quando você levanta a mão, e 
começa a trabalhar, sentirá uma energia não apenas de apoio e amor, mas podemos ajudá-lo a 
criar energia nova para si mesmo, que não se encontrava disponível. De uma certa maneira, 
podemos ajudá-lo a criar mais do que havia inicialmente. É um tipo de energia nascente com a 
qual o ajudamos, mas você é quem finalmente a leva a expressão. Há muito que podemos fazer 
para auxiliar você. Como dissemos, não podemos fazer por você, mas uma vez que você comece a 
mover esta energia, nós podemos entrar e realizar um papel importante. Uma pergunta excelente e 
maravilhosamente técnica.

Pergunta: Quando estou acordado às 4:44h, sinto uma vibração pulsante através de meu corpo 
celular. Você poderia comentar, por favor?

Tobias: São duas coisas. É seu DNA, e até níveis abaixo de seu DNA que foram trabalhados, 
assim que neste ponto você está muito, muito sensível. Seu corpo inteiro está em um nível alto de 
sensibilidade. É bom que você acorde as 4:44 quando as energias a seu redor não irão te afetar tão
profundamente quanto em outros horários. O que você está sentindo é algo de que nós e 
Metatron iremos falar nas próximas lições. Há um – como dizer, as palavras humanas às vezes são 
limitantes – mas há um pulsar universal. É um ciclo, de uma certa maneira, de energias, mas 
diferente do que você possa estar acostumado. Há um finalizar alto neste ciclo ou freqüência, e há 
um fim baixo. Você está sentindo este pulsar, este pulsar universal. É um tipo de energia 
espiritual, mas um que pode ser levado à Terra. Tem um ponto alto e um ponto baixo nela.

Agora, vamos falar um bocado sobre isso no futuro, sobre como estes altos e baixos funcionam 
um atrás do outro, e como você pode tirar vantagem do ponto alto para sua expressão, mas 
também como não se sentir atolado num ponto baixo e sim compreende-lo como se fosse um 



110

propulsor. Esse “baixo” ajudará você a soar a novas alturas. Então, quando está na porção baixa 
deste ciclo de energia, desta duração de onda, por assim dizer, use-a para impulsionar você. Mas, 
numa resposta curta a sua questão, você está simplesmente sentindo esta energia universal 
passando através de você. Obrigado por esta pergunta.

Pergunta: Última pergunta. Querido Tobias, obrigado pela linda canalização. Há uma razão por 
trás da localização de cada um dos sentidos divinos na estrela que você descreveu? E, há uma 
razão em sua introdução deles através da direção anti-horário? Obrigado.

Tobias: Há uma razão na localização dos pontos nesta estrela porque corresponde a um centro de 
energia que está localizado próximo a partes de seu corpo físico, por exemplo, a compaixão sendo 
seu pé. Novamente, se você quer ativar a Linguagem do Ah através do sentido divino da 
compaixão, é imaginar seu pé. É focalizar uma energia aí. Isso ajudará a ativar este ponto da 
compaixão. Novamente, ele não está EM seu pé, mas é associado a esta área.

Os sentidos divinos que introduzimos hoje, não precisam seguir uma ordem ou direção especial. 
Podem estar em qualquer ordem. É por isso que há um círculo no interior desta forma de estrela, 
porque ele permite conexão instantânea de um aspecto para outro. Agora, estamos entrando 
demais em detalhes. Mas, no arco que vai da imaginação para a compaixão, que conecta dois 
pontos, há ainda uma outra energia aí embutida. É a mistura, ou a soma, da imaginação e 
compaixão juntas. Ela cria ainda uma nova energia de que falaremos mais no futuro. Há pontos 
de poder dentro de cada um destes arcos.

Assim que você não precisa passar ao redor da estrela em um determinada ordem. Fizemos assim 
hoje para simplificar e para a compreensão. Mas, ainda há outro arco que vai do ponto da 
imaginação na estrela, o que chamaríamos a mão esquerda, e passa por fora e conecta com o foco. 
E, dentro deste arco está um atributo energético particular que pode ser acessado.

Mas, estamos indo muito adiante de nós mesmos. São – como dizer – nós estamos revelando 
muito do que iremos tratar nas próximas lições. Vamos entrar em maneiras muito específicas de 
acessar, fundir e unir as várias energias, mas não sigam muito adiante de nós. Afinal temos que 
falar alguma coisa pra vocês! (risadas) Tudo isso , queridos amigos, é informação que já 
conhecem. Nós estamos apenas apresentando-a . Vemos vocês correndo bem na frente, e isso é 
maravilhoso. É maravilhoso.

Não há uma ordem especial que precise ser seguida. Você vai ver que pode pegar o ser/estar 
ciente e fundir com compaixão e chegar a uma nova e deliciosa receita. Utilizamos o exemplo de 
Nancy preparando a comida porque vamos estar falando sobre novas receitas de energia. 
Estaremos falando sobre novas maneiras de combinar todos os ingredientes presentes aqui nestes 
pontos de poder e fundir novos modelos de equilíbrio para criar novos tipos de coisas.

Então, concluímos esta discussão pedindo a você para fazer um coisa simples pra nós. Não corra 
muito a frente. Gaste o próximo mês de seu tempo, ativando estes sentidos divinos em seu nível 
humano. Você não era capaz de realizar isso antes. Novamente, é por isto que Metatron está aqui.

Trabalhe e reconheça o divino sentido de ser ciente, mas agora um estar ciente de que “Eu sou.. 
Eu sou humano... Eu sou Espírito... Eu sou um... Eu sou tudo.”

Ative o sentido de expressão, e introduza-o em seu cotidiano. Não permita que a barreira 
permaneça aí. A barreira que impede a energia de preencher sua vida cotidiana.
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Passe os próximos 30 dias, reconhecendo e permitindo que a estes sentidos divinos entrarem em 
sua realidade humana. Funda-os com os sete sentidos humanos. E, então terá um entendimento 
completo da Linguagem do Ah. Você terá um entendimento total de um novo tipo de física, 
geometria e matemática sagradas. Não vá muito longe neste tema, porque queremos ter certeza de 
que cada um destes centros estejam apropriadamente abertos e bem assentados em sua vida 
cotidiana.

Este é um ano de celebração, um ano de amor e honra por tudo que realizaram, um ano de 
muitos balanços – de que falamos anteriormente, e de mudanças. Vamos continuar neste caminho 
com vocês, explorando, testando estas novas coisas, abrindo partes de vocês que têm estado 
adormecidas e indisponíveis por tanto tempo.

E, temos um pedido a fazer pra você. Metatron nos pede para trazer isto a baila. De tempos em 
tempos, queridos amigos, aplauda o trabalho que vem sendo realizado pela entourage do Kryon, 
nas mudanças de consciência e nas mudanças da rede magnética. Eles têm estado trabalhando 
longa, árdua e muito, muito rapidamente em resposta a sua consciência. Agradeça-os por este 
serviço realizado. Aplauda-os por este trabalho, porque quando assim faz, num certo sentido, 
você está aplaudindo também a si mesmo por todo trabalho e por toda mudança que realizou.

Amamos vocês ternamente, e vamos ficar bem técnicos com vocês nestes aproximadamente 30 
dias entre nossos encontros. Estaremos visitando você com um diferente tipo de energia, e nem 
sempre mais a noite. Você vai ver que haverá – como dizer – um quê de maravilhosa infiltração 
destas energias em seu cotidiano quando chegarmos em visita. Então quando você ver uma 
brilhante cintilação, um raio brilhante de luz entrando pelo canto de seu olho – é como uma 
faísca brilhante, e aparece do nada – lembre-se que Metatron e todos os outros estão aí, e que 
você jamais está só.

E assim é.

Tradução para o português: Sonia Gentil, janeiro/2003

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 02 de fevereiro de 2002 - Série da Ascensão
Lição 7: Libera-te da Agenda[1]

Tobias:
 E assim é, queridos amigos, que voltamos a nos reunir, em nosso círculo, com Shaumbra. É tão 
doce esta energia, tão doce. Neste dia, em particular, seus corações estão mais abertos do que 
nunca. Podemos sentir sua aceitação. Podemos sentir a esperança que têm em seu ser. Podemos 
sentir a força de cada um de vocês, dos que estão aqui e dos que se conectam com este 
material.Estão adquirindo força em seu interior, transitando de sua antiga percepção de serem 
simples humanos. Agora estão se convertendo em humanos divinos, que caminham com maior 
consciência do que nunca. São humanos divinos cheios de amor, cheios de compaixão. Um 
humano divino que é agora capaz de aceitar esta energia em seu ser e mantê-la. Isto foi algo muito 
difícil para vocês, queridos amigos, durante estes últimos anos.
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A Nova Energia está chegando e, desde logo, vocês deram permissão; mas, agora, trata-se de 
verificar se podem mantê-la em seu ser, mas sem que seja algo que impeça o fluxo normal, sem 
que a sua utilização desestabilize o seu sistema, deixando-o desequilibrado, convertendo-se em 
algo que não lhes permita permanecer ligados à Terra como humanos. Mas estão aprendendo a 
manter a sua energia, estamos vendo. É tão valioso!

Eu, Tobias, gostaria de ficar em pé, agora mesmo, em homenagem a todos vocês (risos), mas me 
pediram para que não o faça. Bem, em certo sentido, estou de pé. Vejam-me assim: de pé, aqui, 
hoje, especialmente vestido para esta ocasião. E os demais que vêm, também... estão especialmente 
vestidos. Muitos de vocês podem ver e perceberão enquanto estivermos falando aqui, que estamos 
vestidos com nossos trajes mais energéticos.

No dia de hoje brilhamos em tons vermelhos. Estão adequados não só pela época do ano em seu 
calendário[2]. Não é adequado somente porque este é o Círculo Carmesim. É adequado porque 
os tons vermelhos têm que ver com o amor. Os vermelhos têm que ver com a compaixão e com 
os sentimentos. Os vermelhos têm que ver com as relações de um mestre com o seu aluno. É por 
isto que a cor que enche este recinto hoje é vermelho, é carmesim e brilhante.

Viemos hoje honrar o mestre que se senta aqui. Os mestres não somos nós. Os mestres são vocês. 
Realmente nós somos os estudantes. Aprendemos de cada um de vocês, por estranho que 
pareça.O que aprendemos de vocês, levamos e expandimos através de todos os corredores e de 
todas as dimensões, de todos os universos; vocês são os mestres, nós os alunos, que vêm aprender 
dos sábios, que ainda não compreenderam de todo quem são. Estão começando a participar desse 
poder e dessa força e a mantê-los no depósito de sua consciência humana.

É uma delícia estar aqui hoje. Sintam a energia, amigos. Aspirem-na. Levem-na dentro do seu ser. 
Sintam a energia de quem são, aspirem o amor dos que, hoje, enchem este recinto. De fato falei a 
Cauldre que neste dia teríamos uma interessante lição para vocês, de verdade interessante.

Pensamos que esta será uma das lições mais difíceis para vocês. Causará bastante discussão, 
bastante confusão. E, com base no bom conhecimento que tenho já de Shaumbra, muitos de 
vocês estarão maldizendo Tobias durante as próximas semanas (risos).

Mas, queridos amigos, ao aceitar quem são vocês, ao aceitar o fato de que são Deus – de que são 
Espírito-, ao aceitar isto em seu ser, se tornam muito mais fortes. Tornam-se muito mais 
conscientes. Isto abre novas dimensões e áreas completamente novas de consciência para vocês.

Agora, sabemos que muitos de vocês, nas últimas semanas, passaram por estas oscilações das quais 
havíamos advertido. Sofreram mudanças. Sua sensibilidade estava muito elevada. Estiveram muito 
sensíveis às pessoas e às energias ao seu redor. Estiveram muito sensíveis, inclusive, aos ciclos de 
sua própria energia, muito mais que antes.

Talvez tenham pensado que agora que entraram nesta Nova Energia – em seu estado de ascensão, 
esta sensibilidade seria menor. Pensaram que sentiriam aos demais com menor intensidade, que 
seriam menos afetados por eles. Pensaram que seriam menos afetados por seus próprios ciclos, 
por suas próprias altas e baixas. E agora estão aprendendo que, cada vez, estão mais conscientes 
delas. São mais sensíveis.

Tantos acontecimentos chegaram recentemente em sua vida. Há uma razão para isso, uma razão 
para que estes acontecimentos – às vezes velhos, às vezes novos - se apresentem em suas vidas. 
Falaremos mais disso durante esta nova lição.
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Mas, antes de entrar na lição, permitam-nos trazer... Cauldre está vendo a imagem, como muitos 
de vocês poderão fazê-lo também... Permitam-nos trazer aqueles que estão esperando para reunir-
se com vocês aqui, hoje. Uma vez mais, como no mês passado e outros que virão, no futuro, a 
energia de quem chamamos Metatron está aqui conosco. Mas é diferente da última vez. Para 
alguns de vocês, naquela ocasião, a energia foi bastante pesada. Era muito quente, talvez 
demasiado quente para o ser físico de vocês, talvez tenha sido um tanto desestabilizante quando a 
energia de Metatron entrou na última sessão.

Mas agora já estão mais ajustados com essa energia. Estiveram trabalhando com Metatron 
durante semanas. Agora podem aceitar mais dessa energia intensa. Hoje se sentem mais 
familiarizados quando Metatron entra neste espaço que compartilhamos.

Em nossa ultima reunião tivemos que filtrar a energia de Metatron para que o resultado não fosse 
debilitante. Poderiam ter-se rompido alguns de seus circuitos. Mas hoje não há necessidade de 
filtrar tanto. Metatron entra devagar, com muito cuidado e compaixão... sem tantas defesas.

Quando Metatron entrou neste Círculo, há um mês, não vinha acompanhado por outros. Mas 
hoje há um séqüito que o acompanha. Eles também vestem roupas em vermelho carmesim e 
dourado. São muito altos e permanecem de pé no perímetro de nosso ciclo energético. Alinham-
se nesta sala e neste espaço. Alinham-se neste perímetro.

Trabalham muito próximo com a energia de Metatron. São como os guardiões da energia. São os 
que ajudam a manter o equilíbrio. São os que trabalham diretamente com seus mensageiros, 
ajudando a preencher e completar grandes ciclos de energia. São seres muito altos que estão aqui. 
Acompanham Metatron quando viaja, cada vez mais próximo da energia da Terra. Ajudam a 
manter o equilíbrio.

Quando vocês trabalharem com a energia de Metatron, como muitos de vocês têm estado 
fazendo, sentirão este séqüito. É uma parte importante da energia de Metatron. São entidades 
angelicais que trabalham mais diretamente com vocês do que Metatron pode fazê-lo. Ainda é 
difícil, inclusive agora, quando vocês estão em uma energia muito mais alta, trabalhar diretamente 
com Metatron.

Pedimos que sintam isto dentro de seu ser, que o aspirem, que permitam-no entrar. Ao abrir-se, 
ao integrar-se neste ciclo energético, constrói-se a energia de uma maneira forte e maravilhosa. 
Isto nos permite, verdadeiramente, ver e sentir pelo que vocês estão passando, de forma que 
possamos devolver-lhes as energias apropriadas.

Queridos amigos, muitos perguntaram sobre a energia dos números do dia de hoje, deste dia de 
vocês: 02.02.2002 (soletrando, especificamente como: “zero, dois, zero, dois, dois, zero, zero, 
dois”). Da nossa perspectiva, estes números, por si mesmos, não possuem muita energia. Mas, o 
que acontece com a sua consciência humana? Quando vocês se dão conta da seqüência dos 
números... dão-se conta  de que são “zeros” e “dois”.

Ao olharem esta data e a seqüência de números, algo acontece. Afeta a consciência coletiva que, 
ultimamente, tem um efeito na Terra, em todos os humanos, em cada um de vocês. Quando 
olham estes números, voltam a ver, uma vez mais, os números e os símbolos da polaridade. O 
“dois” representa polaridade e dualidade. Esta energia está tão arraigada que fica difícil poder 
imaginar outra coisa. Mas quando o vêm com o “zero” ao lado, esse “nada”, então sabem que 
alguma coisa está acontecendo. Sabem que estão sendo mais conscientes da energia da dualidade.
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Queridos amigos, queridos Shaumbra, saiam e falem com os humanos “normais” da rua, com 
aqueles que não percorreram o caminho como vocês fizeram, que permanecem ainda em seu ciclo 
de carma, que ainda vivem, profundamente, na dualidade. Falem com eles sobre dualidade e 
polaridade. Não lhes entenderão. Pensarão que vocês estão um pouco “malucos”. Eles também 
lembrarão do filme de que falavam (referindo-se à “Mente Brilhante”, que foi mencionado por 
Cauldre, antes da canalização). Pensarão que estão falando a “vozes estranhas” (risos).

Shaumbra, estão agora adquirindo consciência de que há algo chamado “dualidade”. Quando vêm 
os números deste dia, os vêm diretamente frente a vocês. Vêm a dualidade e sabem, em seus níveis 
internos, que vocês e a Terra e, eventualmente, o Universo, estão afastando-se da dualidade. 
Falaremos hoje de como estão começando a fazer isto, de como começam a fazer a transição, a 
partir da realidade, para outras esferas e de como autolibertar-se da dualidade.

O que notaram de particular nestas duas, três ou quatro semanas passadas de seu tempo? Viram 
coisas se sucedendo, justamente frente a vocês, relacionadas com a dualidade. As viram chegar 
mais fortes do que nunca na sua vida. Às vezes sentem-se confusos. Pensam que deveria ser mais 
fácil e perguntam-se por que têm que enfrentar um maior número de situações, que nunca antes 
tinham passado.

Há uma energia que está sendo liberada no seu interior. Está emergindo em sua vida, buscando 
liberar-se. Há uma maneira de fazer isto. Há uma maneira de liberar a energia da dualidade, que 
tem estado em seu interior desde os tempos em que deixaram o Reino. Será difícil liberar-se dela. 
Sentir-se-ão estranhos. Às vezes será muito difícil.

Haverá ocasiões onde vão querer manter-se na dualidade e na polaridade, porque é uma energia 
que compreendem no mais profundo nível de seu ser. Haverá ocasiões em que se sentirão, sim, 
certamente, tão sós... Mas não tardarão muito em ultrapassar tudo isto, em liberar e chegar a uma 
nova e maior compreensão. Dará trabalho. Demorarão algum tempo, mas, queridos amigos, 
estamos vendo agora que podem, realmente, manter a energia da divindade em seu interior e não 
somente em momentos fugazes. Estão começando a manter, verdadeiramente, em seu corpo, em 
seu espírito, em sua mente e em todos os seus sentidos.

 È algo maravilhoso de observar! E é por isto que, neste dia em particular, nos vestimos com 
nossas mais delicadas energias para estar aqui, em um reconhecimento a vocês de que ESTÃO 
fazendo progressos, de que estão sendo capazes de manter esta divindade em vocês. Este era um 
dos grandes questionamentos que vocês e nós nos fazíamos, em particular, ao entrar nessa vida de 
vocês. Vocês sentiam, com relativa certeza, que seriam capazes de vencer os desafios do carma, as 
limpezas finais que vocês mesmos haviam se preparado. Muitos de vocês assumiram o carma de 
várias vidas em uma. Mas, tinham confiança de que superariam isto em uma só vida ou em meia 
vida. Mas ninguém estava seguro de que poderiam ser tão capazes de manter a energia da 
divindade em seu interior ao transitar na Nova Energia.

Viemos hoje aqui, neste dia que simboliza a dualidade, em um dia 02.02.2002 (uma vez mais, 
repetindo deliberadamente como sendo “zero, dois, zero, dois, dois, zero, zero, dois”), para dizer-
lhes que começam a manter essa energia em seu interior. É a energia da sua divindade. Podemos 
ver que estão respirando e, ao respirar, acendem o fogo da divindade interior. Mas, este fogo já 
não se apaga facilmente. Continua resplandecendo.
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Há muitas entidades neste recinto agora. Está praticamente cheio. Encontram-se aqui, pode-se 
ver, com radiantes sorrisos em seus rostos angelicais. De certa forma, queridos amigos, não há 
muito mais que dizer neste dia, mas como já sabem... diremos mais! (risos).

Agora façamos uma rápida revisão. Alguns talvez sejam tocados por estes anjos de Metatron que 
vêm hoje. Puderam ser tocados durante o dia. Com sua licença, eles estarão movendo-se ao redor 
de vocês. Não estarão curando ou fazendo ajustes. Simplesmente desejam permanecer junto a 
vocês para familiarizar-se com as suas energias. Estão aqui para criar um laço energético com 
vocês. Quando vocês abandonarem este espaço, esta energia irá com vocês, para que se torne 
familiar. Assim que, não se surpreendam quando sentirem algum “toque” no dia de hoje.

Queridos amigos, estamos na metade desta série da Ascensão. Estamos na metade destas séries 
que os estão encaminhando para a porta da ascensão. Em nossa primeira lição falávamos do fato 
de que – adivinhem – vocês já haviam ascendido! E – adivinhem – não era nada do que vocês 
haviam pensado que seria! Vocês tinham idéias, tinham ilusões... tinham uma percepção do que 
seria a ascensão.

Muitos de vocês que procedem de meios cristãos mais tradicionais... pensaram que flutuariam. 
Pensaram que se trataria de pura energia Angélica. Pensaram que, na ascensão, poderiam se 
desfazer desse – como diriam vocês... – desse “maldito” corpo físico (risos) e que já não 
sofreriam mais de achaques e dores. Pensaram que, na ascensão, tudo funcionaria com perfeição, 
em todo o momento. Já não lhes parece tão divertido, não é certo? (risos).

Pois, queridos amigos, sua percepção de ascensão estava baseada no conceito da dualidade da 
Velha Energia. Percebiam assim com a mente de ontem, sem ter consciência plena do que 
verdadeiramente seria. Se tivessem ascendido com base na consciência da Velha Energia, não teria 
havido resultado tão satisfatório e completo como agora podem experimentar. Disso falaremos 
nessa lição.

Na Lição Um desta série dissemos “Não é mais sobre você”.Já estão fora do ciclo do carma. Já 
não têm que sofrer o carma. Já não tem que ver com vocês. Quando se encontram em meio de 
algum conflito com outros humanos, recordem que já não tem que ver com vocês. Eles estão 
ainda passando seus processos. Estão ainda vivendo seu carma. Prender-se-ão a qualquer um que 
se encontre próximo e tratarão de atraí-lo ao seu drama. Vocês não têm que acompanhá-los. Não 
tem que ver com vocês.

Quando alguém os critica ou se aborrece com vocês, não permitam que essa energia lhes pegue. 
Trata-se deles. Trata-se, queridos amigos, de sua compaixão por eles e por vocês mesmos, 
compaixão para compreender que ainda estão passando por seus processos. Tenham compaixão 
para aceitá-los e não querer modificá-los. Eles estão escolhendo seu próprio caminho.

Vergonha para aqueles que tratam de colocar os seus pensamentos e os resultados que desejam em 
outros! Vergonha para aqueles que sentem piedade por aquele que pede nas ruas! Isso não é 
compaixão. Isso é sua agenda! Compaixão é compreender as razões por que esse humano escolheu 
mendigar na esquina. Honrem esse humano pelo que é, pelo que veste, pelo que exala. Honrem-
no, em vez de tentar mudá-lo. Já não tem que ver com vocês. Trata-se de aprender a aceitar todas 
essas coisas ao seu redor.

Essa foi a Lição Um, uma lição difícil em muitos aspectos. De repente, vocês se encontravam no 
Salão da Ascensão e não parecia com nada do que haviam imaginado... Nada... Surpresa. É um 
salão vazio, com todo o potencial de amor e todo o potencial para completar o motivo principal 
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pelo qual abandonaram o Lar. Tem todo o potencial de compaixão, todo o potencial de expandir 
a energia de Tudo O Que É. Mas, em certo sentido, é um salão vazio, na espera de que cheguem 
novos habitantes, de que vocês, os “ascendidos”, cheguem e comecem a dar-lhe a forma que 
desejam.

 Sabemos que estão um tanto decepcionados por não ter havido uma grande festa de boas-vindas 
para vocês, quando entraram no Salão da Ascensão... Que não estivesse repleto de comidas 
saborosas e anjos flutuando ao redor ou, inclusive, como em seu filme[3], velas voando nos ares. 
Estava vazio. Cabe a vocês, agora, criá-lo da maneira mais apropriada, da maneira mais divina, de 
uma maneira que, talvez, não compreendam conscientemente neste momento. Mas, bem... Já 
começaram a fazê-lo.

(Pausa)

Metatron encontra-se no centro deste salão, resplandecendo de uma maneira que eu nunca havia 
visto antes. É como uma bola de cores brilhantes, predominantemente vermelhas, exatamente no 
centro deste espaço. É muito agradável para mim, ver isto. Devo deter-me um momento. Amigos, 
há aqui uma intensa, maravilhosa energia.

Agora, regressando ao tema. Ao passar pela Lição Dois, tivemos que fazer uma ligeira alteração: o 
que devia ser a Lição Três convertemos em Lição Dois. Fizemos isto devido ao que estávamos 
vendo com vocês, baseados no que estava ocorrendo em seu mundo naquele momento[4]. Na 
lição Dois, queridos amigos, falamos de tomar posse de sua divindade, tomar posse. O que vimos 
é que vocês estavam começando a entender os conceitos. Estavam começando a tomar 
consciência, mas ainda dependiam de outros, de outras entidades, outros anjos, outros humanos.

Ainda não aceitavam sua própria força, seu próprio poder e, de fato, queridos amigos, ainda não 
aceitavam que vocês eram humanos divinos. Não estavam admitindo o fato de que Tudo O Que 
É... é o que vocês são. Em certo sentido, estavam esperando que baixasse um grande anjo e agisse 
por vocês. Estavam esperando que lhes fosse entregue uma espécie de instrução celestial, um rolo 
ou pergaminho lançado a seus pés e que dissesse: “Joe, faz isto”. Não estamos nos referindo a 
ninguém em particular (risos)... mas, algo assim.

Queridos amigos, não estão admitindo a sua divindade. Ainda buscam-na fora. Ainda esperam 
que se abra alguma porta mágica, que chegue algum ser especial. Tivemos que mudar esta lição, 
nesse momento, para lembrá-los que devem apossar-se de sua própria divindade. É de vocês e só 
de vocês, e só vocês podem ativá-la.

Nessa lição fomos bastante enfáticos. Mas, também sabíamos que iriam requerer a força, a força 
interior e o equilíbrio nos dias seguintes, pois essa canalização teve lugar no primeiro dia de 
setembro. Ocorreu antes dos sucessos que sacudiram seu mundo, o que chamam de “09.11“[5] .

Falemos um momento deste “09.11”. Mudou a Terra. Não é algo que possam ler em seus 
jornais, mas causou uma mudança maior de consciência. Poderíamos dizer que isto é medido por 
meio de certos fatores de ressonância[6]. Há certas equações científicas possíveis. Há algumas 
maneiras que vocês imaginam e que podem medir o “cociente espiritual”. Andam próximos, 
embora ainda não tenham alcançado.[7]

Mas nesse dia produziu-se uma mudança. Como dissemos na época, os três dias que se seguiram 
foram os mais importantes na história moderna da Terra; porque o que ocorreu nesses três dias, 
nos corações e nas almas da humanidade, determinaria a direção dos seguintes cem ou, talvez, 
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milhares de anos por vir. Os humanos responderam. Ah! Como responderam! Como o seu 
mundo se mostrou, com lágrimas e preocupação!

Foi muito interessante. Com todo o caos, a destruição e a tristeza que se produziu com o fato do 
“09.11”, nos sentimos um tanto emocionados pela resposta. Durante os três dias que se seguiram, 
o que invadiu a Terra, à maioria dos humanos, foi uma tranqüilidade, uma compaixão e um 
verdadeiro sentido da unidade, da integridade e da preocupação pelos demais.

O que sucedeu na Terra naquele momento nos surpreendeu muito, mas suponho que não deveria 
ter sido assim. O que havia sido planejado não era mais do que o amar-se uns aos outros. A 
energia geral, predominante na humanidade, não consistia em levantar as armas, nem assassinar e 
seguir perpetuando ainda mais a dualidade. A agenda geral não incluía buscar a vingança que, 
inúmeras vezes, é o método usado tanto por suas religiões como por seus políticos. Ao contrário, 
para os corações e para as almas dos indivíduos da Terra, era tempo de reflexão, tranqüilidade, 
preocupação pelos demais, sem agendas.

Ocorreu uma transformação maior, uma mudança que está nos permitindo, neste lado do véu, 
trabalhar mais diretamente com vocês. Ajudou a Metatron a trabalhar mais próximo do plano 
terrestre. Esta mudança de setembro deu um empurrão na consciência e na vibração de Tudo O 
Que É.

Ainda há assuntos, incluindo o da dualidade, que aparecem diretamente em sua vida neste 
momento. Vocês quiseram que essas coisas se fossem. Quiseram dizer: “Tobias, já estou em 
ascensão. Não deveria ter que lidar com essas coisas. Já deveriam ter desaparecido”.Mas, queridos 
amigos, chegam a vocês, agora, mais forte do que nunca, para que as conduzam, para que as 
entendam. Uma vez que sejam compreendidas, verdadeiramente poderão passar a níveis superiores 
dentro do seu próprio ser.

Nas seguintes três lições – quatro, cinco e seis – lhes falamos da Linguagem do Ah; seguiremos 
falando disto enquanto nos permitirem sentarmos com vocês e visitá-los. A linguagem do Ah é 
tão simples, tão simples!... É uma nova maneira de perceber e compreender. Ainda não entramos 
nos detalhes, mas é uma nova maneira de colher e juntar energia para trazê-la ao seu ser e usá-la 
de maneira mais eficiente. Por hora, a Linguagem do Ah é uma maneira de perceber e detectar 
seus níveis divinos.

Ocupamos três lições com a Linguagem do Ah porque é muito importante. Sabemos que a usam 
em suas vidas e, como lhes dissemos, a Linguagem do Ah aparecerá de uma ou outra forma. 
Tocará seus sentidos humanos. Tocará seus sentidos divinos que agora estão se estabilizando ao 
seu redor. Com o conhecimento e a compreensão deles, serão capazes de usá-los melhor. Poderão 
integrar mais tudo isto em suas vidas e poderão ensinar melhor tudo isto aos que chegarem a 
vocês.

Estamos chegando a metade da série da Ascensão. Metatron chegou em nossa última reunião. 
Metatron está aqui de novo hoje e será um visitante freqüente. Ainda que não se encontre 
diretamente em nosso círculo, ele e as energias que o rodeiam estarão ao nosso redor. Como 
mencionamos em nossa última reunião. Existem razões para que cheguem estas energias, de alto 
nível técnico e científico, conforme vamos nos aprofundando nestas áreas.

Na segunda parte desta série lhes falaremos de como funciona a energia e como podem usá-la. 
Vocês podem ser como uma antena de radar, que a recolhe, a refina e a transmuta, aplicando-a 
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em seguida, de maneira adequada. Mas, primeiro, é necessário que compreendam algumas coisas, 
antes de sair a utilizar esta energia em estado bruto. Este é o propósito de nossa conversa hoje.

Vamos fazer uma breve pausa para realizar um ajuste final de energias. E entraremos na Lição 
Sete da Série da Ascensão. Pedimos-lhes que se sentem confortavelmente em seus assentos. Que 
respirem profundamente. Pedimos-lhes que toquem a mão de Metatron e de todos os demais que 
estão aqui com vocês. E regressaremos em um momento. 

(Pausa)

Metatron tem para vocês, hoje, uma breve mensagem antes que continuemos. Trata-se da alegria 
de ser humano. Como sabem, ele nunca teve forma humana; fica encantado de ter a oportunidade 
de estar tão próximo de vocês. Lembra a cada um de vocês que dediquem um momento do dia 
para sentirem-se agradecidos por sua experiência humana. Nas últimas semanas ele sentiu coisas 
que nunca antes tinha podido sentir, porque sua energia não podia estar tão próxima.

Senta-se com vocês no cinema e desfruta o prazer de estar naquele espaço, às vezes com outros, às 
vezes só. Senta-se com vocês, queridos amigos, quando vão dirigindo na estrada, observando as 
atitudes do homem, os edifícios, as estradas. Muitos de vocês vêem tristeza quando olham essas 
coisas. Metatron diz que ele vê alegria. Vê os esforços dos humanos, talvez nem sempre corretos 
em seus argumentos, mas ao menos são tentativas. Vê o coração e a alma dos humanos que 
desejam que as coisas tenham uma energia equilibrada e harmônica.

Quando Metatron sentou-se com alguns de vocês nos restaurantes, neste mês passado, enquanto 
desfrutavam uma saborosa comida, podia sentir o que é saborear algo sólido.  Podia sentir o que é 
tomar um gole de um copo de vinho. Podia sentir o ambiente íntimo, a amizade e a discussão. 
Oh, certamente, podia sentir que há responsabilidades em suas vidas, mas a mensagem que deseja 
comunicar-lhes é... dediquem um tempo, cada dia, para sentir a alegria de serem humanos.

É uma honra ser humano. É uma satisfação poder tocar outra pessoa. Não podemos fazer isso 
neste lado. Podemos fundir energias, mas não podemos sentir a sensação do toque humano. 
Quando vocês tocam outro humano, podem combinar os sentidos divinos com seus sentidos 
humanos.

Podem sentir o prazer de sentar-se com seu animal de estimação e conversar com ele em muitos 
níveis. Vocês sabem que há um maior número de humanos usando a Linguagem do Ah com seus 
animais de estimação que com outros humanos? (risos) E é natural, é sim. Eles compreendem. 
Falam com eles não através do cérebro, mas com todo o seu ser, com todos os seus sentidos. Não 
notaram, queridos amigos, que estão sentindo-se mais próximos de seus animais do que estavam 
há alguns meses? Parece que vocês os entendem, agora, de outras maneiras.

Metatron lhes pede que sintam a alegria de ser humanos e todas as recompensas que isto traz. 
Conseguem imaginar quando puderem combinar estes sentimentos de alegrias com a sua nova 
percepção divina? Ah, que coisa tão maravilhosa! Consciência divina combinada com o fato de ser 
humano. Vocês podem possuir tudo, em certo sentido. Podem ser matéria na forma. Podem estar 
imersos nessa maravilhosa dimensão em que estão e ter a percepção do que verdadeiramente são.

Bem, agora...havia um trabalhador da luz, Shaumbra, que se chamava David, muito parecido com 
vocês. David lia estas lições. Tinha estudado o material. Trabalhava em todas estas coisas, igual a 
vocês. E David, como vocês, batalhava com muitos dos conceitos. Às vezes chegou ao muro e, 
inclusive, às vezes saiu do Círculo Carmesim e falou que isto não era para ele! Estas lições nem 
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sempre faziam com que se sentisse cômodo, porque eram difíceis. Mas David regressava a esta 
energia, porque compreendia, nos níveis mais profundos, que esta era a energia de CASA. 

David é um humano, um humano aprendendo a integrar sua divindade com tudo o que ele é. 
David tem uma esposa e dois filhos. Tem um trabalho regular e tem dívidas. David tem suas 
ânsias e desejos, o primeiro deles é de chegar a estar a serviço do Espírito. É um maravilhoso 
Humano em seu Ser, como todos vocês.

Há coisas de seu trabalho que David não gosta. Gostaria que lhe pagassem mais e queria não ter 
que trabalhar em certo departamento.Não se dá muito bem com algumas pessoas. E não gosta do 
lugar onde tem que estacionar o seu carro (risos). Não gosta de ter apenas três semanas de férias. 
Há muitas coisas associadas com o lugar onde trabalha, mas tem que suportá-las. Coopera o 
melhor que pode. Mas há dias em que tudo isto chega a afetar a sua energia.

David também tem algumas dificuldades com sua esposa. Há coisas com as quais não estão de 
acordo, mas não em todas. E com seus filhos... gostaria que seus filhos fossem melhor na escola. 
Gostaria que seu filho fosse mais desportista, como foi David na sua juventude. Mas seu filho não 
é assim e David gostaria que fosse. David gostaria que sua filha fosse um pouco mais atraente 
(risos). Seria mais fácil para que se casasse, pensava ele, se parecesse um pouco mais com sua mãe.

David possui muitas agendas, muitas programações, como todos vocês. Tem muitos problemas. 
Faz uso do conhecimento e da iluminação que alcançou e trata de arrumar as coisas a sua volta –
em casa, no trabalho. Inclusive, utiliza esta energia quando tem agenda... por exemplo, quando 
compra um bilhete de loteria. Usa esta energia para controlar o resultado e ganhar na loteria. 
Podem crer? (risos).

David chegou ao ponto em que se sentia muito frustrado consigo mesmo. Duvidava de quem era. 
Quando entrava na Nova Energia, sentia como que sua divindade brotasse do seu interior, mas 
seguia frustrado consigo mesmo. Sentia que não podia controlar as coisas ao seu redor, que não 
era capaz de usar seu poder para manipular ou mudar as coisas à sua volta. 

David entrou em uma grande depressão, uma profunda depressão. Estava envolvido em uma 
difícil onda depressiva e, enquanto nadava contra a corrente, fazia qualquer coisa para sair dela. 
David, como muitos de vocês, gostava das grandes ondas. Gostava dos ciclos de elevação, mas não 
os inferiores. Não gostava destes, em absoluto.

Vamos fazer uma digressão aqui, na metade da história de David. Vocês experimentam a 
depressão e períodos de frustração em sua viagem para a Nova Energia. Lutam com os ciclos de 
momentos difíceis. Inclusive vão ao médico e tomam medicamentos para sair deles.

Mas estamos aqui para dizer-lhes que esses ciclos são apropriados. Estamos aqui para dizer-lhes –
e sabemos que Cauldre já está tratando de deter-nos (risos), seremos pacientes. Não tratem de 
lutar com seus ciclos de baixas. É natural que ocorram. É natural que passem por eles. Queridos 
amigos, em sua Nova Energia, em sua nova vibração, não podem – como explicar-lhes – não 
podem cair fundo. Não podem perder contato consigo mesmos. Sabemos o que lhes preocupa –
até que ponto posso cair? Sentem que, se não se sujeitam e não tratam de cair fora desses ciclos, 
eles os consumirão como uma onda gigante. 

Mas, queridos amigos, vamos falar diretamente da energia que causa estes ciclos e de como 
trabalhá-los. Podemos lhes dizer que deixem de brigar com estes ciclos. São tão importantes 
como os altos. Se não tivessem os baixos, não poderiam ocorrer os altos. Logo aprenderão que 



120

isto é parte da totalidade. Logo aprenderão que os altos e baixos, em certo sentido, apenas 
representam o velho equilíbrio da dualidade. E, agora, podem observá-los sob uma luz diferente.

Para aqueles que estão passando por um destes ciclos baixos, é natural. Deixem que aconteça. Há 
muito, muito para ganhar a partir deles. E sim, sabemos que é terrível. É terrível porque resistem a 
eles. Não estão reunindo a energia que produzem. Sentem-nos terríveis porque têm uma idéia 
preconcebida, baseada na energia da dualidade, de como devem sentir-se ou não se sentir, como 
devem pensar ou deixar de pensar.

Estão passando por estes ciclos com tanta intensidade porque a dualidade dentro do seu ser está 
em ebulição. Em ebulição para poder converter-se em outra coisa. Evitando os momentos baixos, 
jogarão por terra os altos. Depois falaremos mais disto, que, em parte, é também a razão de 
Metatron estar aqui. Falaremos diretamente da física e da energia que há por detrás disto nas 
próximas lições.

Agora regressemos a história de David... David, que experimentava os altos e baixos em sua vida. 
David que possuía tantas idéias sobre como DEVERIAM ser as coisas na vida e em seu interior, 
idéias preconcebidas baseadas na Velha Energia da dualidade. E o que estava acontecendo? 
Aconteceu que se bateu de frente com um muro. As coisas não eram da maneira como ele pensava 
que seriam. De vez em quando, havia uma luz de esperança e as coisas funcionavam e passava um 
dia tranqüilo. Mas, no seguinte, a frustração, a depressão e a dúvida voltavam a atormentá-lo.  
Havia um sentimento de insatisfação. Um sentimento terrível.

David, sem saber que caminho tomar, nos chamou há pouco. Disse: “Querido Espírito, queridos 
Metatron e Tobias” – na verdade não me disse querido porque estava aborrecido comigo – “e 
agora, que faço? Para onde sigo? Por que não tenho esse sentimento de satisfação, felicidade e 
alegria que, verdadeiramente, gostaria de sentir?”

O que lhe dissemos também foi dito a outro grupo, há uma semana, em um lugar rodeado de 
altas paredes. É um lugar com trancas de ferro, em certo sentido. Em sua versão contemporânea, 
são arames de espinho. Era uma prisão onde plantamos, pela primeira vez, a semente da energia 
da Lição Sete. E foi o lugar mais apropriado para fazê-lo. O mais apropriado.

Desde então, esta semente está crescendo. E, em um sentido, essa também é a razão pela qual 
vocês estão passando por dificuldades durante as últimas semanas. O que dissemos a David... o 
que dissemos aos presos foi... NÃO TENHAM AGENDA.

Chamaremos a Lição Sete da Série da Ascensão “LIBERTA-TE DA AGENDA”. Ou, como 
gostamos de dizer aqui, “não, não a agenda” (risos). E devo dizer-lhes que este humor vem 
diretamente de Metatron. Está praticando como ser um humano gracioso (mais risos).

Queridos amigos, a Lição Sete é “LIBERTA-TE DA AGENDA”. Isto será difícil para vocês, 
como foi para aquele que chamamos de David. A princípio dizia: “Ah, sem agenda! Isso soa 
bem”. Mas, quando começou a aplicar em sua vida, David se deu conta, em seguida, de algo. 
Deu-se conta de que gostava das agendas!

As agendas são a energia nuclear da dualidade. Sempre tiveram agendas, desde que abandonaram 
o Lar. Sentir-se-ão nus sem uma agenda. Quando começarem a trabalhar com esta lição chamarão 
a mim, Tobias, e talvez também a Metatron, de loucos. Dirão: “Temos que ter agenda!” E 
buscarão justificativas intelectuais para explicar porque é necessário ter agendas em suas vidas.
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Plantamos esta semente, há aproximadamente uma semana nas instalações de um presídio, não 
muito distante daqui, com presos que possuem um tipo de energia completamente diferente de 
vocês. Eles não se consideram livres, enquanto que vocês são. Plantamos uma semente ali quando 
falamos de libertar-se da agenda.

E sabem o quê, queridos amigos? Os que estão atrás desses muros, com os quais eu, Tobias, sinto 
um vínculo – ainda que, tenho que dizer, as condições fossem muito piores quando eu estive 
preso – eles possuem tudo muito fácil. Têm comida muito melhor! (risos) Têm calefação e luz e 
eu não vi ratos. Tudo o que vi foram coelhos. Não podia acreditar que aquele era um lugar de 
castigo. Mas bem, não devo seguir com as minhas próprias épocas difíceis. Talvez algum dia, farei 
Cauldre escrever um livro sobre as minhas experiências na prisão. Mas antes tenho que conseguir 
que escreva o primeiro livro do Círculo Carmesim! (risos)

Lição Sete: LIBERTA-TE DA AGENDA. Metatron gosta do som! Queridos amigos, quando 
deixarem este espaço, pensando, talvez, que esta foi uma lição muito fácil, - “É fácil deixar as 
agendas” – compreendam que as agendas são uma energia da dualidade, uma energia de 
polaridade. Era apropriado trazer esta lição no dia de hoje, este dia que coloca os números da 
dualidade diretamente frente a seus olhos.

Será difícil estar sem agenda. Vão encontrar situações em que as agendas seriam algo muito 
natural, quando estarão tão próximos delas que lhes será difícil ver qualquer outra coisa. Haverá 
ocasiões em que falarão mal e protestarão dizendo: “Mas tenho que ter agenda para isto!”.

Falando de agendas e dos recentes acontecimentos de seu mundo, há quem tenha agenda para o 
terrorismo, para dominar e controlar outros humanos. Essa é uma velha agenda. Vem desde os 
tempos em que deixaram o Lar, quando buscavam consumir a energia de outra entidade como 
recurso para regressar ao Reino. As guerras são tão velhas como o tempo em que deixaram o Lar.

Querer controlar o outro é antigo e já sabemos que não funciona demasiadamente bem. Isso é 
uma agenda. É uma agenda que poderíamos chamar de escuridão. Vocês também jogam o jogo. 
Aqui falamos de que se desfaçam de suas agendas.

Vejam a energia que existe por trás desta lição. É uma continuação das lições que já discutimos. É 
importante tratar deste tema neste ponto de sua viagem. Não ter agenda significa permitir que a
Vontade Divina entre, que a Vontade Divina abra novas possibilidades. Não ter agenda é 
também uma extensão da lição onde falamos de “permanecer atrás do muro”. Entretanto, quando 
apresentamos essa lição, apenas lhes pedíamos para permanecer atrás do muro. Sabíamos que 
ainda tinham uma agenda. Sabíamos que ainda tinham sua própria opinião dos resultados, das 
conseqüências.

Sabem que agenda, por definição, é obter o resultado desejado de uma situação? É colocar sua 
energia no que desejam como resultado. Queridos amigos, se possuem agenda, estão jogando o 
jogo da dualidade. Ponto! Desejam um resultado. Desfaçam-se da agenda e se desfarão da 
dualidade.Desfaçam-se da agenda e permitirão a si mesmos transportar-se a uma nova energia. Os 
conduzirá para fora do reino da dualidade. Os levará a uma nova consciência, uma consciência de 
ascensão que não estará enfocada na energia do “dois”, da dualidade, da polaridade.

Não tenham agenda, amigos. Oh, este vai ser um grande desafio. Vão se sentir nus sem agenda em 
suas vidas. Vão sentir – como dizê-lo – que não possuem coluna vertebral. Vão sentir-se como 
uma medusa sem forças, porque, até agora, a agenda lhes havia proporcionado força, enorme 
força. Se a agenda era forte, vocês eram fortes. Fortes na Luz ou na Escuridão. Fortes nas batalhas 
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da dualidade. Durante algum tempo vão sentir-se inseguros. Vão sentir-se como gelatina, sem 
agenda. Vão ter vontade de voltar correndo à dualidade, onde está o cobertor seguro da agenda.

Muitos de vocês tiveram uma agenda tão forte durante estes anos! Chamaram-se de 
Trabalhadores da Luz. Seres maravilhosos. Era um cobertor que os protegia das realidades do 
mundo ao seu redor, uma manta que lhes fazia sentirem-se bem: “Sou um guerreiro da luz”, 
diziam vocês. “Estão liberando uma batalha da dualidade”, dizíamos nós.

Queridos amigos, esta é a Lição Sete. É um avanço muito importante, muito delicado e muito 
difícil. Será utilizado como ponte para outras lições desta série. Recordem suas reações a Lição 
Sete. Recordem as experiências que tiveram nos primeiros dias e semanas, inclusive meses depois 
de escutar ou ler esta lição. Chegará um dia, quando seus alunos chegarão a vocês – os novos 
humanos que cruzam essa Ponte de Espadas – e lhes dirão: “Querido Shaumbra, querido mestre, 
estou aprendendo estas lições. As estou estudando. Estou me convertendo em um humano divino. 
Mas por que, de repente, acontecem coisas frente aos meus olhos, que não havia acontecido antes? 
Por que me sinto deprimido e já não posso encontrar a maneira de sair disto? Por que me sinto 
assim? Depois de tanto trabalhar, por que sinto que vou de encontro a um muro?”

Vocês sentarão e falarão com eles sobre esta energia da dualidade. Eles estarão preparados para 
deixar a dualidade. Vocês lhes explicarão que, quando a dualidade está pronta para abandonar a 
consciência, parece que volta com toda a força.

É por isto que sentiram tantas dificuldades nestas últimas semanas. É por isto que sua Internet 
passou por um caos nas últimas semanas. Especificamente pedimos a Cauldre que se mantivesse à 
margem. E sabem o quê? Queria interferir. Queria ter uma agenda e colocá-la na lista de 
mensagens (risos). Queria envolver-se. Queria justificar o que fazia e o que eu, Tobias, fazia.

Obrigado, mas não necessito essas justificativas. Nos divertimos vendo todas as suas agendas 
aparecerem na lista da Internet. Era um microcosmo de todo o Círculo Carmesim aparecendo em 
sua Internet. Agenda. Voltem a ler as mensagens que puseram. Sim, todos vocês, todos os que 
escutam ou estão lendo isto... voltem e leiam as mensagens que puseram. Vejam sua agenda. 
Aprofundem e vejam o que realmente disseram. Surpreender-se-ão depois que tenham se 
acomodado na energia desta lição. Era agenda. Surge forte agora.

Queridos amigos, haverá muita discussão sobre esta lição. Terão muitas perguntas. Nas lições 
seguintes vamos reunir as energias que se encontram por trás de tudo isto. Ajudaremos vocês a 
compreender, desde o ponto de vista da física espiritual, como chega a energia, como se usa, como 
se converte em consciência.

LIBERTEM-SE DA AGENDA. Tirem-na de sua vida. Levem um diário. Escrevam e 
compartilhem as suas experiências com outros, porque estarão em uma trajetória muito 
interessante durante um curto período de tempo. Sentirão que foram lançados em uma espécie de 
túnel, talvez totalmente fora de controle. Mas já sabemos. Pousarão em um lugar muito bom, um 
lugar de onde poderão observar a dualidade. Poderão ver a dualidade como nunca antes puderam 
vê-la. Sem agenda, podem transportar-se para fora da dualidade e entrar na divindade. Pedimos-
lhes que experimentem isto até nossa próxima lição. LIBERTEM-SE DA AGENDA.

Descobrirão algo novo por vocês mesmos. Quando se encontrarem, em alguma circunstância, com 
outros humanos onde haja agenda – argumentos, discussões, debates – e vocês liberarem a sua, 
liberarão também a do outro humano. O liberarão, também, de ter que defender a sua. Quando 
vocês baixam a espada, os outros baixam também. Observem as interessantes interações que 
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ocorrerão entre vocês e os outros. Quando não tiverem agenda, notem como muda a energia da 
situação ao seu redor.

Diremos uma coisa mais antes de nos despedirmos neste dia. Nas próximas semanas serão postos 
à prova no departamento das agendas. Inclusive quando pensarem que estão agindo corretamente 
e se derem palmadas nas costas, de felicitações, e se disserem “já aprendi como me livrar da 
agenda”, alguém chegará e lhes fincará o traseiro com sua espada (risos), buscando que você adote 
sua agenda. Para que a agenda de dualidade dele tenha energia, a de vocês tem que ter também. 
Para que as espadas briguem, ambos tem que ter tomado suas espadas. 

Chegarão para vocês, incitando-os, querendo que vocês apanhem uma agenda. Pedirão que tomem 
partido por algo. Criticarão e lhes dirão: “O que está havendo? Já não tens coluna vertebral, já não 
tens opinião, não tens força? Te converteste – como dizem... – em um zero à esquerda? Mas ao ir 
experimentando o não ter agenda, algo novo acontecerá. Chegará uma nova tomada de 
consciência”.

No início desta reunião, quando chegou Metatron, lhes dissemos que, finalmente, eram já capazes 
de manter a força de sua divindade. E sabíamos que este era o objetivo do tema de hoje. Quando 
começam a sustentar sua divindade – um novo tipo de força, não a da dualidade - estão 
preparados para libertar-se das velhas agendas. Às vezes sentirão que não trazem a roupa 
colocada, queridos amigos, por estarem sem agenda. Sentir-se-ão nus.

Permitam que lhes digamos como é a agenda, como nós a vemos. No universo há um fluxo de 
energia. No núcleo de todas as coisas há uma energia que sempre está iluminada. Sempre está 
fluindo. Não em ciclos. Não se acende e não se apaga. Simplesmente é. Essa é a energia que 
traziam quando deixaram o Lar, todos vocês. É uma energia constante, deslumbrante. Quando a 
energia se distribui no Universo, converte-se em algo parecido a uma energia que se acende e se 
apaga.

Depois aprofundaremos mais isto, mas pensem no fluxo da energia como em um rio, que flui 
suave, livre, abertamente. As agendas são como penhascos no rio. Bloqueiam o fluxo da energia. E 
quando há vários penhascos no rio, cria-se uma espécie de represa. Ao criar-se a represa, o fluxo é 
bloqueado e o lixo se acumula na represa. E aí começam toda a sorte de problemas, queridos 
amigos.

Suas agendas são como rochas na água, bloqueando e restringindo o fluxo de energia para vocês. 
As rochas estiveram acumulando resíduos. É hora de eliminar as rochas e permitir que todas as 
divinas energias fluam através de vocês, aberta e livremente. Divirtam-se com esta lição até o 
nosso próximo encontro.

Queridos amigos, temos que acrescentar um pensamento mais antes de partir. Quando se 
encontrarem em dificuldades com esta lição, quando não compreenderem, quanto tiverem 
perguntas, não entrem em hibernação. Não fujam para outro lado e não cubram suas cabeças com 
o cobertor, buscando ignorar as coisas. Comuniquem-se com outros Shaumbra. Vão à sua 
Internet, nos seus grupos locais. Falem uns com os outros. Aquele que senta junto está 
experimentando o mesmo que vocês, mas esconde. Mantém guardado. Sabem o que acontece 
quando compartilham seus pensamentos e seus sentimentos? Tomam consciência de que estão no 
caminho correto, que são humanos divinos e que, além disso, não estão, nunca, sós.

E assim é.



124

----------------------------

[1] Ao falar da “agenda”, Tobias se refere à programação, às idéias preconcebidas que temos e 
que nos levam a pensar e agir de uma maneira predeterminada diante de qualquer situação. 
Pensamos que “temos” que agir de uma maneira específica porque assim nos “acostumamos” a 
fazer e caímos em julgamentos e comportamentos que correspondem ao “manual”, à “agenda” da 
velha energia

[2] Dia de São Valentim

[3] Harry Potter

[4] Princípios de setembro de 2001

[5] Refere-se a 11 de setembro de 2001

[6] Refere-se à ressonância Schumann.

[7] Refere-se a certos estudos estatísticos que estão sendo feitos, relacionados com as mudanças 
vibratórias produzidas no ambiente por um evento que causa impacto a nível coletivo. As 
mudanças que indicam estas “medições” pretendem ser a “medida de mudança” do consciente 
espiritual de que fala Tobias.

Tradução para o português: Eleonôra  (ear@portoweb.com.br)

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 2 de fevereiro de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 7: Liberta-te da Agenda

Perguntas & Respostas 

Tobias: 

E assim é, queridos amigos... como dissemos antes, nos encanta a sua música humana. Metatron 
se aproxima muito hoje. E, em sua analogia, vocês diriam que ele fica choroso ao escutar a música 
e sentir a energia de amor de todos os que estão aqui hoje. E Metatron também nos pede para que 
lhes digamos que o título desta Lição Sete (“Liberta-te da Agenda”), são palavras dele (risinhos). 
Disse que foi sua primeira tentativa no humor humano.E está bastante orgulhoso do nome que 
deu a esta lição! (risos).

Agora, algo interessante que ocorreu pouco depois do seu “nove-onze” (11 de setembro de 
2001), essa grande prova da dualidade. Era a agenda, de um lado da energia, com o objetivo de 
criar uma agitação tal que gerasse uma reação energética igual ou, talvez, mais forte... talvez, uma 
agenda igual ou mais forte... Em certo sentido, era Velha Energia. Era a dualidade que buscava 
perpetuar-se. Ela sentia que estava se tornando débil. Ela sentia que estava desaparecendo da face 
da Terra. Então criou um evento para ajudá-la a reforçar-se, a dar-se energia.    
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E o que ocorreu em seu lindo e maravilhoso mundo quando vocês se mantiveram em silêncio nos 
dias seguintes ao ataque? Vocês foram compassivos e não revidaram o golpe de imediato. Vocês 
não buscaram vingança por impulso... espontaneamente. Ficaram um tempo em silêncio e 
reflexão. O que aconteceu foi o que não aconteceu! Vocês não estimularam a energia da dualidade 
para continuar a batalha. Isso foi monumental! Mudou a energia! Vocês abandonaram suas 
agendas. Fizeram-no! Simplesmente puseram o seu ser, seu amor e sua compaixão sobre a Terra.

Queridos amigos, como vocês “não conhecem nenhuma agenda”, queremos que apliquem isto, 
mais que tudo, para si mesmos. Vocês possuem mais agendas que dizem respeito a si mesmos... o 
que acreditam que está bem ou mal... o que deveriam ou não estar fazendo... como deveriam agir... 
como deveriam vestir-se... onde deveriam estar, na vida, na sua idade... como acreditam que suas 
famílias os vêem... o que seus pais queriam que vocês fizessem. Todas estas são SUAS agendas, 
que dizem respeito a SI MESMOS. 

Provavelmente sua viagem espiritual seja a sua maior agenda! Vocês têm uma agenda que diz 
respeito ao onde crêem que deveriam estar... ao quanto são inteligentes...ao quanto são 
iluminados... ao onde estão com relação aos outros. As agendas que se impõem a si mesmos são 
como rochas gigantes, no meio do rio da energia divina que busca fluir. Libertem-se dessa agenda. 
Será mais fácil ver as agendas externas relacionadas com sua família, seu trabalho, seus amigos. As 
agendas difíceis de liberar serão aquelas que estão no seu interior.

Agora lhes pedimos, a todos vocês, que imaginem suas agendas. Imaginem-nas como um colar 
que carregam ao redor do pescoço. Pedimos-lhes que imaginem e que tirem este colar. Ponham-
no na velha biblioteca, com todos os seus velhos livros, seus velhos acessórios e seus velhos 
símbolos. Cada vez que sintam que surge uma agenda, tirem-na simbolicamente do pescoço e 
coloquem-na gentilmente na velha biblioteca.

Quando não tiverem agenda para si mesmos nem para os outros, começarão a ver as coisas a 
partir de uma perspectiva completamente nova, de uma maneira que não poderiam ter imaginado 
antes. Vocês tinham uma agenda para o que pensavam que seria a ascensão. Tinham um resultado 
desejado. Permaneçam sem agenda e poderão compreender, realmente, a ascensão.

Quando amanhã virem esse grande jogo de vocês, na sua televisão (referindo-te ao Super Bowl), 
vão querer ter uma agenda! É dualidade, exatamente, frente a vocês...dualidade...escolhem uma 
equipe...escolhem a outra... Escolham ambas, queridos amigos! Isso é dualidade! (Risos) Não 
tenham agenda. Olhem o jogo. Verão coisas que nunca poderiam ter visto estando na dualidade, 
estando na polaridade. Como dissemos, talvez para vocês não seja tão divertido como antes de 
imediato. Usem este exemplo de olhar o seu jogo. Não será tão divertido não tendo agenda, mas 
verão coisas que não poderiam ter visto antes. 

Umas últimas palavras sobre este tema... abordamos o tema da agenda há uma semana de seu 
tempo, aproximadamente, diante de um grupo que está atrás de muros (em uma prisão federal). 
Estão encarcerados. Estes, queridos Shaumbra – certamente são iguais a vocês – eles não possuem 
a liberdade que vocês possuem. Não têm a capacidade completa do livre arbítrio que vocês 
têm.Vocês possuem muito livre arbítrio. Podem tomar muitas decisões em suas vidas. Eles estão 
distantes daquilo que vocês têm.

Observem como eles trabalham com esta energia de não reconhecer as agendas. A eles resultará, 
de certa forma, mais fácil, sendo mais compreensível para eles. Isso deveria lhes dizer algo sobre a 
natureza do livre arbítrio! O livre arbítrio, em certo sentido, é limitante. É parte da dualidade. Os 
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que estão atrás das grades compreenderão, rapidamente, a verdadeira natureza da Vontade Divina, 
livres das restrições da dualidade. É por isso que apresentamos esta energia a eles primeiro, para 
aqueles queridos.

Agora, dito isto, seria um prazer responder perguntas no curto tempo que resta.

PERGUNTA: Tobias, o que eu deveria saber? (Risos)

TOBIAS: Neste dia, não deveria conhecer agenda... isto é o que deveria conhecer. (Risos). O 
QUE DEVERIA SABER, JÁ O SABE. SIMPLESMENTE NÃO EXPERIMENTOU 
AINDA. Pense nisto um pouco! Já o sabe, mas ainda não experimentou. À medida que libere a 
agenda que possui, relacionada consigo mesmo e com o resultado desejado da sua viagem, se dará 
conta de tudo o que já sabe; mas agora estará completo com a experiência de ter deixado o Lar e 
ter fechado o círculo. Obrigado pela pergunta.

Pergunta: Tobias, vejo a agenda como a razão pela qual fazemos as coisas. Como podemos fazer 
algo se não existe razão para fazê-lo?

TOBIAS: É precisamente este o nosso ponto! (Risos) E você discute exatamente o propósito de 
ter agenda. E enquanto quiser tê-la, seguiremos lhe amando. Seguiremos lhe honrando. É difícil 
para você deixá-la ir. Compreendemos. A agenda, você acredita, dá objetivo, porque ainda está 
caminhando na dualidade, como quase todos os humanos. Sem agenda, você NÃO está sem 
propósito. Sem agenda, simplesmente você está livre para explorar níveis de consciência 
completamente novos.

Agora, a agenda não significa que quando seu corpo diz que tem fome, não deva alimentá-lo. Isso 
não é uma agenda. Uma agenda é um resultado desejado. Uma agenda, por exemplo, é dizer que 
vocês devem ter uma determinada trajetória profissional; ou dizer que seu casamento deve ter um 
determinado resultado desejado; ou dizer que o crescimento de seus filhos deve ter um 
determinado resultado desejado. Isso é agenda.

Na nossa história de David, hoje, ele possuía uma agenda, inclusive, relacionada com sua própria 
filha, que ele desejava que fosse mais bonita. Essa era a sua agenda. Não lhe permitia compreender 
a sua verdadeira beleza. Entendem a que nos referimos como sendo agenda? Limita o que vocês 
experimentam. Limita as coisas.

Liberar a agenda será desafiante. Por um momento sentirão que não há propósito, ou que 
necessitam de um eixo central, ou que não têm força. Mas logo se darão conta de que, sem 
agenda, podem mover-se além da dualidade, até novos níveis de consciência. Sabemos que 
surgirão muitas outras perguntas sobre isto. Pedimos que nos falem, que falem com outros 
humanos, com Shaumbra, a respeito. Sabemos que esta não será a última pergunta deste tipo! 
Obrigado.

PERGUNTA: Existem muitos indivíduos usando drogas antidepressivas que escondem seus 
aspectos inferiores. Sem estas drogas, eles podem encontrar-se em um profundo abismo de 
desespero, e incapazes de encontrar alguma alegria em suas vidas. O suicídio poderia ser um 
assunto. Qual é a sua sugestão para que atravessem isto, e como podemos ajudá-los sem criar uma 
agenda própria para eles?
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TOBIAS: É uma pergunta excelente, e tentaremos responder parte dela agora. Outras partes desta 
pergunta serão respondidas em lições futuras. Existe energia que emana da Fonte, do núcleo de 
todas as coisas. E, à medida que esta energia penetra mais e mais no vazio e, inclusive, nas criações 
de vocês, é transformada em ciclos, freqüências ou pulsos. Do seu lado, e inclusive do nosso, há 
quem veja isto como uma pulsação, como um pulso “aceso/ apagado” da energia, aceso/ 
apagado, como uma luz piscando. Há outros que vêem tudo isso como ondas, como ondas de 
freqüência. Ambas as formas de pensar são adequadas.

Quando vocês trazem as energias para suas vidas, para as suas consciências, fazem-no em ciclos, 
ondas ou pulsos. Há uma razão para isto. É parte da dualidade. É um caminho para gerar mais 
energia. O que estamos dizendo é que os pontos “altos” e “baixos”, o “aceso” e o “apagado” são 
importantes neste momento.

Muitos humanos buscam evitá-los. Fazem qualquer coisa para evitar os pontos “baixos”. 
Podemos dizer-lhes que quando vocês não tiverem agenda, os pontos “baixos” não serão o que 
vocês acreditam que são. Os pontos “baixos” não serão o que foram no passado. A agenda faz 
com que os pontos “baixos” sejam considerados negativos, porque examina um ciclo de energia 
reverso e luta para detê-lo, provocando atrito contra ele. É por isso que vocês se sentem tão mal, 
emocional e/ ou fisicamente.    

Quando as agendas são liberadas, já não há mais “altos” ou “baixos”, “bom” ou “mau”. 
Simplesmente convertem-se em energias mutantes. Vocês não sentem e não sentirão, queridos 
amigos, como depressão versus euforia. Simplesmente perceberão como ondas de energia vindas 
do seu interior.Liberem a agenda, queridos amigos, e não sentirão o atrito. Não sentirão a dor que 
experimentaram no passado.

O problema com essas drogas psicotrópicas é que tendem a aplainar os ciclos de energia... energia 
espiritual, crua, que vem de dentro. Nivelam tudo. Os ciclos de energia, desde o núcleo de todas 
as coisas, não foram feitos para serem nivelados, como vocês estão buscando fazê-lo com suas 
drogas, ou como buscam fazê-lo com suas atitudes. Vocês querem eliminar os pontos “baixos”, 
mas estes, queridos amigos, são uma parte natural de Tudo O Que É.

Para poder, realmente,entrar na ascensão, com plenitude e abundância, vocês terão que deixar para 
trás essas drogas. Vocês temem fazer isto porque estão na dualidade e porque possuem muitas 
agendas para si mesmos. Temem que, se deixarem de tomá-las, chegarão ao fundo do poço; 
cometerão suicídio; ficarão loucos.

Nós lhes diremos como deixar essas drogas. Liberando sua agenda! Então não haverá mais medo 
de chegar ao fundo do poço. Então, simplesmente navegarão sobre belas ondas de energia que não 
estão associadas com pontos da dualidade. Essa pílula que tomam representa sua agenda. 
Representa o seu medo da dualidade e de si mesmos. Olhem-na. Vejam suas agendas 
incorporadas nessa pílula e todos os seus sistemas de crença que a envolvem.

Vocês temem deixá-la ir, porque tem medo do que? De liberar o que foram até agora! Tarde ou 
cedo, nesta vida ou na seguinte, vocês terão que liberar isso. Também terão que liberar suas outras 
agendas.

Existem muitos profissionais energéticos e conselheiros que fazem parte de Shaumbra. Eles 
compreendem como guiá-los nisto. Busquem-nos. Eles lhes ajudarão. Trabalharão com vocês para 
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liberar isto que os está retendo. Não só os ajudarão a deixar a medicação, mas também se 
concentrarão em ajudá-los a liberar suas agendas.

PERGUNTA: Tobias, em que nos centramos se não temos agenda?

TOBIAS: Não há necessidade de centrar-se em nada mais do que ser. Quando Metatron veio pela 
primeira vez hoje, estava surpreso pela maravilhosa energia dos seres humanos – ser em forma 
humana. Fez comentários a respeito durante a nossa lição. Disse: “É tão grande a alegria de ser 
um humano! Por que necessitam concentrar-se em algo?” Sabemos porque. É porque assim 
funcionava a dualidade. Vocês se concentram neste lado  ou no outro. Concentram a sua atenção 
aqui ou ali. Não há necessidade de concentrar-se.

Sabemos que alguns de vocês já estão girando os olhos, dizendo: “Tobias, sem concentração, me 
converto em nada.” E isso é correto. Vocês se convertem em nada do que eram antes. Deixam 
para trás. Tornam-se tudo o que são. Tornam-se divinos e humanos, tudo no mesmo belo pacote, 
o mesmo doce pacote. Não há necessidade de concentrar-se, segundo a terminologia que vocês 
usam agora, em nada em particular.

Chegará ao ponto em que compreenderão, de um modo completamente diferente – que não 
poderíamos sequer descrever aqui – como enfocar a energia, de forma holística. Neste momento, 
vocês estão agindo de forma dual. À medida que avançarem em sua compreensão desta lição, 
alcançarão estas noções. E, por certo, falaremos mais sobre isto. Não se preocupem pelo enfoque 
neste momento. Alcançarão esta nova compreensão que será mais completa.

PERGUNTA: Tobias, deixar ir o resultado... significa deixar ir as metas?

TOBIAS: Certamente! E haverá certa confusão entre vocês, queridos amigos, sobre o que é 
“agenda”, o que é “meta” e o que, simplesmente, é parte de viver. Agenda é, como descrevemos, 
um resultado desejado, um resultado desejado específico. Suas metas, em muitas formas, foram 
boas. Os trouxeram até aqui, mas estão repletas de agendas. Neste momento lhes impedem de ver 
o panorama geral. Estão evitando que vocês tenham uma consciência completa. Liberem-nas por 
um tempo.

Sabemos que todos vocês se perguntam o que acontecerá sem suas preciosas metas, sem 
seus...vocês não as chamam “agendas”. Está certo, as chamam “metas”. (Risos da audiência e 
risinhos de Tobias). Às vezes somos um pouco lentos para compreendê-las. Mas compreendam 
também... vão ao seu interior e perguntem-se: “O que é agenda ou, como chamariam vocês,’meta’? 
E o que é, simplesmente, seguir adiante?” Há uma diferença. Há uma diferença.

Tomar seus carros e ir para o trabalho de manhã não é, necessariamente, uma agenda. Pensar que 
deveriam ter tanto dinheiro no banco, e que deveriam ter este título ou aquele em seus cartões de 
apresentação, e que deveriam ter um determinado local de trabalho, com certos benefícios... isso é 
uma agenda. Sim, isso é agenda. Nosso querido amigo David, que desejava que seu filho fosse 
mais atlético... essa era a sua agenda. Por que? Porque David desejava que ELE tivesse sido mais 
atlético. Queria que seu filho realizasse certas coisas que ele mesmo não havia feito. Essa era uma 
agenda. Mas levar seu filho a uma pescaria porque o ama... queridos amigos, essa não é uma 
agenda.É simplesmente uma conduta do ser humano. 
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Então, sabemos que haverá muitas outras perguntas sobre este tema, e vocês se sentirão muito, 
muito incômodos por um tempo. Perguntarão: “O que é uma agenda? O que é uma meta? O que 
é normal? O que não é?” Perguntem-se: “Isto está baseado em uma agenda?”

Vocês vêm, todos os meses à reunião do Círculo Carmesim pela agenda? Examinem as razões 
porque vêm aqui. Vêm simplesmente visitar a família, estar na energia? Ou vêm aqui porque 
buscam desesperadamente uma solução espiritual? Talvez tenham encontrado algo dela aqui, 
talvez não. Essa é a sua agenda? Ou a agenda é, simplesmente ser humano, com outros humanos 
neste salão? Observem todas as coisas em suas vidas, queridos amigos. Perguntem-se: “É agenda 
ou é simplesmente desfrutar o fato de ser humano?”

PERGUNTA: Querido Tobias, há quase três meses, quase sempre que olho o relógio –
QUALQUER relógio – os últimos dois dígitos são 1-1,2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Também vejo 11-11, 
12-12, 4-4-4, etc. É o meu Ser Superior que busca comunicar-se comigo, ou qual é o significado?

TOBIAS: Estás vendo símbolos de alinhamento, sejam números, palavras ou vibrações. Estás 
vendo que as coisas começam a alinhar-se. De certo modo, é uma forma que tem a tua própria 
divindade de te fazer saber que estás no caminho correto, que estás progredindo apropriadamente. 
Mas, às vezes, em alguns números específicos também há pequenos lembretes. Poderíamos dizer 
que são lembretes que tu puseste no caminho para ti mesmo.

Quando vês o número 2, por exemplo, representa a dualidade. Quando vês o número 4, 
representa um movimento para a nova consciência. Quando vês os números 1 e 1, novamente 
representa a dualidade, mas de uma maneira diferente. Estas são pequenas noções às quais estás 
chegando. De certo modo, tu as puseste ali como lembrete de que estás alcançando uma nova 
consciência.

Ver números que se juntam será um fato habitual. E, uma vez mais, é um lembrete. È um 
lembrete que vocês colocaram. Não é o Espírito tentando dizer-lhes algo. Quando o Espírito 
queira dizer-lhes algo, não haverá nenhuma dúvida de que provém do Espírito. Às vezes se 
perguntam: “O Espírito está querendo dizer-me isto? São os anjos que querem dizer-me isto? É 
Tobias?” Oh, saberão com certeza quando nós estivermos prontos para dizer-lhes algo. Vejam a 
partir do ponto de vista do que vocês estão querendo dizer-se a si mesmos.

PERGUNTA: Tobias, em toda a sabedoria de nossa divindade, por que não podemos encontrar 
uma maneira de aprender o que queríamos aprender na dualidade sem tanta dor e sofrimento?

TOBIAS: Quando terminarem isto, quando completarem o círculo, acreditem ou não, olharão 
para trás e não verão dor e sofrimento. Acreditem ou não. Apenas parece ser assim quando estão 
no meio dela. A dor e o sofrimento apenas aparecem como tal, quando vocês estão presos à 
dualidade. A dor e o sofrimento que têm agora – Cauldre não acredita! – é só uma ilusão, 
queridos amigos. Apenas uma ilusão.

Quando liberarem as suas agendas, quando não tiverem agenda, acharão graça porque se darão 
conta que nunca houve dor nem sofrimento. Como puderam Deus – que os ama tanto -, os anjos 
– que os amam tanto – e Metatron – que os ama e que é como uma criança neste parque de jogos 
da humanidade -... como pode haver verdadeira dor e sofrimento? É uma ilusão baseada em suas 
percepções da dualidade.
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Quando suas agendas forem liberadas, não haverá dor. Quando as rochas que representam as suas 
agendas são retiradas do rio, não existe nada que a água possa empurrar. Quando as suas agendas 
forem eliminadas, não haverá agendas para a energia da espiritualidade, da sua divindade, fazer 
atrito. Então verão que nunca houve dor. Era uma ilusão.

Sabemos que vocês não gostam que digamos isto, porque estão aqui sentados, agora, pensando: 
“Tobias, isto é uma dor. A dor que sinto em meu corpo e em meu coração é real.”

Eu sei. Caminhei em suas sandálias há muito, muito tempo. Lembro como se sentia ter dor 
humana, física e emocional. E era muito real naquele momento. Mas agora estou muito preparado 
para voltar à forma humana porque sei que era uma ilusão. Acredito que posso superar a ilusão a 
partir do que aprendi de vocês, do que aprendi hoje de vocês.

Quando eu voltar, não terei agenda. Não estarei preso na dualidade e, portanto, terei a alegria de 
ser humano, em vez de dor e sofrimento. E piscarei o olho para vocês quando os encontrar no 
caminho, sabendo que vocês foram quem prepararam o terreno.

Queridos amigos, o tempo da dualidade chegou. É hora de liberar o branco e o preto, o bem e o 
mal, aceso e apagado, acima e abaixo. Vocês já não necessitam o espelho na sua frente, o espelho 
que apareceu pela primeira vez quando vocês atravessaram o Muro de Fogo, quando se tornaram 
conscientes do Ser. Vocês necessitavam do reflexo. Necessitavam algo para olhar. Necessitavam 
ver o oposto. Vocês levaram a dualidade com vocês desde que têm noção. Mas sua hora chegou. 
Sua hora chegou.

Sem agenda, vocês poderão fazer a transição além da dualidade para a consciência da Nova 
Energia. Divirtam-se nestas próximas semanas. Divirtam-se, jogando com uma das ferramentas 
mais poderosas. E agora recordem... vocês compreendem a Linguagem de Ah. Usem-na para falar 
consigo mesmos, para sentir coisas e compreender como encaixa a agenda em tudo isto.

Os amamos ternamente. E sempre estamos a seu lado.
E assim é.
Tradução para o português: Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 2 de março de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 8: O Novo Entendimento do Amor

TOBIAS: E assim é, queridos amigos, amados Shaumbra, que nos reunimos novamente em nossa 
energia sagrada, com a Família, os Amigos e Todos Aqueles que são ternamente amados. E hoje 
temos muitos assuntos para conversarmos a respeito! Vemos suas energias se transformarem 
tanto, na medida em que abrem seus corações e nos permitem adentrar juntos este espaço! E nós 
já o fizemos muitas e muitas vezes, enquanto Família e Grupo que somos. Vocês estão se 
acostumando a permitir nossa visita e o afluxo de nossas energias. Atravessar a porta, por assim 
dizer, e chegar até vocês e visitá-los é tão mais fácil para nós agora! Não mais precisamos de todo 
tipo de senhas e rituais especiais... Não mais precisamos implorar a vocês... Não mais precisamos 
lhes reafirmar tanto que aquilo que estão sentindo dentro de seu ser... que tudo aquilo que estão 
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experimentando ao seu redor... as compreensões e a sabedoria a que vocês estão chegando com 
esta “Linguagem do Ah”... é real. Definitivamente real... A dúvida, que lhes têm acompanhado e 
assombrado, está se esvaindo. Sim, dela ainda permanecem traços e resíduos, mas aquela dúvida 
de que vocês poderiam estar com a Família e Shaumbra num espaço como este, e sentir Deus 
dentro de vocês… está vagarosamente indo embora. Há cinco anos atrás teria sido difícil para que 
vocês verdadeiramente aceitassem a real essência e a efetiva presença do Espírito, de sua própria 
Divindade e dos anjos do outro lado do véu... de que estes pudessem estar com vocês agora, 
presentes neste lugar... mas vocês aprenderam a literalmente inspirar tudo isso, através da 
respiração... pois seu intelecto não está agindo aqui. É algo que simplesmente é. Vocês 
aprenderam a respirar sua própria divindade e a inspirá-la para dentro de si. Aprenderam também 
como segurar e manter esta preciosa energia que pertence a vocês. Enfim, caros amigos, 
aprenderam a infundir-se com sua própria Divindade. E, de fato, como ela procede de dentro de 
vocês mesmos, estão conscientes de todas as outras energias que a acompanham. Vocês estão 
conscientes de mim, Tobias. Vocês estão conscientes dos visitantes que conosco compartilham 
cada uma de nossas reuniões. Vocês estão conscientes de todo o potencial do Espírito. Contudo, 
a consciência de seu próprio Eu Divino e de sua Divindade vêm à frente, em primeiro lugar. 
Todas as outras conscientizações, percepções e entendimentos vêm depois. Puxa... como vocês 
aprenderam isso bem! Todos nós já buscamos outros mestres. Todos nós já buscamos outros 
gurus. Ah, nos meus dias, sobre os quais adoro conversar... naqueles tempos seguíamos mestres e 
profetas. Seguíamos outras entidades, assim como os humanos ainda hoje fazem. Mas este grupo 
- Shaumbra - aqueles que pegaram a longa estrada, o caminho às vezes solitário e silencioso... ah, 
vocês aprenderam tão bem que há somente um mestre. E eu, Tobias, estou olhando para este 
mestre neste momento. VOCÊS são este mestre. E à medida que vocês seguem o seu próprio 
saber e sua divindade, começam a ver o quadro maior. Vocês vêem os anjos. Vocês vêem as outras 
entidades. Vocês vêem a Verdade. E também ouvem coisas que nunca ouviram antes. Vocês 
aprenderam a não mais seguir algo fora de vocês. E é por isso que amamos vocês tanto assim. E é 
por isso que hoje esta sala se enche de amor. Há muitos, muitos visitantes conosco este dia. A 
energia desta sala se eleva, especialmente para Cauldre [Geoffrey Hoppe], de forma que ele não 
fique tiritando aqui em cima [no palco, num dia particularmente frio]! Mas esta sala se aquece 
para todos vocês, à medida que tantas entidades afluem para este espaço. Sim, iremos apresentá-
los em um instante, mas antes de o fazermos, vamos lhes pedir algo simples, e que o façam sem 
agenda. Pedimos a vocês que ajudem a definir a própria energia deste lugar no dia de hoje. 
Queridos amigos, vários de vocês já sabem o que vamos dizer: “Fiquem de pé, respirem e abracem 
aqueles próximos a vocês.” Isto vai ajudar a dar as boas-vindas a todas as energias. [risos da 
platéia] Levantem-se, respirem e abracem aqueles ao seu redor, sem agenda! [Tobias faz uma 
pausa enquanto as pessoas da platéia se levantam e compartilham abraços umas com as outras, 
rindo e conversando.] Agora, queridos amigos, Cauldre sempre se preocupa com o quê iremos 
fazer! [risos da platéia] E quando ele soube que a hora dos abraços estava se aproximando, ele 
disse: “Oh, Tobias, você os perderá aqui e agora.” [mais risos da platéia] “Você quebrou esta 
energia maravilhosa que vocês iniciaram.” Mas nós sabemos mais. Nós conhecemos Shaumbra. 
Nós sabemos que, ao invés, vocês intensificaram a energia. Vocês eliminaram a tensão do ar, de 
forma que pudéssemos verdadeiramente trabalhar com vocês hoje na Lição Oito, para que 
realmente possamos trabalhar com vocês a energia desta lição. E isto é o mais importante, mais 
que em todas as outras lições nas quais trabalhamos juntos, pois a energia desta lição é especial e 
única. Trata-se de uma lição simples, sobre a qual falaremos. E não haverá dever de casa. [risos da 
platéia] Não haverá desafios acompanhando esta lição. Ela simplesmente é o que é. De fato, 
estivemos aguardando por ela durante algum tempo. Certamente, há compreensões que virão com 
ela. Mas basicamente trata-se de uma energia especial: em parte para se sentir e apreciar, e em 
parte para que vocês a integrem e assumam, como sua própria energia, neste dia. Mas antes que 
avancemos nas discussões de hoje, vamos apresentar nossos convidados. Vocês mais tarde 
compreenderão o porquê da vinda deles, e o fato de ela ser tão importante. Na verdade, conforme 
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muitos de vocês o sentem, a energia de Metatron está aqui. Ah sim, esta energia é tão importante 
agora... pois ela é parte daquilo que todos estamos fazendo juntos, pois à medida que a grade 
magnética da Terra é ajustada, em resposta à evolução da consciência de vocês, o véu se reduz. 
Existe uma influência magnética, proveniente tanto da Terra - que vocês chamam Gaia - assim 
como da correspondente grade eletromagnética que envolve o seu planeta. Existe uma outra grade 
ainda maior, que circunda a própria região que vocês ocupam no espaço, a qual não se restringe 
especificamente ao seu sistema solar. É uma grade energética que abrange uma ampla região, que 
abarca todos os planetas e o seu sol, e o espaço além destes. Metatron se aproxima mais e mais. 
Não lhe foi possível chegar tão perto em toda a história da humanidade. Ele chega cada vez mais 
perto agora, em resposta direta ao entendimento de vocês e à crescente conscientização de sua 
divindade, bem como sua habilidade em percebê-la e sustentá-la. Na primeira reunião, quando da 
chegada de Metatron, foi necessário estabelecermos vários filtros energéticos. A energia era muito 
forte, e teria sobrecarregado vocês. Mas agora, após apenas alguns meses de seu tempo terrestre, 
quase não precisamos mais de tantos filtros energéticos. Metatron pode ir e vir de forma 
relativamente fácil. Ele pode se sentar junto a vocês agora. Metatron pode facilmente comunicar 
sua energia e seu amor a vocês. E, de fato, vocês sentirão esta energia chegar cada vez mais 
perto… cada vez mais próxima a vocês. Tudo porque vocês estão sustentando e mantendo sua 
divindade. Talvez vocês ainda não a compreendam em sua mente humana. Talvez vocês ainda 
lutem para entender - “O que será tal coisa, tal divindade?” Entretanto, queridos amigos, nós 
podemos ver que vocês estão começando a sustentá-la. Aquele nível de dúvida está desaparecendo. 
Vocês ainda enfrentam muitos desafios. Vocês estão atravessando uma época muito desafiadora 
na história de sua alma, na história do omniverso, na história de Tudo O Que É. Vocês olharão 
para trás algum dia, e entenderão o que estamos falando. Vocês estão atravessando uma época 
bastante desafiadora e, contudo, estão seguindo adiante. E isso é o que amamos tanto em vocês. 
Vocês continuam a se expandir e crescer. Sim, há momentos, nós sabemos, em que vocês 
percebem ser importante assentar-se à margem do caminho por uns instantes, mas logo retornam 
à caminhada da evolução de Tudo O Que É, contribuindo para a jornada avante. Este é o porquê 
de Metatron estar chegando mais e mais perto de vocês. Pois Metatron É vocês, queridos amigos. 
Vocês são parte dessa energia, desta família ou grupo energético que compõe Metatron. Na 
verdade, não se trata de um “ele”. Metatron não é um indivíduo. É uma consciência divina. É 
uma consciência de amor. Também se encontram aqui hoje aqueles que pertencem ao Conselho 
Carmesim. Esta é a família com a qual vocês se reúnem quando retornam a este lado do véu. É 
como um Lar longe do Lar para vocês. Quando vocês se reúnem com aqueles que conheceram 
nesta mesma vida... e abraçam suas avós... e abraçam aquele cão que tanto amaram quando 
crianças... então compreendem que tudo está bem, que todas as coisas estão em seu lugar... E 
compreendem que nas coisas do Espírito existe propósito, significado e um constante fluir. 
Quando vocês voltam para este lado, geralmente retornam para a família energética Carmesim. 
Vocês retornam para este grupo, com o qual passaram tanto tempo juntos - este grupo que esteve 
trabalhando nas compreensões da Energia do Ensino. Vocês retornam àqueles que conheceram 
desde o princípio dos tempos, com os quais trabalharam para ajudar a criar este universo e este 
lindo lugar chamado Terra. Quando vocês voltam para cá e se assentam conosco, queridos 
amigos… ah, não existe nenhuma hierarquia que vocês precisem atravessar - a menos que o 
queiram. Pois vocês se sentam à mesa conosco. Nós nos sentamos como iguais. Ah, e nós ficamos 
admirados! Estamos em assombro com o que vocês recentemente fizeram sobre a Terra. E 
ficamos reunidos com vocês por um longo tempo, fazendo-lhes perguntas como essas: “Como 
vocês se sentiram em tal e tal momento? Como foi passar por aquela sensação de medo? Como foi 
ter aquele sentimento de alegria? O que fez vocês tomarem determinada decisão em tal ocasião?” 
Ah, nós ficamos intrigados com as estórias que vocês contam. Sentados em grupo, conversamos 
sobre elas por longo tempo... E as energias do Conselho Carmesim estão aqui hoje, pois este é um 
dia importante e digno de nota. De fato, este é um verdadeiro ponto de mutação e transição. Não 
é o que vocês pensam que é, mas definitivamente um ponto de grande transformação. Nossos 
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convidados especiais de hoje trazem a energia de real entusiasmo! Talvez vocês a tenham sentido, 
antes mesmo de se assentarem em suas poltronas. Talvez vocês possam perceber os cochichos e 
ouvir as risadas e sentir a excitação deste grupo de visitantes que aqui chegam no dia de hoje. 
Existe algo que eles desejam aprender de vocês. Eles desejam conectar-se energeticamente a vocês. 
Há um grande grupo de almas se preparando para vir à Terra nestes próximos quatro ou cinco 
meses de seu tempo. Eles se encontram em seus estágios finais de preparação para retornar à 
Terra. E eis que eles vêm visitar este grupo hoje. Eles querem observar um grupo de humanos que 
são a ponta de lança neste trabalho de integração divina. Eles querem observar este grupo que 
atravessou o portal da ascensão, pois eles sabem que logo estarão realizando isto também. Cauldre 
nos pede para especificar o número de crianças que aqui estão presentes. Há milhares aqui hoje, 
mas numa forma de energias combinadas, para que o ambiente não fique sobrecarregado ou 
tumultuado. Estes que estão para nascer vêm aqui hoje para assistir e observar. Não, eles não o 
fazem de forma simplória e sim plenos de admiração. Eles sabem que estarão seguindo um 
caminho semelhante ao de vocês dentro em breve. Estes que logo nascerão como humanos já 
estão adotando a energia da criança humana. Mesmo muitos deles sendo velhas e sábias almas, 
eles entram nesta sala como crianças, porque estão em sua preparação para retornar à Terra. E 
este é o porquê da manifestação de tal energia de inocência. Este é o porquê de haver tanto riso e 
singeleza na chegada deles. Queridos amigos, alguns destes que em breve nascerão são aqueles que 
vocês conheceram e que foram seus professores nesta mesma vida… sim, aqueles que foram seus 
avós… aqueles amigos especiais que vocês perderam em tenra idade, mas com os quais vocês se 
mantiveram conectados em outros níveis. Muitos dos que em breve serão crianças são aqueles que 
vocês conheceram em existências anteriores, ou nesta mesma vida. Eles se juntam a nós hoje para 
compreender a jornada e a caminhada de vocês. Eles aqui chegam para estar com estes que são, 
nas palavras deles mesmos, os “desbravadores” e os “pioneiros”. Muitos de vocês aqui presentes 
serão os professores deles. E eis que para estar com vocês hoje há aqui uma enorme multidão - a 
energia de Metatron, a energia do Conselho Carmesim e a energia das novas crianças. Todos vêm 
para aprender sobre o novo equilíbrio, para aprender sobre como liberar a dualidade. Assim como 
vocês, eles experimentaram inúmeras vidas sobre a Terra, assumindo o intenso contraste da 
dualidade e aprendendo a jogar o jogo da polaridade. Enfim, todos viemos para observar um 
grupo de humanos que estão liberando a dualidade e sua agenda. Sabemos que nossa última lição 
[Lição Sete: “Sem Agenda”] foi difícil e desafiadora. De fato, para alguns foi tão desafiadora que, 
tendo ouvido aquelas palavras, as puseram de lado e disseram: “Ainda não é o meu momento. 
Não compreendo este conceito e não pensarei nisso por ora.” E isto foi maravilhoso, porque sua 
simples conexão com a energia daquela lição foi suficiente para que se iniciasse um processo 
interno, que lhes está ajudando a liberar sua agenda. Sim, nossa última lição foi definitivamente 
difícil, e será difícil para que vocês a ensinem aos outros. Eles, assim como vocês agora, não 
compreenderão bem o que significa ter e apegar-se a uma agenda. Eles precisarão mergulhar em 
seu próprio interior para chegar a um entendimento mais profundo. Queridos amigos, aqueles a 
quem vocês ensinarão sobre não ter agenda... também colocarão, por assim dizer, o livro de lado, 
e se afastarão de vocês, dizendo, “Isto não é o certo para mim. Não compreendo bem estes 
professores e o que eles estão pedindo de mim!” Sabemos que muitos de vocês tiveram esta 
reação. Mas aquela foi uma lição-chave para a compreensão daquilo sobre o quê iremos conversar 
hoje. E trata-se de algo lindo, maravilhoso e alegre. Agora, antes que prossigamos, é importante 
falarmos deste momento em que vocês se situam… onde o seu mundo se encontra… sobre as 
coisas que estão por vir em seu caminho... e de como vemos tudo isso a partir de nosso lado do 
véu. Como dissemos, vocês estão presentemente atravessando um período realmente desafiador. 
Vocês estão aprendendo a integrar sua própria divindade. Vocês estão aprendendo a liberar as 
maneiras da Velha Energia. Vocês estão aprendendo a liberar a Velha Energia com honra, e não 
lançando-a fora na lata de lixo. Honrem as maneiras da Velha Energia, mesmo aquelas a que 
vocês chamaram sua “Nova Era”, porque elas os trouxeram a este ponto. [Tobias graceja.] Ah, 
nós sabemos que alguns de vocês nos acharam loucos quando lhes pedimos para liberar tantas 
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destas coisas da Nova Era - os cristais, as orações, as meditações, os alienígenas. Nós sabemos que 
estas coisas lhes trouxeram algum conforto, como se fora um confortável cobertor para vocês. 
Nós os desafiamos a liberarem tais coisas, pois que elas constituíam verdadeiras agendas, grandes 
rochedos obstruindo o leito do rio... Muitos se afastaram quando ouviram algumas destas nossas 
palavras. Eles não querem se desapegar destas coisas. Eles não desejam renunciar a estas coisas, 
que são maravilhosas por um lado, mas distrações por outro. Ao liberarem as maneiras da Velha 
Energia, vocês liberam suas agendas. Ao liberá-las, vocês se forçam a olhar para dentro de si 
mesmos - algo difícil de se fazer! É mais divertido analisar o mapa astrológico de alguém que 
olhar para dentro de si mesmo... É muito mais prazeroso, queridos amigos, sentar-se para meditar, 
esvaziar sua mente e concentrar-se numa única coisa, do que ter de usar a Linguagem do Ah e 
todos os seus sentidos, a fim de se conectarem com quem vocês realmente são. Nós sabemos que 
estas coisas são desafiadoras e este é o porquê de nós os amarmos tanto. Vocês aprenderam a 
gentilmente colocar na prateleira as maneiras da Velha Energia. Vocês aprenderam a continuar 
avançando na Nova Energia ao liberarem as coisas da Velha Energia. Isto lhes permitiu 
efetivamente começar a realizar a conexão divina interna. E esta é na verdade a razão de tudo isso. 
Este é o motivo pelo qual vocês nos pedem para vir até aqui e falarmos a respeito todas as vezes. 
“Amado Espírito, querido Tobias, Tudo O Que É, venham até nós e conversem conosco sobre 
como realizar a conexão divina enquanto ainda estamos em forma humana. Falem conosco sobre 
como, uma vez mais, realizar a conexão com a energia de Casa.” E este é o porquê de nós 
estarmos lhes falando destas coisas. Vocês estão começando a sustentar sua divindade e a mantê-
la dentro de si. Ah, isso é tão importante! Ao invés de lampejos e manifestações repentinas de 
energia em um momento ou outro, vocês a estão verdadeiramente mantendo em seu interior. O 
que se reserva para vocês neste próximo período de tempo? Vocês continuarão a ter experiências. 
E, certamente, enquanto vocês estiverem em forma humana e residirem na energia da dualidade, 
sempre haverá desafios. Mas vocês passarão a ter um novo nível de confiança em si mesmos, e as 
peças do quebra-cabeças começarão a se juntar. Coisas pelas quais vocês estiveram ansiando vão 
começar a chegar de estranhas e misteriosas formas, porém formas que VOCÊS estabeleceram e 
puseram em movimento. Vocês compreenderão como vocês mesmos podem verdadeiramente ser 
seus próprios guias. Vocês não precisam de um guia que seja um anjo. Vocês não precisam de um 
guia humano que professe determinada filosofia ou que esteja vendendo um programa ou pacote 
do tipo “Sinta-se Bem”. Sua alma é o seu próprio guia. À medida que forem liberando a energia 
da dualidade ao seu redor, chegarão a novas consciências e com elas virão os novos potenciais de 
tudo aquilo que pode vir a ser. Vocês manifestarão uma nova maneira de criar. E não estamos 
falando, caros amigos, de meses ou anos no futuro. Está acontecendo agora. Estas mudanças já 
estão dentro de vocês. Vocês já estão experimentando estas coisas. Não se trata de uma distante 
promessa dourada a se cumprir em algum tempo futuro. Isto está lhes acontecendo agora. 
Sabemos muito bem o quanto estão cansados de ouvir repetidamente tais promessas daqueles que 
professam serem seus líderes e guias espirituais. Sabemos o quão cansados estão de ouvir sobre 
futuros amanhãs. Este é o motivo de termos exigido tanto de vocês. Esta é a razão pela qual vocês 
mesmos exigiram tanto de si próprios. E este é o porquê de tudo isso estar acontecendo com 
vocês e continuará a acontecer. O que vemos adiante para todos vocês e Shaumbra? Uma nova 
maneira de viver que já existe dentro de vocês e que está começando a tomar forma. Todo um 
novo jeito mais fácil de viver. De alguma forma mágica e misteriosa, as coisas mais mundanas da 
vida se resolverão por si sós. Vocês não mais precisarão aplicar determinadas energias nos 
detalhes específicos da vida, pois estes como que assumirão vida própria e parecerão trabalhar 
automaticamente para vocês. E vocês saberão que não se trata de um milagre. Quando as pessoas 
ao seu redor quiserem saber como tais “milagres” lhes acontecem, vocês irão rir, pois saberão o 
quanto tiveram de batalhar para chegarem a este ponto. Há tal alinhamento e fusão de energia 
ocorrendo agora, ajustando-se de maneira realmente divina! E esta é a SUA energia, o SEU 
próprio Eu Divino. Não é algum Eu Superior que vocês nem mesmo conhecem tão bem. É 
ALGO DENTRO DE VOCÊS MESMOS. É O QUE VOCÊS SÃO AGORA. O que vemos 
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adiante para vocês e para Shaumbra é uma superação da aspereza da vida e, com ela, uma nova 
sabedoria de como utilizar estas novas energias. Sim, para aquele que agora está indagando... vocês 
certamente compreenderão tudo isto, porém não em sua mente, mas em seu espírito, e como 
trazer de volta o equilíbrio aos seus corpos físicos. E isto é o que já está acontecendo a tantos de 
vocês. Quando seus corpos passarem por transformações e mudanças, saberão que não devem 
combatê-las. Vocês irão entender o que estamos dizendo. Seus corpos estão passando por todo 
um processo de reequilíbrio, mas vocês não ficarão tão preocupados e ansiosos quando tais ajustes 
ocorrerem. Trata-se de algo perfeitamente natural, particularmente nesta época em que se 
encontram. Seus corpos precisam passar por estas mudanças. Honrem-nas e parem de combatê-
las. Se seus corpos pedirem descanso, ouçam-nos e respeitem-nos. Se seus corpos estiverem 
purgando de várias maneiras, através de processos a que vocês dão o nome de gripes e resfriados, 
permitam-lhes passar por isso. Eles precisam disso agora, a fim de liberar tanta Velha Energia... 
Todas as noites, quando vocês se deitam, seus corpos físicos se transformam em verdadeiras 
fábricas. Suas máquinas internas são postas em funcionamento, dando início a toda uma série de 
mudanças dentro de vocês. Seu próprio DNA e níveis ainda mais profundos são literalmente 
alterados. Os pisos são efetivamente varridos; ocorre toda uma faxina na casa e o lixo é posto para 
fora. E este lixo tem de sair por algum lugar! Às vezes ele o faz através da pele, às vezes pelo 
sistema muscular. E às vezes de formas através das quais Cauldre não quer que falemos a respeito! 
[muitas risadas da platéia] Mas vocês sabem de quê falamos. Permitam que estas coisas ocorram. 
E pelo que passará sua própria Terra neste momento? De certa maneira, pelo mesmo tipo de 
mudanças energéticas pelas quais VOCÊS passaram ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos. 
Observem as energias e os ciclos do Planeta Terra, e verão naquilo que nela ocorre o que 
aconteceu em sua própria vida pessoal nestes últimos anos. Pensem naquilo pelo que passaram há 
10, 20, 30 anos atrás - toda aquela turbulência… toda uma busca para compreender quem vocês 
são… a busca por sua própria identidade e seu significado. A consciência da humanidade está 
neste ponto agora. Lembrem-se de sua própria adolescência, da época de seus vinte e poucos anos. 
Lembrem-se de como era a vida então. Lembrem-se de como vocês buscavam respostas, e nem 
sempre as encontravam. Lembrem-se de quão profundamente ansiavam então pelo significado de 
suas vidas, numa jornada que os trouxe a este preciso lugar, neste exato momento. E é por isso 
que a Terra e toda a humanidade estão vivenciando agora todas essas inúmeras mudanças e a 
busca de um significado. Quando a consciência global descobrir que aqueles que estiveram 
ocupando posições de liderança e autoridade utilizaram mal a confiança neles depositada... oh, 
meus caros, haverá muita raiva… aquela sensação de se ter sido invadido, gerando 
desconfiança…! É isso que está acontecendo agora. Olhem para suas próprias instituições e 
corporações. Observem suas igrejas. Já falamos disto antes. Os muros delas estão vindo abaixo, 
juntamente com a confiança que nelas existia. É o que está acontecendo agora sobre a Terra. O 
que estamos dizendo é que haverá caos e turbulência ao seu redor, o que continuará por alguns 
anos, e às vezes de forma intensa. Quando isso acontecer, quando vocês lerem as manchetes, ou 
assistirem ao noticiário, ou virem estas coisas acontecerem, lembrem-se do próprio turbilhão pelo 
qual vocês passaram há 10, 20, 30 anos atrás, em busca de sua própria verdade. Vocês 
continuarão a testemunhar extremos de dualidade em sua Terra nestes dias. Não estamos dizendo 
que haverá forçosamente grandes desastres ou eventos como o 11 de Setembro de 2001 
ocorrendo novamente, mas certamente este é um momento de extrema dualidade. Certamente não 
é hora de meio-termo. Neste exato momento, todas as energias estão se enfrentando umas às 
outras de forma realmente intensa. Vocês estarão vivendo num mundo em pleno crescimento, tal 
como vocês cresceram ao longo de tantos anos desde o seu primeiro despertar. Sua Terra passará 
por muitas coisas, tentando compreender esta nova consciência e as energias envolvidas. 
Particularmente nesta estação e nos meses subseqüentes, vocês testemunharão todo um 
desenvolvimento destas energias. Registrem as manchetes em seus diários para referência 
posterior. Anotem também toda a série de eventos a se desenrolar. E enquanto estiverem 
escrevendo, verão que podem sublinhar cada um destes acontecimentos com a seguinte 
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observação: “dualidade extrema em ação.” O aquecimento destas energias se intensificará ao longo 
do ano, porque à medida que se concluem os ajustes finais na grade magnética do planeta, os 
extremos virão à tona. A Velha Energia não quer mudar. A Velha Energia não deseja partir. 
Ademais, nova energia tem de ser criada, a fim de propelir a consciência adiante. Como se cria 
esta energia? Mediante fricção! Quando ocorre a batalha entre as forças da dualidade! Este é o 
porquê de vocês estarem testemunhando tais coisas. E vocês são sábios o suficiente para 
compreenderem que o seu mundo não está entrando em colapso. Vocês são sábios o suficiente 
agora para liberarem aquela ansiedade que mantiveram por tanto tempo, de que talvez este fosse o 
fim, o Armagedon. Vocês agora são sábios o suficiente para compreenderem que as energias da a 
dualidade estão atuando de forma extrema, assim como as crianças às vezes brincam chegando aos 
extremos. Elas estão tentando encontrar os limites, testando suas próprias habilidades. Elas estão 
tentando descobrir as fronteiras, se é que estas existem, e assim jogam chegando aos extremos. É o 
que está acontencendo em sua Terra agora. É o que vocês podem esperar. E como dissemos no 
início desta Série da Ascensão, não tem mais a ver com vocês. Realmente não tem. O mundo está 
evoluindo e se expandindo e, de nossa perspectiva, isso é algo lindo e maravilhoso. É tudo parte 
de um processo. Há eventos de que exatamente não gostamos, como o seu 11 de Setembro de 
2001. Estávamos tristes porque vocês estavam tristes. Ficamos tristes de que as coisas tenham 
chegado àquele extremo mas, em última instância, vocês têm a sabedoria para compreender que 
todas estas coisas são apropriadas nestes tempos de mudança. Estas transformações continuarão a 
intensificar-se até o fim do ano. Queridos amigos, não tenham agenda com relação a elas, e 
poderão perceber o que está verdadeiramente ocorrendo, com plena sabedoria. Entrementes, 
depois do término deste ano e após a conclusão dos ajustes da grade magnética, haverá um 
número extraordinariamente grande de humanos que escolherão deixar a Terra. Estes têm sido 
ancoradores energéticos. Eles têm aguardado o momento apropriado. Não estamos fazendo 
quaisquer previsões de como isso ocorrerá, mas para aqueles que estão perguntando, “Será através 
de doença? Será através de guerra?”, dizemos que será provavelmente uma combinação de eventos 
- desastres naturais e certamente guerras e doenças. E será em grande número... e mais 
intensamente do que tem sido até agora. Estes são aqueles que têm ancorado essa energia e sabem 
que é hora de partir. E, à medida que o fazem, abrem caminho para os novos humanos que estão 
para nascer, para aqueles que são como as crianças presentes hoje nesta sala. Ademais, eles 
também partem porque sabem que com a nova energia da grade magnética seria cada vez mais 
difícil para que eles sustentassem suas antigas maneiras de viver. Como vocês sabem, às vezes é 
mais fácil partir e recomeçar do que prosseguir no caminho em que vocês se encontram agora. Às 
vezes é mais fácil retornar ao nosso lado, descansar e renovar-se antes de voltar para a Terra. Isto 
é o que vemos acontecendo em seu próximo período de tempo. Queridos Shaumbra, assumam e 
possuam sua divindade. Sustentem-na dentro de si. Descartem suas agendas. Vocês chegarão a 
novas e grandes compreensões. [pausa] Os visitants de hoje, aqueles que são as crianças que logo 
irão nascer, aproximam-se ainda mais agora. Eles estão entusiasmados por voltar à forma humana. 
Ah sim, eles experimentaram várias existências de desafios e dificuldades, mas eles estão excitados, 
pois há algo de novo no ar. Não se trata de algo acontecendo amanhã ou na semana que vem. 
Está acontecendo neste instante. Para lhes ajudar a entender de que se trata, voltemos ao tempo 
em que vocês estavam em Casa e no Reino, de volta a quando vocês se encontravam no Primeiro 
Círculo da Criação, a fim de que vocês compreendam a física espiritual daquilo sobre o que 
falaremos hoje. No Primeiro Círculo existia a energia que “Era”, a energia do “Era”. Ela 
simplesmente era, simplesmente existia. Aquela energia do Espírito não conhecia o amor, pois 
nada havia que se lhe comparasse. Tudo O Que É... simplesmente era. Tudo O Que É não era 
consciente de Si, não era ciente do Eu. E não precisava “ser”, pois simplesmente “era”. Era uma 
energia que existia e fluía. Nem mesmo era uma energia “una”, do “Um”, como vocês poderiam 
nela pensar ou imaginá-la, pois para que houvesse o “Um”, vocês precisariam ter algo que se 
pudesse comparar a ele. O Espírito simplesmente era. E assim como já falamos a respeito disso 
em nossa estória do Príncipe Jack, em determinado ponto algo aconteceu - e sim, falaremos sobre 
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isso algum dia em grande detalhe - aquilo fez com que esta energia do “era” quisesse 
compreender... o que ela era! Queria compreender tudo o que podia realizar e todos os potenciais. 
Quando isso aconteceu - quando houve, da parte do Espírito, a mais leve contemplação de quem 
o Espírito era, as energias então se tornaram espelhos uma da outra. Houve um tipo de cisão. Não 
era ainda o que vocês agora chamam “dualidade”. Isto veio depois. Mas era uma imagem 
especular do Eu. E como já conversamos a respeito em nossas estórias, aquilo criou as energias do 
Rei e da Rainha. E eles se amaram um ao outro profundamente. Mas nem mesmo eles 
compreendiam o que verdadeiramente era o amor. Eles buscaram compreender este novo 
sentimento, aquela nova energia. Pois para eles, no Primeiro Círculo, era difícil até mesmo 
entender o amor. E desta união, e naquele amor a ser descoberto entre o Rei e a Rainha, vocês 
foram gerados. Vocês nasceram de uma energia que era parte do Rei e da Rainha, porém 
diferente e separada. Vocês, a criação do Espírito, foram enviados para fora do Primeiro Círculo, 
o que por si só é algo fabuloso! Pois como vocês poderiam sair de Tudo O Que É? Como se 
pode ir para fora de um círculo que continha toda a energia conhecida e ter a capacidade de se 
expandir dentro daquele círculo? Abordaremos todas estas coisas, todas elas assuntos fascinantes. 
E eis que vocês partiram para o vazio e, ao fazê-lo, isto criou a dualidade. Vocês se dividiram em 
bilhões de partes, as quais, em determinado ponto, reuniram-se novamente. Vocês tinham agora 
sua própria identidade única. Mas naquela identidade única, vocês também se esqueceram de 
como voltar para Casa. Vocês estavam livres, fora do domínio do Lar Primordial, livres para 
explorarem e criarem. A fim de o fazerem, vocês assumiram a energia original da dualidade. 
Falemos dela em termos das metáforas do mármore branco e do mármore negro, aquelas duas 
forças que se transformam uma à outra e uma a partir da outra. A dualidade foi criada em sua 
consciência para ajudá-los a entender quem vocês eram. Sem a dualidade, queridos amigos, como 
vocês poderiam descobrir quem vocês são? Como vocês poderiam vir a conhecer a si mesmos? 
Tinha de existir um espelho. Tinha de haver opostos, para que vocês verdadeiramente pudessem 
compreender. Esta energia da dualidade esteve com vocês desde que partiram do Lar. Ela tem 
sido a ferramenta que vocês utilizaram, possuíram e com a qual tanto se familiarizaram, que lhes 
ajudou a ver aspectos de si mesmos. Vocês usaram esta energia da dualidade para criar o universo 
e para explorá-lo. Vocês a usaram para compreender a profundidade das trevas e as alturas da luz. 
O vai-e-vem destas energias trouxe um novo significado e uma nova identidade a quem vocês 
eram. E elas também trabalharam no sentido de se impelirem uma à outra. Pois se vocês não 
tivessem a energia das “trevas”, a “luz” seria estática. Se vocês não tivessem a energia da “luz”, as 
“trevas” cairiam num abismo. Elas trabalham conjuntamente! E à medida que estas energias da 
dualidade puxavam para trás e para a frente, certamente desaceleraram todas as coisas em seu 
universo, este universo que vocês tão grandiosamente criaram. Vocês sempre carregaram consigo 
estas energias da dualidade. Sempre fizeram parte de quem vocês são. E quando chegou a hora da 
criação daquilo a que chamamos a Ordem dos Arcanjos, quando a Terra foi criada, e vocês 
vieram para a Terra, mais uma vez vocês carregaram estas energias da dualidade consigo - a 
energia da polaridade do “mais” e do “menos”, do “escuro” e do “claro”, do “acima” e do 
“abaixo”. E também havia o véu, o qual lhes proporcionou um novo nível de experiência. Agora, 
não somente vocês tinham se esquecido da energia do Lar Primordial, como também tinham se 
esquecido da energia de Casa, longe do Lar Primordial. O véu lhes propiciou a oportunidade de 
vir a este grande lugar chamado Terra, a fim de assumirem corpos físicos, desacelerando as coisas, 
de forma que vocês pudessem tomar decisões conscientes e fazer escolhas conscientes, tudo para 
lhes ajudar a compreender quem vocês verdadeiramente são. E estas energias da dualidade têm 
atuado dentro de vocês durante todo este tempo e, como tais, permanecido polarizadas. Há 
momentos em que vocês são mais influenciados por aquela energia que chamaríamos de mármore 
branco, e outros em que são mais influenciados pela energia do mármore negro. Isto é o que lhes 
permite profundidade em suas experiências em ambos os lados. Quando vocês transitam de uma 
condição de 2/3 de energia luminosa e 1/3 de energia sombria para uma outra condição de 2/3 
de energia sombria e 1/3 de energia luminosa, tal movimento lhes ajuda a chegar a novos 
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entendimentos e compreensões. Vocês têm utilizado as energias opostas da luz e das trevas para 
ajudá-los a propeli-los para a frente, para mover adiante sua consciência. Elas têm sido elementos 
importantes para vocês. É por isso que dizemos: “Atentem para quando vocês se auto-
denominam Trabalhadores da Luz”. Todos vocês são trabalhadores. Vocês são Trabalhadores 
Divinos. Cuidado, queridos amigos, quando falam de si mesmos como sendo Guerreiros da Luz, 
porque vocês também são Guerreiros da Escuridão. Negar sua própria dualidade - ambas as 
energias dos mármores branco e negro… significa negar parte de quem vocês são. Vocês entram 
em desequilíbrio energético, e não se sentem muito felizes. É o equilíbrio destes elementos que é 
tão importante, e especialmente relevante neste exato momento. Vocês têm um medo intenso da 
escuridão, mas vocês estiveram lá. Vocês atuaram nela, tendo ido às suas próprias profundezas, 
até mesmo nesta vida, e certamente em outras existências. No mês passado lhes falamos sobre 
agendas. Quando vocês têm uma agenda com relação a qualquer coisa, ela energiza um dos 
elementos da dualidade. E isto é ótimo e maravilhoso, enquanto vocês ainda estão jogando aquele 
jogo da dualidade. Tenham uma agenda o dia inteiro, e vocês verão e sentirão os efeitos! Vocês 
polarizam um dos extremos, e isto provoca uma reação igual e oposta da outra parte da dualidade. 
Quando vocês colocam toda a sua ênfase na luz, isto alimenta a escuridão, e vice-versa. Esta é a 
razão pela qual nenhuma das polaridades, a luminosa ou a sombria, tem sido capaz de vencer a 
outra em todo o curso da história da humanidade, assim como na história do universo, e mesmo 
da história de sua própria alma. Tenham uma agenda com relação a alguma coisa, e isto terá 
reação energética igual em direção ao seu oposto. Não, isto não é “carma”. Isto é física espiritual. 
Isto é jogar o jogo! Isto é curtir e se divertir! Ah, não seria um tédio, se somente houvesse luz? O 
que vocês fariam? Vocês não teriam experiências. Assim, quando vocês polarizam um dos
mármores, isto também afeta o outro. Igualmente falamos do terceiro elemento, o componente 
“cinzento” que se move para trás e adiante. Isto cria momento, ou seja, energia cinética, energia de 
movimento. Este é o chamado “efeito pendular”, ou o que agora chamaríamos “oscilar para trás e 
para a frente”. Todo este efeito de vai-e-vem entre os pólos da dualidade é apropriado, 
continuamente criando momento e energia. Durante todo este tempo, meus caros, nós e vocês 
estivemos em nossa busca pelo amor. Sim, é isso que estivemos fazendo. O Espírito, por si só, 
não compreende o que é o amor. Este é o porquê de vocês, o próprio Espírito, estarem nesta 
jornada. E vocês assumiram os elementos da dualidade, a física espiritual do “2” e a puseram para 
trabalhar tão bem em sua vida. Vocês têm estado numa busca pelo amor, tentando compreender, 
aprender, sentir. Vocês, que são o próprio Espírito - vocês, os Divinos, também estiveram 
aprendendo a entender sua própria identidade. E, à medida que o fazem, e vêm a compreender a 
identidade de sua própria divindade, vocês começam a compreender Deus. Tem sido dito que 
vocês jamais poderiam imaginar e entender Deus em sua cabeça, em sua mente. E, de fato, isto é 
verdade. Pois Deus surge a partir de seu coração. E esta compreensão vem depois que vocês 
aprendem a entender sua própria divindade. E quando isto acontece, queridos Shaumbra, o Lar 
vem até vocês. Como já lhes dissemos, vocês nunca vão para Casa. Não foi este o propósito de 
tudo isto. Vocês não voltam para o Lar. O Lar vem até vocês. Por que estamos falando hoje disso 
tudo? Porque vocês chegaram a um ponto de grande sabedoria e grande entendimento. Vocês 
estão aprendendo a liberar suas agendas. Quando o fazem, desligam da energia da dualidade 
aquele pêndulo em movimento, com o qual lidaram desde o princípio. Não mais ocorre aquele 
oscilar para trás e para a frente. E quando a agenda é interrompida, tal ação cria algo novo. Um 
novo amor é criado, queridos amigos, um novo amor. Quando vocês põem de lado suas agendas, 
e a isso combinam a enorme sabedoria por vocês adquirida ao longo de muitas e muitas vidas... os 
elementos da dualidade podem então se fundir um com o outro, cada qual com suas próprias 
marcas e características intactas, porém não mais como forças que se opõem. Eles podem se 
fundir e criar, não o Um, a Unidade, mas o quociente espiritual do 4 [quatro]. Este é motivo pelo 
qual temos repetidamente falado sobre o 4. A dualidade é a energia do “dois”, a qual trouxe vocês 
até aqui para lhes ajudar a compreender quem vocês são. Estes mármores branco e negro foram 
como que brinquedos e ferramentas para vocês. E quando vocês liberam sua agenda, não mais 
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imprimem um movimento de rotação a qualquer uma destas energias, pois elas passam a se 
combinar, num certo sentido. Como vocês mesmos diriam, elas fazem amor uma com a outra, e 
isso cria o quociente de energia do “quatro”. E este é o novo entendimento do amor. E ESTA É 
A LIÇÃO OITO DA SÉRIE DA ASCENSÃO: O NOVO ENTENDIMENTO DO AMOR! 
[Tobias ri.] Por um lado, não se trata de uma lição. Nada há que vocês precisem fazer. Já está 
acontecendo dentro de vocês. Não há a necessidade de se aplicar sobre isso qualquer trabalho 
mental. Vocês não precisam sair desta sala, ou deixar esta página que lêem, e ir fazer alguma coisa. 
Basta que vocês aceitem estar chegando a um novo entendimento do amor. Isto está ocorrendo e 
vai continuar a acontecer dentro de vocês. No passado, o seu entendimento do amor era algo 
limitado. Ele era parte de sua própria busca pelo amor. Vocês procuravam outro indivíduo que 
fosse compatível e que verdadeiramente preenchesse o vazio dentro de vocês e lhes ajudasse a 
equilibrá-los de diversas formas. Certamente que havia fortes laços emocionais quando se 
conectavam a esta pessoa mas, em última instância, vocês não se encontravam a si mesmos através 
dela. Vocês somente descobriam parceiros ou companheiros com quem compartilhar a jornada. 
Eles não traziam consigo qualquer energia da divindade de vocês. O seu antigo entendimento do 
amor é muito, muito limitado. Ah, e vocês às vezes tentaram tanto amar! Vocês diziam a si 
mesmos que deveriam amar os outros… que deveriam amar o que estivessem fazendo... Contudo, 
não tinham qualquer pista a respeito do que verdadeiramente fosse o amor. Mas o novo 
entendimento do amor vai além das palavras. Não é o que vocês pensam que é. É uma liberação 
da dualidade. Significa não ter qualquer agenda com relação às coisas e apego aos resultados. E 
agora, aqueles elementos da dualidade que sempre estiveram com vocês… se despem de suas 
velhas energias. Sim, vocês podem fisicamente sentir em si mesmos alguns dos efeitos disto. 
Permitam que isto ocorra. As energias da dualidade são como ondas, ou comprimentos de onda. 
Há altos e baixos. Elas se estimulam uma à outra. Os pontos baixos os lançam para os pontos 
altos. Os altos os trazem a novas percepções e novos “insights”, os quais poderiam às vezes ser 
chamados de períodos de baixa. Eles trabalham em parceria. Agora, a tarefa é abarcar e abraçar a 
TODOS, os altos e os baixos, o mármore branco e o mármore negro, o positivo e o negativo. 
Aceitem e abracem tudo isso. NÃO COLOQUEM SEU FOCO EM SOMENTE UMA DAS 
ENERGIAS DA DUALIDADE, MAS ABRACEM-NAS EM SUA TOTALIDADE. ISTO 
LHES DARÁ UM NOVO ENTENDIMENTO DO AMOR. Este novo amor começará 
primeiro dentro de vocês. Comecem consigo mesmos em primeiro lugar. Este novo amor começa 
com vocês. Não sintam que precisam partir e divulgá-lo pelo mundo imediatamente. Isso virá. 
Falaremos mais sobre isto. Alimentem-no dentro de si, tal como nutririam uma criança, que nasce 
em seu interior. Vocês tanto fizeram para evitar os baixos, as dores, a escuridão, o negativo e o 
“ruim”, mas tudo isto têm sido parte de vocês mesmos. Tudo tem sido parte deste grande jogo, se 
vocês o quiserem chamar assim, ou o Grande Experimento. Abracem agora a tudo isso. Liberem 
suas agendas e conceitos de “certo” ou “errado”. Liberem suas agendas sobre o que os outros 
“precisam” ou o que o mundo “necessita” neste momento. Abracem os altos e os baixos, porque 
eles SÃO parte do mesmo todo. Este é o motivo pelo qual temos falado tão 
VEEMENTEMENTE sobre estas drogas e medicamentos que vocês usam. Eles neutralizam e 
afastam tanto a luz como a escuridão. TODOS estes elementos são importantes. Vocês precisam 
das subidas e das descidas. É assim que eles se encontram polarizados agora. É a maneira através 
da qual eles atuam dentro de vocês. Pois há um novo amor surgindo em seu interior, que se 
expressa como um novo entendimento e, num certo sentido, como sabedoria e sentimento. Para 
nós, torna-se às vezes difícil expressar tais coisas na forma de palavras... mas ESTE NOVO 
AMOR ESTÁ EMERGINDO, e nada há que vocês precisem fazer. Este é o porquê de a lição 
de hoje ser tão fácil, e um ponto de mutação tão relevante. Esta é a razão pela qual há tantos 
convidados aqui neste dia. Vocês não precisam voltar para casa e quebrar a cabeça com isto. A 
energia do novo amor foi plantada neste espaço. Ela já se encontra dentro de vocês. E agora ela 
foi ancorada aqui. E este é o motivo da presença daqueles que logo nascerão como crianças: eles 
querem compreender isto também. Eles têm toda uma jornada adiante deles. Mas eles desejam 
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testemunhar um grupo de humanos que chegaram ao ponto em que a dualidade pode ser liberada. 
Eles querem ver um grupo de humanos que transcenderam as velhas maneiras energéticas da 
dualidade. Eles querem ver como este novo grupo aceita as trevas e a luz, os altos e os baixos... 
aceita a todos eles... sem mais se esforçar ou lutar para escapar do vazio... sem mais tentar galgar 
os pontos altos... mas compreendendo que todos estes ritmos são apropriados e, quando vocês os 
aceitam, não mais se energizam os velhos elementos da dualidade. Este sim é um novo amor, mas 
ele não é nada daquilo que vocês pensaram que seria. Ele não tem a ver com outra pessoa, pelo 
menos não neste exato momento. Tem a ver com o seu próprio ser e sua própria alma. E já está 
acontecendo a vocês, como já dissemos antes, e não amanhã ou depois de amanhã. Já está 
acontecendo. Simplesmente permitam que ocorra. Simplesmente permitam que assim seja, 
queridos amigos. Este novo entendimento do amor continuará a florescer e a crescer. E como isto 
é gratificante para nós! Com que honra passamos a vocês hoje esta lição! Pois na verdade, não há 
qualquer lição... Trata-se do simples reconhecimento de onde vocês se encontram agora. De fato, 
estas são palavras para as quais vocês devem atentar, para que elas lhes possam ajudar a 
compreender onde vocês se situam. Mas o importante é que vocês aqui estão. O mais importante 
de tudo isso, mais do que qualquer outra coisa… é que, à medida que se liberam as agendas, 
ocorre esta fusão, esta reunião... há uma nova dinâmica daquilo que costumava ser a dualidade, 
que agora se expressa mais através da energia do “quatro”, mais que a energia do “dois”. E o que 
acontece neste novo entendimento do amor é que o Reino Primordial, o Lar, pode finalmente 
chegar até aqui. É o que realmente está acontecendo. E é por isso estamos tão fascinados. É por 
isso que aqueles que logo serão crianças estão tão excitados. Pois pela primeira vez desde que 
todos nós saímos do Lar, o Lar está começando a vir até vocês. Num certo sentido, o Lar está 
começando a redespertar, a se expandir, para vir encontrar vocês. É por causa de tudo isso que 
todos nós temos estado tão excitados desde quando nossa jornada se iniciou. Nós todos nos 
perguntávamos, “Onde ficará nossa Casa? Onde será o Lar? Onde está o Espírito?” E todos 
imaginávamos quando chegaria o tempo em que o Lar viria nos encontrar. E vocês pensavam que 
o Lar os salvaria. Mas não é bem assim. Não existe “salvação”. O Lar está chegando para lhes 
saudar e abraçar vocês e lhes agradecer por esta longa jornada que mudou a própria natureza de 
Tudo O Que É. Pois o “Era” não é mais “Era”. O “Era” agora É. Queridos amigos, quando 
dizemos que vocês nunca estão sós no dia de hoje, nós o queremos dizer como jamais antes, pois 
o Lar finalmente pode começar a chegar. E o Lar vem através de vocês, de sua divindade e através 
do fato de vocês dela assumirem posse. Vocês nunca estão sós, pois o Lar está agora tocando e 
abraçando vocês!

E assim é! 

Traduzido por Estêvão Veríssimo Dias dos Santos em abril de 2003

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 2 de março de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 8: O Novo Entendimento do Amor

Perguntas & Respostas 

Tobias: 
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E assim é, queridos amigos, há muita energia aqui hoje. Há muita energia nova hoje. De certo 
modo, esta foi uma lição que não foi para ninguém uma lição. Como dissemos, não há nada que 
estudar. Não é necessário lutar ou agitar-se. Esta lição trata da aceitação de algo que já ocorreu, 
graças  ao trabalho e esforço que fizeram. O que é importante hoje não são as palavras ditas, mas 
a “transformação” que está ocorrendo dentro de vocês.

Quando falamos da Nova Energia, na verdade é tão real!  A velha forma de ser na dualidade está 
se afastando. Funde-se... atravessando uma alquimia sagrada própria. É a liberação da necessidade 
de intercâmbio entre a sombra e a luz que sempre existiu. Não faz falta atirar uma contra a outra 
como faziam no passado.

Haverá um novo tipo de energia, sobre a qual falaremos em nossa próxima reunião. É como um 
novo combustível espiritual. Sua sociedade está acostumada a usar gasolina e petróleo. É como se,  
de repente, se dessem conta que já não necessitam esse velho combustível. Foi substituído por 
uma energia nova que impulsiona a sua sociedade. A nova energia espiritual se parece com esse 
tipo de energia.

A dualidade, que era uma energia utilizada para impulsioná-los, agora pode ir embora. Ao ocorrer 
isto, vocês alcançam uma nova compreensão do amor. Como dissemos antes, a luta pelo amor 
esteve presente desde que vocês saíram do Lar. A luta pelo amor é o desejo de compreender quem 
são realmente. Vocês buscaram conhecer a Si Mesmos através de sua identidade e suas impressões 
digitais únicas... um ser que É Espírito, mas que também é único... um criador por direito 
próprio... quem logo herdará o trono, como já falamos. Vocês têm estado buscando a nova 
compreensão do amor.

Agora, muitos de vocês estão dizendo: “Mas, Tobias, não senti nada. Minha vida ainda está cheia 
de lutas e desafios.” Compreendemos isto. Mas, também sabemos que, para vocês, este é um 
marcador no tempo e na consciência. A partir da nossa perspectiva, podemos ver que a liberação 
da dualidade está dentro de vocês e que vocês chegaram a compreender o que é realmente o amor.

Esta nova compreensão não tem que ver com conseguir uma alma gêmea, porque elas não têm as 
respostas para vocês! (risos) Elas também estão dentro da dualidade. Não se trata de encontrar a 
“chama gêmea” porque não existe uma “chama gêmea”. O que existe é a SUA chama da 
divindade. Não existe uma parte perdida de vocês. O amor não se trata, simplesmente, de 
conseguir um namorado, um afeto ou paixão, ou o cuidado com uma criança ou com um pai. Oh, 
é claro que todos esses são diferentes tipos de amor.

Mas, existe uma nova compreensão do amor que chega quando se libera a dualidade. Trata-se da 
culminância, da completude do Segundo Círculo. Trata-se da culminância de uma viagem.

Agora, resta trabalho pela frente? É claro que sim! Vocês ainda vivem dentro de um mundo de 
dualidade, que ainda terá um efeito sobre vocês. Ainda estão passando pelo processo de 
transformação. Ainda estão liberando a energia do passado. Seguirão sentindo dores e mal-estar
corporal por um período de tempo. Ainda terão dúvidas e oscilarão de trás para frente.Mas 
notarão a Nova Energia que está por baixo e por cima... uma energia... uma compreensão do amor 
que nunca antes puderam ter, que se inicia com vocês. Não se pode encontrar em outra pessoa. 
Encontra-se dentro do Ser.

Como dissemos, esta é uma lição que não uma lição para ninguém. Mas, algum dia, quando se 
sentarem com aqueles que chegarem a vocês para que os guie, vocês saberão que eles aprenderam 
que não se trata deles; eles terão aprendido a manter a sua divindade e a possuí-la; eles terão 
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aprendido a sentir as coisas dentro de um novo nível por meio da Linguagem do Ah, e eles terão 
aprendido a liberar a sua agenda. Então, vocês saberão que estão dentro de uma nova 
compreensão do amor.

Oh, esta nova compreensão do amor será um combustível novo e uma energia nova por si mesma! 
Já não haverá necessidade do intercâmbio da dualidade, da relação 2/3 e 1/3, do ir e vir. Essas 
polaridades sempre impulsionavam uma a outra e já não é necessário. São uma carga que foi 
liberada e que vocês não têm mais encima.

Isto ocorre da noite para o dia? Não queridos amigos. É um processo longo. Mas, os resultados 
serão mais fortes e mais claros. Vocês olharão para trás e dirão: “Oh, não compreendia essas 
palavras que Tobias dizia naquele 02 de março. Mas, agora as compreendo. Agora, compreendo 
que uma energia entrou naquele dia. Compreendo que eu estava pronto para uma nova 
consciência. Não compreendia muito bem essas palavras. Mas, agora, compreendo” , dirão, “ de 
que estava falando Tobias, porque falava na linguagem da minha alma, para mim mesmo.”

 A mensagem que lhes trouxemos hoje vem de vocês mesmos. E dizia: “O momento é AGORA. 
O momento é este momento. Não está no futuro. Neste momento, a dualidade se afasta. 
Lentamente, silenciosamente e pacientemente, se afasta. Afasta-se e está sendo substituída. Por 
uma nova compreensão do amor, um amor que não tem agenda.”

Podem imaginar isto? Amor sem agenda! Um amor que é paciente e calado com vocês...uma amor 
que honra vocês e os outros... um amor que continua enchendo-se sempre... que segue crescendo 
dentro da sua própria energia. Sim, sim, criando a Nova Energia, sozinho!

Dentro da dualidade, a energia foi criada quando um elemento, talvez a sombra, bateu na luz. De 
certa forma, esses aspectos do que são, se desvaneceriam um dentro do outro e isso criou uma 
energia como resultado da colisão. Assim foi criada a energia. Oh, nos próximos meses e anos, 
lhes parecerá tão crua essa forma como produziam energia para mobilizar-se.

A energia do amor preencherá a si mesma e completará a si mesma, uma vez após outra. Queridos 
amigos, não é necessário compreender o amor dentro da mente. Não é necessário. O amor, esta 
nova compreensão do amor, não vem da mente. Vem de todo o seu ser. Por isto necessitávamos 
falar da Linguagem do Ah antes de chegar neste ponto.

Vocês conseguiram compreender como este é, de fato, um ponto crucial para vocês e para o seu 
próprio processo. Ah, as coisas mudaram. É por isso que Metatron nos pediu diretamente para 
que falássemos hoje sobre as mudanças que estarão ocorrendo dentro de vocês e no mundo ao seu 
redor. Na verdade, vocês estão mudando. Estão realizando.

Nossos visitantes, as crianças-por-nascer, vêm hoje para ver o que acontece quando um humano 
entra na etapa divina, libera a dualidade e chega a uma nova compreensão do amor dentro de seu 
ser.  Sentem-se muito honrados de estar com este grupo. E estão esperando ansiosamente pelas 
perguntas e respostas (risos). Assim que comecemos.

PERGUNTA: Ok, Tobias, senti curiosidade, já há algum tempo, pelos termos “Velha Energia” 
versus  “Nova Energia”. Quando os utilizo, sinto-me incômodo. Pode nos falar disto? Sinto estes 
termos tão polarizados...
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TOBIAS: De fato e só para ti, amado, dedicaremos toda a nossa Lição Nove a este tema, para 
responder a tua pergunta. Não queremos entrar em detalhes agora. Falaremos da Nova Energia 
em nossa próxima reunião: do que se trata realmente, do porquê podermos falar tão abertamente 
e sem polarização da Velha Energia e da Nova Energia. Mas, tem paciência durante os próximos 
30 dias mais ou menos.

PERGUNTA: Tobias, se não temos agenda, como podemos ter um propósito e como se supõe 
que vivamos nossa vida cotidiana?

TOBIAS: Esta é uma pergunta excelente e, como dissemos na Lição Sete, nos primeiros 
momentos “sem agenda”, te sentirás como uma medusa, sem estrutura e sem força. Sabes que a 
dualidade te dava força? Energizava-te. E esse era o seu propósito! Criar energia. Agora, te sentirás 
estranho a princípio, estando sem agenda, mas só até que compreendas o verdadeiro amor que 
ultrapassará a velha compreensão de dualidade.

Não podemos dizer-te como fazer. Não se trata de um exercício mental, trata-se de uma 
experiência que vivenciam. Experimenta liberar tua agenda. Não estamos dizendo que tens que 
abandonar tudo de uma vez. Experimenta não ter agenda e, em outros momentos, entrega-te a ela 
e observa como podem ser comparados esses momentos. Observa como tudo a tua volta evolui. 
Podemos dizer-te uma coisa, amado que fizeste a pergunta: se ficares ligado à agenda agora, 
enquanto a dualidade as afasta de ti, te sentirás incomodado. Vais querer jogar a agenda pela 
janela porque não te servirá. Utiliza a experiência da tua vida, essa que está entrando na tua vida, 
para jogar com isto, pata experimentar a liberação da agenda. Deve acontecer no teu próprio 
ritmo, sentindo cômodo para ti. Se sentires necessidade de mantê-la, que assim seja. Nós te 
honramos por isto.

PERGUNTA: Podes falar-nos da correlação entre a diminuição do campo magnético da terra e o 
incremento da vibração do planeta e os efeitos que nós, como humanos, podemos experimentar 
por isto?

TOBIAS: Na verdade, à medida que mudam as redes, se reduz a força do véu. À medida que o 
trabalho das malhas se completa, também oferece o potencial de liberar qualquer dualidade ao teu 
redor. A dualidade, de certa forma, se mantém em seu lugar pelo magnetismo da Terra. Desta 
forma, verás que ocorrerão mudanças polares mais erraticamente do que no passado. Os pólos 
magnéticos da Terra sempre sofreram mudanças e existem padrões para essas mudanças. Às vezes 
são muito rápidas e, às vezes, muito lentas. Se alguma vez fizeste o diagrama destas mudanças de 
intensidade magnética, verias que correspondem às mudanças de consciência da Terra. Quase 
poderias diagramar essas mudanças junto com os eventos mundiais.

Assim que, agora, verão mudanças mais erráticas dentro da polaridade da Terra. Não te parece 
apropriado que, à medida que liberes a dualidade, os pólos da Terra, de certa forma, também 
liberam o seu controle? Cauldre nos pede que lhes digamos que podem, literalmente, diagramar 
isto com os serviços científicos que têm à sua disposição – por meio da sua Internet.

Os pólos magnéticos da Terra mudarão errática e dramaticamente e, então, quase paralisarão. Isto 
confundirá muito a seus cientistas, porque não compreenderão. Mas vocês, sim. Vocês sim 
compreenderão , porque saberão que isto indica as mudanças através das quais vocês e a 
humanidade estão atravessando.
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Ao mesmo tempo, a intensidade do magnetismo da Terra também flutuará. Mudará uma ou 
outra vez. Haverá períodos nos quais o magnetismo será maior e outros em que será muito mais 
fraco. Novamente isto confundirá seus cientistas, porque não estará seguindo padrões do passado. 
O que estão vivendo não é normal. Não aconteceu no passado. De fato, a ressonância vibratória 
da Terra seguirá mudando. Continuará crescendo. Cresceu dramaticamente nos últimos anos.

De certa forma, este é um indicador muito tosco de suas mudanças vibratórias, sua maior 
vibração. Assim, verão que isto aumenta... o que se conhece como sua ressonância de Schumann... 
mas não dentro de um padrão previsível. Isto é similar ao que lhes falamos no início de nossa 
sessão de hoje. Vocês verão mudanças a sua volta. Verão os extremos da polaridade dentro da 
consciência humana. Então poderão ver como essa mudança de consciência afeta o magnetismo e 
a vibração da Terra. Tudo isto é uma forma agradável e maravilhosa de dizer que vocês estão na 
trajetória, que estão no caminho. É hora da energia da dualidade se transformar na Nova Energia 
do “quatro”, sobre a qual já falamos.

Poe isto viemos hoje não com uma lição, mas com admiração, dizendo-lhes que estão chegando a 
uma nova compreensão do amor, um amor como nunca conheceram e um amor como o Espírito 
nunca antes conheceu. E vem de vocês.

PERGUNTA: Querido Tobias, muitas vezes posso ver o desastre potencial de uma situação. Por 
exemplo, quando vejo alguém montando uma bicicleta, em um instante posso ver que se estatela e 
se fere, etc. Mas, na realidade, nada está lhe acontecendo, somente está passando ao meu lado na 
bicicleta. Podes dar-me uma explicação?

TOBIAS: Na verdade EXISTE o potencial de desastre. Existe o potencial para algum tipo de 
desastre. Isto tudo é parte da dualidade de que falamos antes. Dirigir ao lado desse ciclista, dirigir 
ao lado de qualquer veículo na rua, é o outro potencial. E estás vendo isso. Estás vendo 
especialmente agora porque estás mais sensível do que nunca. Por meio da Linguagem do Ah, 
estás começando a sentir as coisas. Não deixe que te assuste.

Estás vendo um exemplo lindo da dualidade trabalhando para criar uma Nova Energia. Agora, 
ocasionalmente, o que chamas desastre ocorre. O outro potencial se manifesta. Há ocasiões em 
que seus psíquicos, os que fazem leituras... sempre predizem desastres, mas poucas vezes ocorrem. 
Eles também vêem o potencial, que é antítese do que está ocorrendo no momento. E, 
ocasionalmente, isso ocorre. Mas, isto não quer dizer que o potencial que estão vendo seja 
realidade.

Assustam-se quando vêem essas coisas. Perguntam-se... pensam que talvez possam criar um 
acidente para a outra pessoa? Não, não funciona assim, a não ser que vão e, fisicamente, 
empurrem a outra pessoa para que caia da bicicleta (risos). Tens demasiada sabedoria para isso, 
assim que não te assustes com esse pensamento.  Este é um exemplo lindo, Shaumbra, um 
exemplo lindo da dualidade da qual estamos falando – o mármore branco e o mármore preto. 
Ainda quando o mármore branco é o que se expressa realmente, o potencial do mármore negro 
está a seu lado. Assim é como funciona a dualidade. É por isso que Metatron vem à Terra agora. 
Vem ajudar com a compreensão do que chamaremos “a física espiritual”, que é a física da Nova 
Energia.

PERGUNTA: Querido Tobias, existe algo que possa fazer para acelerar o processo de 
desenvolvimento das habilidades técnicas e científicas?
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TOBIAS: (sorrindo) Sim, há. É, simplesmente, sair da tua maldita cabeça! (risos) Agora, isto vai 
para todos vocês, não só para o que fez a pergunta. Vocês trabalham pesadamente... oh, às vezes 
podemos escutar o motor dentro de suas cabeças! E vão trabalhando...Vocês têm um dom, uma 
nova compreensão, a nova Linguagem do AH. A inspiração lhes chegará. Chegará e, às vezes, irá 
para a cabeça, porque esse maravilhoso cérebro de vocês ainda é necessário para a implementação 
em seu plano humano. Se permitirem a si mesmos, há tanto conhecimento dentro de vocês! Não 
estamos falando somente do conhecimento espiritual. Com o conhecimento espiritual vem o 
conhecimento da forma como as coisas funcionam ou como deveriam funcionar. Mantenham-se 
na Linguagem do Ah. E permitam que a dualidade se vá. Uma das poucas coisas que bloqueiam o 
processo da inspiração – as rochas no rio – é o cérebro. O cérebro. Agora , não nos interpretem 
mal. A mente é uma coisa maravilhosa. Realmente é, mas não é o fim. É só parte do processo. 
Ocupem essa mente de vocês fazendo coisas prazerosas... saiam e cortem a grama...saiam e façam 
buracos na neve... e façam coisas que distraiam sua mente. Essa compreensão que já está dentro de 
vocês - nós podemos ver – se manifestará. Há tanta compreensão dentro de vocês, vocês sabem. 
São como pacotes, esperando ser abertos. São como presentes em seu interior. São de vocês. Não 
recebem de outro lugar.

Ah, há inspirações que estão esperando manifestar-se, mas vocês ainda buscam aqui (Tobias 
mostra a cabeça de Cauldre). Mantenham-se ocupados (entre risos). Busquem um trabalho em 
uma fábrica e façam um trabalho prazeroso. Isso permitirá que a inspiração se manifeste, porque a 
sua mente estará ocupada com outras coisas. Então se manifestará. Então terão essa idéia. Estará 
envolvida no conhecimento, no saber. Saberão o que fazer com isso. Saberão a quem pedir 
assistência e ajuda. Então, poderão deixar o trabalho da fábrica e fazer com que estas coisas sejam 
um êxito (risos).

Ao longo da história da humanidade, os cientistas, filósofos e os inventores  que surgiram com as 
invenções mais importantes, utilizaram a menor quantidade de “mente” na parte inicial. A mente 
é introduzida depois, na etapa da execução. Assim que, isso lhes dará algo para NÃO pensar por 
um tempo (risos).

PERGUNTA: Meus sonhos têm sido especialmente detalhados nos últimos meses. Lembro as 
conversas, palavra por palavra, e meu corpo ainda pode sentir a interação física ao despertar. 
Realmente fiz isso com essa pessoa no plano astral porque o véu está se tornando mais fino? É 
tão real!

TOBIAS: Na verdade, os sonhos continuarão sendo mais e mais dinâmicos à medida que o véu 
diminui. Não haverá grande diferença entre o seu estado de vigília e seu estado de sono. Como 
muitos outros, se encontrarão falando consigo mesmos em seu estado de sono, perguntando-se se 
é um sonho , perguntando-se se é real. Existe uma comunicação dentro de seu estado de sono, 
uma comunicação maravilhosa. Incentivamos vocês para que continuem trabalhando com isto.

Isto é uma coisa maravilhosa, quando os sonhos e o que chamam de realidade se fundem. Trata-se 
de agarrar todas as energias e reuni-las. Já não existe a parede que as separava. Isto é um 
maravilhoso indicativo de que a dualidade lentamente se dissolve. A nova compreensão do amor 
está chegando. Sim, particularmente dos sonhos, lembrarão dos detalhes mais do que nunca.

Agora, compreendam que os sonhos se apresentarão de forma simbólica. Geralmente, não devem 
interpretar os seus sonhos literalmente, mas como uma série de símbolos. À medida que se abrem 
à Linguagem do Ah, através dos seus sentidos humanos e divinos,  começarão a compreender a 
seqüência destes símbolos.
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Nós também... (pausa) Cauldre não gosta do que temos para dizer-lhes agora, mas isso é tão 
freqüente ultimamente... (risos) Seus “dicionários de sonhos” e as “enciclopédias” foram 
ferramentas maravilhosas. Mas deixem-nos nas bibliotecas! Lá é que devem ficar agora! Para vocês 
será melhor buscar em seu interior, em seu conhecimento, perguntando-se o que representam 
esses símbolos. Se virem uma ponte em seus sonhos, isso não representa, necessariamente, o que 
dizem seus dicionários de sonhos.

Sabemos, tantos de vocês têm esses dicionários de sonhos em suas casas. Tantos de vocês têm 
quatro ou cinco! Alguma vez se perguntaram por que necessitam quatro ou cinco? Alguma vez se 
perguntaram por que esses livros não coincidem uns com os outros? Mas, busquem no seu 
interior e perguntem o que simboliza a ponte... o que significa a rocha... o que significa a cova... o 
que está tentando lhes dizer a lua em seu sonho. Estes são símbolos que saem de vocês. Não vêm 
de fora.

Agora, adicionaremos uma nota de rodapé, um desafio para Shaumbra. O estudo e a compreensão 
dos sonhos é uma das áreas mais importantes de descobrimento humano. Vocês têm seu oceano, 
alguns ainda devem ser descobertos. Vocês têm seu universo, novas estrelas, novos planetas –
muitos ainda por descobrir. Mas, além disto, estão as descobertas do que existe nos sonhos, 
porque nos sonhos viajam inter-dimensionalmente. Atravessam diferentes estados de consciência. 
Através da compreensão dos seus sonhos, realmente podem compreender a sua viagem. 

Mestres, Shaumbra, incentivamos a todos que se sentirem atraídos pelo tema dos sonhos para que 
comecem a trabalhar com isto. Quando o fizerem... quando começarem a caminhar pelo caminho 
do estudo e da compreensão dos sonhos – que poderá ser ensinado a outros – haverá muito 
amparo e assistência ao redor de vocês, a partir do nosso reino e, então, a partir do reino humano. 
Ah, por que os humanos não passam mais tempo investigando este vasto e grandioso território da 
terra dos sonhos?

PERGUNTA: Tobias, há ocasiões nas quais parece que compreendo o que é não ter uma agenda, 
não esperar resultados, não ter expectativas. Entretanto, à medida que avanço em direção ao 
futuro, não posso evitar de ter certo tipo de expectativas. Podes comentar sobre o meu processo? 
Obrigado.

TOBIAS: Na verdade, foste treinado para ter expectativas. Foste treinado para pensar sobre os 
resultados desejados. À medida que surge a consciência da Nova Energia, do novo amor e da nova 
dinâmica, esta substituirá tuas preocupações e dúvidas. Agora, queridos amigos, vocês gostariam 
de fazer um exercício... vocês gostariam de algo tangível... vocês gostariam que lhes disséssemos 
que devem fazer isto ou aquilo. E, em algumas ocasiões, nós o fazemos e existem lições, como a 
de hoje, onde realmente não há uma lição. Essas lições são parte do processo  e da compreensão 
de onde estão.

A dualidade ESTÁ deixando você e sendo substituída por uma Nova Energia, a energia do amor, 
mas não um amor como o que conheceste no passado. A dualidade está se afastando. Não é 
necessário expulsá-la e nem precisas pensar nela. Simplesmente é necessário que permitas que se 
afaste. É um processo que demora um pouco.

Neste ínterim, compreende que quando teu corpo dói deves amá-lo, abraçá-lo. Compreende que é 
parte do processo. Não procura escapar da experiência. Trates de bendizê-la, porque, na verdade, 
é uma experiência maravilhosa. Quando chegares em momentos de baixas – e chegarás, chegarás –
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eles fazem parte dos ciclos de ir e vir, que sobem e descem, a energia que se apaga e se acende. Faz 
parte da forma como a dualidade vai liberando a si mesma. Quando estiveres em baixa, ajuda a 
dualidade a transformar-se, a liberar-se. Assim, não luta para sair das baixas, mas honra o espaço 
por onde estás caminhando.

Tantos de vocês estão preocupados porque acreditam que,  se afrouxarem quando estiverem em 
baixa, poderão cair em um buraco, num abismo, para nunca regressar, para serem comidos por um 
dragão da escuridão profunda (risos). Queridos amigos, já não funciona assim para vocês. Já não 
funciona assim. Quando estiverem em baixa, não procurem forçar a saída. Compreendam que é 
um ciclo de energia. Compreendam que, de certo modo, com tudo o que está acontecendo dentro 
de vocês, existe uma espiral que os ajudará no momento oportuno.

Durante estes períodos, busca a amizade de outras pessoas. Compartilha com eles o que está 
atravessando. E te darás conta que vocês têm experiências comuns e, ao descobrir isto, surge uma 
nova sabedoria e uma nova energia. Porque a todo o Shaumbra, a todos vocês, lhes 
recomendamos – e sim, também a Cauldre – lhes recomendamos trabalhar com um facilitador 
para ajudá-los a tirar a Velha Energia de seu corpo. Tendem a paralisar ali. Façam um trabalho 
com facilitador que os ajude a compreender a sua respiração. Embora pareça simples, respirar é 
uma ferramenta maravilhosa... e vocês esquecem de utilizá-la conscientemente. Busquem o 
trabalho de um facilitador que os ajude a escutar a sua própria voz. Existem conselheiros 
maravilhosos em todo o mundo, em toda a família de Shaumbra, que são bons ouvintes. E, às 
vezes, isso é tudo o que é necessário.

Agora, um assunto mais, para hoje, e trata-se de algo que mencionamos antes. Falamos das 
dúvidas interiores que estão chegando. Falamos hoje sobre uma grande informação: finalmente o 
Lar, finalmente é possível que os primeiros raios de energia lhes toque. O Lar, agora pela primeira 
vez, pode tocá-los, reconhecê-los e compartilhar com vocês. Acontecerá ao longo de um período 
de tempo. Acontecerá aos poucos dentro de vocês. Crescerá e, então, tocará cada vez mais a massa 
crítica de consciência. 

Esta é uma informação importante e abre a porta para uma grande dúvida interior. Isto faz parte 
da dinâmica energética que está ocorrendo agora mesmo. Isto faz parte de todo este processo de 
transformação da dualidade para a Nova Energia. Isto é apropriado. Quando a dúvida interior 
chega, queridos amigos, é um dos ciclos, que vocês chamariam de ciclo baixo ou um ciclo 
depressivo. Não busquem encobri-lo, nem extingui-lo e nem negá-lo. Atravessem-no. Atravessem 
esse momento de dúvida interior. Essa é uma das serpentes da estrada. Está ali por alguma razão. 
Está ajudando a produzir a energia que os impulsionará, os impulsionará para a sua própria 
divindade, para novos níveis de compreensão.

Para o próximo período de tempo, até que voltemos a nos reunir, simplesmente relaxem e 
desfrutem. Trabalharam muito. Compreendam que este novo amor está chegando. Coloquem-se 
em um lugar de paz e de integração, dentro de vocês mesmos. Nada de estudar, nada de tarefas 
para os próximos 30 dias, mais ou menos, queridos amigos.
Os amamos profundamente, e sempre estamos com vocês.
E assim é! 

Tradução para o português: Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )
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TOBIAS E METATRON 
Círculo Carmesim, 7 de ABRIL de 2001 - Série da Ascensão 

“O Dia da Consciência"
UMA MENSAGEM ESPECIAL DE METATRON 

 Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos reunimos com vocês neste dia muito especial, numa 
energia do “agora.” Ela envolve todos vocês humanos... as pessoas que estão aqui neste espaço, e 
todas as outras que agora estão ligadas nesta energia (através da Internet). E cada um que irá ler 
numa data posterior. Eles também estão sentados aqui neste momento no “agora.” Por todo o 
mundo Shaumbra se reúnem. Vocês não precisam estar todos no mesmo espaço físico ou tempo 
para estar no mesmo “agora.” Não precisam esta na mesma sala, porque todos vocês ESTÃO no 
mesmo espaço. 

As entidades dentre nós, especialmente as que não estiveram por um tempo na forma humana, 
amam a energia da tecnologia humana. Há humanos que acham que a tecnologia não é uma coisa 
tão boa. Mas, meus queridos, meus queridos, tecnologia é o RESULTADO da consciência. 
Tecnologia nunca pode ser mais formidável que a consciência da humanidade. A tecnologia segue 
sua consciência. Assim, quando ferramentas como essa Internet passam a existir, pode aparecer 
aqueles que dizem, “Isso não é uma boa coisa. Pode ser usada para a escuridão e para o mal.” 
Mas, queridos amigos, ela surge como resultado de sua consciência, portanto, honre-a.

Neste dia vamos falar muito sobre consciência. Vamos chamá-lo “O dia da Consciência,” a 
consciência em mudança – sua e da Terra. É mesmo um dia especial porque reunidos aqui com 
Shaumbra, neste momento, como é típico acontecer, teríamos uma lição. Passaríamos por um 
entendimento específico com vocês.

Mas, é que Metatron perguntou se ao invés disso, ele poderia entregar um energia, envolta numa 
mensagem transmitida em palavras, aos Shaumbra pelo mundo inteiro. A mensagem e a energia 
por trás dela são atemporais, mas tão apropriadas para o momento em que estão agora.

Agora, estamos vendo que vocês têm um novo espaço físico (referindo-se ao novo local de 
encontros do Círculo Carmesim). Vemos que continuam passando para espaços cada vez maiores! 
(risadas) Não faz diferença para nós, o tipo de parede que os cerca na forma física, mas a energia 
aqui reunida.

Talvez possam sentir as mudanças, o construir da energia e a reunião de todas as energias. Há, 
num certo sentido, uma bola de energia criada por vocês, os humanos aqui no “agora.” É uma 
bola de energia que brilha a partir do ponto central deste espaço. Foi criada por vocês.

E a energia de amor e consciência nesta bola se expande através de seus corpos físicos, através da 
Internet. Esta bola de consciência que vocês criaram neste novo espaço, se expande até mesmo 
através das paredes deste lugar para dentro da Terra e por seu universo. Podemos senti-la de 
nosso lado do véu. Vocês podem senti-la no próprio espaço que criaram aqui? Podem sentir sua 
consciência coletiva em seu ser através da Linguagem do Ah?

Agora meus queridos, por um momento, inspirem as energias de Shaumbra, do Conselho 
Carmesim, Metatron e de Casa. Inspirem-nas profundamente através de seu ser. Esta respiração 
simples é o que a traz e a ancora dentro de seu “agora.” Este simples inspirar acende o divino, 
crescendo dentro de vocês. Então, inspirem agora, meus queridos, profundamente. Respirem isso. 
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Saibam que estão aqui num espaço que é familiar. Saibam que estão num espaço preenchido com 
amor, mas um novo tipo de amor.

Há momentos que ficamos aqui sentados e tão somente os admiramos. Oh, observamos vocês. 
Nós amamos apenas – como diriam – fitá-los, encará-los em espanto e devaneio.

Há alguém sentado aqui hoje, em nosso lado do véu, que está olhando agora pra vocês. Ela estava 
há um mês atrás do seu lado. Ela está olhando agora, este ser querido que vocês chamavam Mira 
(Mira Stanley, coordenadora do Programa Shaumbra Prisão, que passou em 1o de abril de 
2002). Ela está mesmo aqui conosco e com vocês, mas agora olhando de nosso lado. Ela está 
vendo algo que jamais viu antes quando caminhava como uma humana nesta vida. Espantada, ela 
está tão espantada!

Ela diz, “Agora eu sei porque escolhi ser um humano. Talvez retorne a forma humana um pouco 
mais cedo do que pensava.” Ela está sacudindo a cabeça, dizendo, “Meu, eu disse que jamais 
voltaria, mas agora eu vejo a razão de estar na Terra como um ser humano. Eu vejo o porquê ao 
olhar para um grupo de humanos e ver o amor que está florescendo. É como observar flores na 
primavera, o mais belo tempo para se olhar flores, quando estão crescendo e desabrochando, e 
quando as primeiras pétalas começam a se abrir, e as primeiras fragrâncias começam a se 
espalhar.”

Isto é o vemos também. Isto é o que Mira vê. É por isto que os honramos tanto. Nós estamos 
enviando, neste momento, muitas mensagens a vocês, cada uma apropriada a vocês 
individualmente, mas estamos partilhando-as em outros níveis. Vocês podem sentir o que 
estamos entregando, a cada um individualmente, através da Linguagem do Ah. Falamos a vocês 
em muitas vozes, de muitas maneiras. Não é apenas através das palavras de Cauldre (Geoffrey 
Hoppe) que falamos com vocês. Mas, especialmente em dias como este, com as energias tão 
intensas como estão, nós falamos a vocês por muitas formas.

Agora, vamos falar por um momento da Nova Compreensão do Amor, sobre a qual falamos em 
nosso último encontro juntos (Lição 8) . Queridos amigos, há uma Energia Nova desabrochando, 
que está surgindo de dentro de você. E nela está uma nova física do amor, um novo equilíbrio de 
energia.

No passado você conheceu o amor como um espelho. Aprendeu o amor através do espelho. 
Aprendeu sobre ele ao jogar o jogo da dualidade – claro e escuro, bom e mau. Assim foi como 
sua consciência cresceu. Sim, e houve períodos quando você encontrou alguém a quem amou 
demais. Mas, de uma certa forma, eles eram um espelho para você, aquele parceiro ou esposa, 
aquele membro da família, aquele amigo querido.

Você veio a compreender o amor ao olhar no espelho, passando através dos passos da dualidade. 
É por isso que tão freqüentemente o amor no final parecia incompleto. É por isso que você 
continuou a procurar pelo amor, mesmo depois de encontrar seu parceiro. Sua busca continuou, 
mesmo após encontrar uma família e seguir pela vida com eles e conhecer o amor. Sua busca 
prosseguiu, e sabe por quê, queridos amigos, isto era apenas um espelho.

Na nova compreensão do amor, os elementos da dualidade se unem numa dança. Na nova 
compreensão do amor não há mais espelho de você para o exterior, ou de você para si mesmo. Na 
nova compreensão do amor, um casamento acontece. E é dentro de você. São todos os elementos 
que são você. É o claro e o escuro se unindo num novo tipo de iluminação. Não é luz como você 
pensava antes. E não é o vácuo da escuridão. É uma nova iluminação.
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Na nova compreensão do amor que penetra você, há algo novo sendo criado. Não é mais uma 
simples transformação de energia, de um forma de consciência para outra. O novo entendimento 
de amor É a Energia Nova.

Nós IREMOS falar mais sobre isso, e IREMOS ter mais lições depois desta Série de Ascensão 
num total de onze.

Queridos amigos, há um novo entendimento do amor e vocês não precisam tentar aprisioná-lo 
em seu cérebro. Não precisam tentar criá-lo ou puxá-lo das profundezas de seu ser. Ele está 
florescendo como uma flor na primavera.

Agora vamos falar um momento sobre consciência. Para o que vocês e a Terra estão passando 
agora mesmo, consciência é a palavra chave.

Consciência é a sabedoria de suas experiências passadas e o potencial do futuro reunidos e 
expressos no “agora”. 

Consciência, meus queridos, é a sabedoria do passado. É a iluminação a que você chegou através 
de cada experiência de dualidade por que passou. É a sabedoria do passado. É conhecer, meus 
queridos, como é que é estar na dualidade; experimentar guerras e amor; experimentar abundância 
e carência; experimentar uma relação completa... e estar só. Todas elas são experiências que
criaram uma sabedoria interna.

Oh, sim há cicatrizes de algumas dessas experiências, mas as cicatrizes são apenas ilusões. Os 
ferimentos são apenas uma percepção que pode mudar, que pode ser liberada. Quando as 
cicatrizes e as feridas são curadas e se vão, o que fica é sabedoria. Sabedoria pura, inalterada 
dentro de sua alma. Isto é parte da consciência.

Consciência é também o potencial do que está a frente, a partir de onde você veio. Você tem 
criado muitos cenários em potencial por onde prosseguir. De uma certa maneira, você poderia 
dizer que transcende o tempo. Que investiga o futuro em potencial. Mas, não o experimenta. 
Quem está pensando – para quem está pensando que o futuro já foi criado – não, ele não foi. 
Você pode apenas ter uma visão dos potenciais, mas não experimentar o futuro até que esteja no 
“agora.”

Consciência é quando você reúne a sabedoria do passado com os potenciais do futuro no “agora” 
e a expressa. Esta é a consciência. E consciência, neste momento, está mudando rapidamente 
dentro de vocês e na face da Terra. Muito, muito rapidamente.

Meus queridos, há entre vocês aqueles que têm desejado conhecer seu próprio poder, seu próprio 
eu-Deus. Alguns sentaram-se calmamente e colocaram uma pedra ou talvez outro objeto sobre 
uma mesa a sua frente. Tentaram movê-la com o pensamento e com seu poder, não tentaram? 
Tentaram suspender no ar objetos físicos. Tentaram apagar velas sem soprar, mas através da 
mente. Tentaram mover a pedra sobre a mesa apenas pela vontade. E ela não se moveu!

Quando não foram capazes de mover a pedra com suas mentes, ficaram confusos, sentiram-se 
frustrados e acharam que não eram poderosos. Acharam que ainda não detinham a fórmula de 
Deus. Mas, meus queridos, vocês não estavam se fixando nela corretamente. Tentavam extrair um 
poder que não era poder real.



151

Poder real acontece quando você muda sua consciência. Agora, sente-se em frente a pedra. Sua 
nova consciência muda a consciência da pedra. Sua nova consciência não exerce nenhum tipo de 
esforço, vontade, força ou empurrão. É uma simples transformação consciente. A pedra se move 
em resposta direta a sua nova consciência.

É assim que você move uma pedra sem tocá-la, sem desejo ou tentativa de mentalização. Mude 
sua consciência e a consciência da rocha muda. Depois, você irá compreender como movê-la sem 
tocá-la. Oh, e não haverá nenhum esforço real de sua parte!

Mas Tobias, você pergunta, “Como mudo minha consciência?” É muito simples. Você apenas 
esteve olhando no lugar errado. Tem tentado tornar a coisa muito difícil. Como você muda sua 
consciência? Simplesmente libere a velha consciência. Apenas libere sua velha consciência. Isso é 
tudo. Quando você libera a consciência de ontem, abre caminho para sua nova consciência.

Ela está em constante mudança e você passará por liberações e liberações. A energia só trava e se 
torna dolorosa física, mental e emocionalmente pra você, quando se segura, quando se amarra. 
Libere os conceitos que possam ter sido verdadeiros ontem ou anteontem. Libere a energia de 
velhas experiências. Libere os traumas do passado e as dores e sofrimentos do passado.

O que estamos dizendo a vocês é, “Liberem total e completamente.” Temos dito isto 
repetidamente. É por isso que dissemos, “Liberem os cristais. Liberem os velhos livros.” Ah, a 
consciência deles lhes trouxe sabedoria, mas é tempo de liberar. É tempo de se desligar destas 
coisas, pois elas não detêm poder agora.

O poder está dentro. A sabedoria que você adquiriu está dentro. A sabedoria estava nas palavras 
num livro. Estava na energia por trás dele. A sabedoria não estava no cristal. Estava no que 
aprendeu sobre si mesmo no espelho do cristal.

Você muda sua consciência. Você a permite voar a novas alturas, ao liberar o Velho. Liberar. 
Liberar... uma coisa bem difícil e desafiadora para os humanos, eu sei. Eu, Tobias, caminhei de 
sandálias uma vez. Liberar é difícil. Há um medo que vem dos elementos da dualidade, que torna 
difícil a liberação até que algo novo esteja ali para tomar seu lugar.

Mas, a Energia Nova não funciona deste jeito. Há que liberar no “agora,” no momento. E, 
imediatamente, uma nova consciência surgirá, uma consciência que é a fusão da sabedoria do 
passado e o potencial do futuro.

Meus queridos, desta vez a consciência dentro de vocês e dentro da Terra está mudando muito 
rapidamente. Tanto assim que há – como dizer – “preocupação” em nosso lado. Não há medo 
nesta palavra. Não há medo de nosso lado, mas estamos vendo que realizaram um trabalho 
espantoso dentro de si mesmos, mudando sua consciência e liberando. Vemos que a humanidade, 
como um todo, transformou a consciência a um ponto onde tudo está indo muito depressa, 
muito, muito rápido agora. Nem mesmo nós havíamos antecipando isto.

Temos estado observando – medindo, como diriam – observando seu progresso, sabendo pelo o 
quê estiveram passando com sua liberação. Vocês realizaram um trabalho tão maravilhoso que 
criaram um equilíbrio muito delicado.

A dualidade transforma sua própria consciência dual numa Energia Nova. Não se trata mais de 
claro e escuro, não é mais sobre bom e mau. A dualidade está transformando sua consciência dual 
numa Energia Nova, que denominamos a energia do “quatro.” Quatro é uma energia estável, uma 
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energia equilibrada. Com ela haverá novos aprendizados e novos entendimentos, e realmente 
Energia Nova. Mas, devido a esta rápida transformação, achamos que vocês se encontram num 
ponto delicado. Sua Terra está num momento muito delicado.

É por isto que Metatron pediu para se dirigir a você hoje. Ele deseja entregar uma mensagem, mas 
mais importante, ele deseja entregar uma energia a cada um de vocês.

Agora nós iremos mudar aqui num momento. Estivemos preparando isto há várias semanas. A 
energia de Metatron é muito forte, muito poderosa. Nós iremos mudar de Tobias falando através 
de Cauldre, para Metatron falando a vocês através de Cauldre. As energias de cada um de vocês 
estarão envolvidas, assim como as energias de Cauldre, as energias do Conselho Carmesim e eu, 
Tobias , e de fato energia de Metatron. Oh, a mensagem de Metatron virá montada num coro de 
energias!

(sentindo apreensão em Cauldre) E, a você, Cauldre, dizemos simplesmente que deixe fluir. 
Simplesmente permita que seja.

Então, pedimos agora a cada um que se faça confortável em seus lugares. Pedimos que inspirem 
agora profundamente. Vamos levar um instante para ajustar. Inspirem profundamente e abram a 
si mesmos para uma nova consciência.

(pausa)

Eu sou Metatron. Sua voz em Espírito.

Não estou acostumado a falar diretamente com vocês. Aqueles que conhecem meu passado, vão 
entender que tenho enviado mensageiros para estar com vocês. Assim é com muita honra que 
entro diretamente para me reunir com Tobias, com vocês neste encontro. E, num certo sentido, 
estou tão nervoso com esta apresentação direta quanto Cauldre deve estar, ou como vocês podem
estar.

A energia da Terra está mudando rapidamente. A consciência está se movendo velozmente. 
Venho a vocês hoje, com muito outros, para lhes falar sobre o que está acontecendo dentro de 
vocês e em tudo ao seu redor. Vai haver muitas, muitas mudanças. Há um potencial para 
mudanças que pode ser desconfortável, desanimador. Estas mudanças podem afetar seu corpo e, 
certamente, afetará a Terra.

Vocês estão entrando numa consciência onde são capazes de manter sua divindade Estão 
chegando a um tempo quando a rede magnética foi mudada e alterada em resposta a seu 
crescimento. É o momento quando o trabalho de Kryon na mudança do equilíbrio magnético 
chega ao fim.

Há um delicado equilíbrio nesta época de consciência em rápida mudança. Há um equilíbrio 
delicado. Há um equilíbrio delicado das coisas, especialmente entre hoje e o final de seu ano. 
Mas, não se limita a este período. Haverá resíduos desta rápida mudança mesmo depois do final 
de seu ano.

Meus caros queridos, os ventos soprarão uma energia de mudança sobre sua Terra. Os ventos 
carregarão tristeza com eles. Pois em toda mudança há tristeza. E a tristeza será profunda. Será 
pesada. Irá tocar aqueles que mais se abriram e mantiveram sua divindade. Os ventos são de 
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mudança e a tristeza será apenas temporária. Os ventos ajudarão a limpar a Velha Energia da terra 
e das pessoas sobre ela.

E a própria Terra tremerá e sacudirá, pois tem segurado muita energia. Será o tempo de liberar, 
deixar ir. E quando os tremores ocorrerem, mesmo que seja sob seus pés, não temam. 
Reconheçam que é apropriado. Saibam que a dualidade simplesmente está tentando partir, e isto é 
parte do processo.

Haverá pessoas que afirmarão que é Deus enviando uma mensagem. E isso é verdade de uma certa 
maneira. Mas, a mensagem não é sobre pecado. Não é sobre erros cometidos. A mensagem é 
sobre adequação. Vocês irão ouvir estas palavras de correção de outras pessoas. Elas insistirão em 
que você agiu errado. Tentarão culpá-los por não seguirem a verdade delas. Quando o tremor 
ocorrer, e você ouvir os gritos de outras vozes em seus ouvidos, entenda que é apropriado. 
Entenda que uma liberação está acontecendo, muito parecida a que você realizou.

E o fogo virá sobre suas terras. E queimará em muitos lugares, deixando muitas pessoas sem lar. E 
isto também é apropriado. O fogo ajuda a liberar. O fogo ajuda a limpar. O fogo ajuda a 
transformar. E quando pessoas disserem a você e a outros que é o jeito da natureza puni-los pelo 
que fizeram de errado no passado, saiba que estas palavras não são conclusivas e não contêm toda 
a verdade. Saiba que o fogo é apropriado. Saiba que estes fogos são simplesmente 
transformacionais.

E as águas virão. Virão do mar. Descerão do céu. E serão grandiosas. Serão mais do que viram até 
mesmo em vidas passadas. As águas virão para purificar. E elas vêm para apagar o fogo nos 
corações de homens e mulheres. Quando as águas chegarem e aquelas pessoas afirmarem que 
também é outro sinal de Deus, entenda que é apropriado. Entenda que todos os elementos que 
vêm agora – os ventos, a terra, o fogo e a água – são parte da transformação da dualidade. São 
parte da limpeza final e da liberação final.

Então viemos até vocês hoje, Shaumbra, para lhes dizer que o equilíbrio delicado neste tempo de 
mudança é apropriado. Não fique chocado com o que lê nos jornais. Não fique chocado ou 
arrasado pelas palavras de pessoas que tentam transformar isto em algo que não é. Não fiquem 
tristes, meus queridos, quando muitos humanos escolherem partir neste período. É apropriado.

A maioria dos elementais – os devas e os demais do reino mágico – partiram nos últimos doze 
anos ou mais. Eles sabiam que era apropriado deixar a Terra. Eles partiram de maneira que você 
pudessem possuir e aceitar o poder de sua própria divindade. Os elementais estavam mantendo 
um equilíbrio. E, eles partiram.

Há muitos humanos que ficaram na Terra para manter uma energia. Eles têm estado sustentando 
uma energia. E, quando fizerem a passagem, quando vierem para nosso lado, não fique triste 
porque isto é apropriado. Assim é que muitos deles retornarão para ajudá-los. Pode haver um 
grande número de humanos que escolhe partir, e isto pode ser feito de uma maneira 
aparentemente dramática.

Não fiquem tristes quando estes ventos soprarem, o fogo rugir, a terra tremer e as águas 
chegarem. Mantenham sua própria divindade, queridos amigos. Mantenham sua divindade 
própria.
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Viemos até vocês hoje para entregar uma mensagem em energia, mas também para lhes fazer 
perguntas. Pedimos, enquanto estamos falando, que olhem dentro de sua própria alma e de seu 
próprio ser, pois é chegada a hora. Agora é o momento.

Você está pronto para LIBERTAR a si mesmo? Está pronto para libertar a si mesmo de padrões 
e modos do Velho? Está pronto para libertar-se da dualidade na qual esteve trilhando? Você está 
pronto para permitir a si mesmo elevar-se; deixar ir as feridas do passado; libertar o espírito 
dentro de você que está surgindo, esta divindade que está tentando surgir e expressar-se?

Os blocos, as paredes que ainda tem a seu redor não estão permitindo a você ser livre. Então 
perguntamos a cada um de vocês. É tempo – você está pronto para ser livre?

Shaumbra, você está pronto para AMAR a si mesmo? Está pronto para verdadeiramente amar a si 
mesmo? Não da maneira como pode ter pensado no passado. Não da maneira onde esteja 
simplesmente se presenteando. Ao contrário, de uma maneira onde há aceitação de tudo que 
tenha feito, tudo o que você foi, tanto a luz quanto a escuridão. Você está pronto a aceitar que 
tem estado na dualidade e que todas experiências que teve edificaram a sabedoria de falou Tobias? 
Você está pronto para verdadeiramente amar a si mesmo tanto quanto ama aos outros, e tanto 
quanto tem tentado amar Deus?

Na Velha Energia da dualidade lhes foi ensinado que amar a si mesmo não era apropriado. Está 
pronto para amar a si mesmo agora, amar tudo o que é? Não amar uma ilusão de algum grandioso 
anjo que pode ou não ser você, não amar algo no futuro que você imagina querer se tornar, mas 
amar-se AGORA. Está pronto pra isto, ama a si mesmo agora?

Shaumbra, é hora. Você está pronto para CONHECER a si mesmo, para verdadeiramente 
conhecer-se? No passado você conheceu aspectos de quem era. Você tentou conhecer-se. Tentou 
encontrar-se. Mas, está pronto para verdadeiramente conhecer algo sobre você que tem sido 
mantido guardado aí dentro, que tem sido mantido como um segredo pra você por você mesmo? 
Tem sido mantido em segredo, porque na dualidade havia uma parte sua que não queria aceitar 
quem você é – um ser único com toda a energia e o poder de Deus.

Sabemos que é difícil aceitar. Mas, em conhecendo a si mesmo, chegará a isto. Virá a saber quem 
realmente é. Isto fará cair em frangalhos a ilusão de quem você pensava ser. E nisto pode haver 
medo. Pode haver um passo atrás. Você está pronto para verdadeiramente conhecer-se total e 
completamente? Não é a ilusão do que pensou que seria. É algo totalmente diferente. Conhecer a 
si mesmo como um ser Crístico, conhecer-se como um com o Espírito, que veio do Espírito ... 
este é um desafio e tanto. Está pronto para conhecer a si mesmo?

Shaumbra, é hora. Você está pronto para POSSUIR sua divindade? Não apenas para amá-la, e 
não apenas conhecê-la e libertá-la. Mas, meus queridos, está pronto para possuí-la dentro de você? 
Está pronto para possuir aquilo que é seu?

Sua divindade não lhe foi dada por outrem. Você sempre a teve. Ela estava lacrada. Esteve 
trancada com sete lacres, mantida fortemente segura dentro de você. Os lacres agora estão prontos 
para serem rompidos. É como se estivessem sob pressão. É isto o que vem sentindo, os lacres 
querendo arrebentar todos os sete e não um a um. Os lacres não abrem assim. Eles abrem em 
uníssono. Se abrem juntos. Você está pronto a possuir o que surge, a aceitar dentro de seu ser e 
saber que sempre esteve aí? Apenas estava lacrado. Você está pronto para possuir o Deus que você 
é?
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Agora é o momento, Shaumbra. Você está pronto para MOSTRAR e expressar quem você é? 
Está pronto para liberar a timidez, o escondido, a dúvida? Está pronto a mostrar a si mesmo, ao 
mundo e a todos nós, o grandioso anjo que é? Não mais se escondendo por trás de finos véus, 
não mais reprimindo sua própria energia, não mais temendo o som de sua própria voz ao falar 
consigo mesmo ou com outros? Está pronto a mostrar sua divindade e permitir que ela apareça, 
explodindo dentro do “agora” em que você vive? Está pronto para tirar aquele pé do freio, de que 
falou Tobias, e mostrar quem realmente é?

Não há exemplo maior para outro humano do que ver alguém que está de posse de sua divindade 
e expressando-a. Se você não mostra quem é, a energia fica emaranhada dentro de você e se torna 
dolorosa em sua mente e em seu corpo.

Perguntamos a você, Shaumbra, está pronto para mostrar quem é, liberar estas vidas passadas 
onde tenta se esconder, quando diz, “Eu nunca vou me expor como alguém preenchido pelo 
Espírito, porque já fui ridicularizado, reprimido e até mesmo preso por isto.” Nesta Energia 
Nova em transformação para além da dualidade, uma das chaves é mostrar quem você é. Isso não 
significa ser evangélico. Não significa que está querendo converter pessoas. Significa ESPALHAR 
sua energia externamente. É possível que nem mesmo palavras sejam necessárias. Apenas o 
iluminar de quem você é, expressando-se através de seu ser. Quando os sete lacres são rompidos, 
esta energia vai querer sair. Está pronto para mostrar quem você é?

Shaumbra, é o momento. Está pronto para PERMITIR aos outros seu espaço e consciência 
próprios? Está preparado para aceitar que as coisas que vão dentro das pessoas a seu redor e que 
as energias a seu redor são apropriadas? Não depende de você julgar o certo ou o errado, mas de 
estar num espaço de permitir. Está pronto para permitir, aceitar o outro e todas as coisas a seu 
redor?

Esta é a chave de entrada na Energia Nova. É disso que Tobias falou de “ficar por detrás da 
mureta.” Fazendo isto, você vai entender como as coisas são verdadeiramente criadas e também 
estará honrando as pessoas por seus caminhos próprios. Está pronto para permitir aos outros seus 
caminhos próprios, seus espaços, e mais importante, suas consciências próprias? Porque se não 
permitir, sua energia se emaranha com as deles e você poderia se ver participando das jornadas 
deles ao invés de continuar a sua.

Meus queridos, querido Shaumbra, está pronto para RECEBER a dádiva, de que Tobias falou 
como o “Fruto da Rosa?” É a sua divindade! Você a tem levado sempre consigo, desde que partiu 
de Casa. Sua divindade tem estado sempre aí. É sua dádiva para si mesmo. Dentro do Fruto da 
Rosa está a solução já colocada por você dentro de sua consciência. Querido Deus, sentado diante 
de nós hoje, você já criou a solução, mas queria explorar outras possibilidades! A solução está no 
Fruto da Rosa que sempre esteve com você.

Você jamais se deu um desafio onde não tivesse preparado a solução. Você preparou a resposta 
em amor e compaixão por si mesmo e a colocou aí. E agora, cada vez que você tem um desafio 
em sua vida, compreenda que o Fruto da Rosa é a solução que já encontrou. Apenas não tem 
desejado olhar para ela. Você tem olhado para outras soluções em potencial.

Há uma solução divina que não foi escrita, criada ou dada a você seja pelo Espírito, por 
Metatron, Tobias, seus guias ou anjos. Ela foi criada em seu próprio coração e É o Fruto da 
Rosa, a solução de tudo que vem de dentro de você. Mas tem que aceitá-la como sua própria, que 
não é dada a você numa bandeja de prata por outra entidade. Pois é este o jogo que vinha 
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jogando. Este tem sido o jogo, procurar por soluções criadas pelos outros. Você está pronto para 
receber o Fruto da Rosa, sua solução divina?

E, finalmente perguntamos a vocês, é hora. Estão prontos para liberar a ilusão da dualidade? 
Estão prontos a liberar esta grande ilusão, uma ilusão tão forte que a consideram real e 
verdadeira? Sua consciência está mudando agora. Você está começando a entender a dinâmica 
energética da dualidade. Aos poucos começa a compreender que DUALIDADE É 
SIMPLESMENTE UMA ILUSÃO. Você está pronto para liberar esta ilusão?

Pra você pode parecer como uma plataforma. Pode parecer como sua fundação ou seu chão. Pode
ser assustador tentar liberá-la, sem conhecer qual é a nova fundação ou o novo chão. Você está 
em cima do muro neste momento, um pé na dualidade, o outro na ascensão, querendo puxar o pé 
que permanece na dualidade.

Estendemos hoje um desafio a todos vocês que é crucial para o equilíbrio energético da terra. 
Estão prontos a liberar a dualidade, a ilusão da dualidade? É tão forte, é difícil percebê-la apenas 
como uma ilusão, mas ela é. Vocês estão prontos para esta mudança de consciência? Nós pedimos 
a interrupção de sua série regular para aqui estar, não apenas por seu caminho, mas também por 
todos os nossos caminhos. Consciência, meus queridos, a consciência da Terra e o que acontece 
na Terra afeta a todos nós. Como caminha a consciência da Terra, assim caminha a consciência 
do universo.

As decisões que você toma afetam não apenas a consciência de quem é, mas também exerce um 
efeito direto na consciência de todas as outras partes e lugares. Ela abre caminho através das 
dimensões. Ela penetra o espaço – sua consciência e a consciência de todos os que estão na Terra. 
O delicado equilíbrio em que a humanidade está agora nos afeta, nos afeta.

E por isto que viemos a vocês aqui hoje, para lhes perguntar neste momento.

Você está pronto para ser seu eu divino? 

Você está pronto a desistir dessa ilusão de dualidade e de fraqueza, de doença, de solidão, de 
desespero? 

Você está pronto a desistir da ilusão do amor, do que você pensava ser o amor? 

Você está pronto a desistir do esconderijo onde tem guardado a si mesmo, por trás dos sete 
lacres? 

Você está pronto a se conhecer no nível mais profundo, íntimo e compassivo? 

Você está pronto a liberar este jogo, este jogo de brincar de tentar encontrar a si mesmo, um jogo 
maravilhoso que lhe trouxe muita sabedoria e muita consciência? 

Nós o chamamos pelo que é – um jogo de tentar se encontrar. Todas as camadas de ilusões que 
pôs a seu redor... maravilhoso, divertido, muito criativo. Mas, você está pronto, Deus, para 
manifestar-se? O resto da humanidade, o resto do universo está esperando sua resposta, resposta 
que está aí dentro. 

Como caminha sua consciência, assim caminha a consciência de Tudo Que É.
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Lembre-se da energia deste dia quando viemos falar com você... quando lhe fizemos perguntas 
íntimas... quando lhe pedimos para olhar internamente em profundidade, um lugar que parecia 
ilusório, talvez assustador pra você, mas um lugar profundo dentro de você. Saiba que 
compreendemos que estas questões são difíceis, muito difíceis.

Sua Terra, e portanto, o universo está num equilíbrio crítico. Não há receio na energia que 
estamos entregando aqui. Apenas a observação do ponto em que estão – rapidamente mudando a 
consciência, dualidade tentando mudar, tentando partir. Tudo isto criou uma situação na Terra 
onde se faz necessário que sua divindade venha à tona. 

Permaneça em paz com as coisas acontecendo a seu redor. Vocês são os que estão abertos aos 
sentimentos, as energias, as transformações. Vocês se abriram bem para estas coisas. Mas ao abrir-
se, se tornam frágeis, quando não detêm uma posse interna profunda de sua divindade. Vocês 
ficam muito frágeis quando não estão permitindo sua divindade expressar-se.

Vocês sentem coisas de outras pessoas, e sentem os acontecimentos em andamento mesmo em 
outras parte de seu mundo. Vocês sentem o potencial de surgimento de enormes mudanças entre 
os países, dentro da Terra e a toda sua volta. Vocês sentem profundamente o impacto destas 
coisas.

Viemos até vocês hoje para dizer que há um forte potencial para enormes e velozes mudanças 
sobre sua Terra neste período. Esteja em paz com sua divindade. Isto é o que de maior você 
poder fazer.

Fique por detrás da mureta. 

Permita aos outros seu espaço e experiência próprios. 

Libere sua ilusão da dualidade. 

Eu sou Metatron, sua voz em Espírito. Vamos retornar a Tobias.

(pausa)

E assim é, queridos amigos, que a energia de Metatron foi entregue. As palavras dadas, e 
realmente, enquanto eu observava, o amor foi partilhado, um amor novo. Foi curioso para 
Metatron vir assim, desacostumado a este tipo de encontro direto, sempre tendo mensageiros 
como eu mesmo, e outros se apresentando. Pra mim foi engraçado observar seu desconforto nesta 
situação!

Metatron lembra a vocês que vai continuar a fazer sua presença conhecida entre os Shaumbra e 
entre os homens e as mulheres da Terra. Pois na consciência em transformação por que estão 
passando... ela abre a porta para que a energia de Metatron entre fluindo. E de posse de sua 
divindade, expressando-a, Metatron vai estar presente aí.

Agora, estas palavras foram talvez fortes, talvez desafiadoras pra você. A intenção de Metatron foi 
a de ser bem direto com vocês, muito direto em palavras e entendimento.

Assim que muitos de vocês não estavam realmente aqui, foram levados durante estes momentos, 
levados a níveis profundos internamente, levados pelas energias para entrar no mais profundo de 
todos os níveis.
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Metatron prevê mudanças sobre sua terra, prevê muitas coisas acontecendo. Não queremos entrar 
em cenários específicos, pois ainda não foram criados. Trata-se sobretudo de potenciais. TUDO 
é sobre potencial do que poderia acontecer.

Como dissemos a vocês hoje, devido a rápidas mudanças de consciência, estão num momento 
muito delicado em toda a humanidade, num ponto muito delicado. Esteja no espaço de paz de 
que falou Metatron, com sua própria divindade. Não a procure em outra pessoa. Não fique 
amedrontado quando coisas acontecem a sua volta. Não se sinta devastado pela tristeza. Entenda 
que todas estas coisas são apropriadas.

E Shaumbra, não cansamos de dizer. Vamos dizer repetidamente pra vocês. Estejam juntos como 
família. Vocês têm sido uma família de Shaumbra neste lado do véu. Todos trabalharam juntos e 
partilharam. Quando você vai à Terra, esquece aqueles que lhes são mais próximos. Você esquece
a energia real das palavras, Shaumbra.

Vocês agora podem se conectar pelo mundo inteiro. Tecnologia e consciência tornaram isto 
possível. Compartilhem uns com os outros. Conversem entre si. Brinquem uns com os outros. 
Isto vai ser muito importante ao passarem pelas difíceis energias da Terra. Saibam que realmente 
vocês nunca, jamais estão sozinhos.

E assim é. 

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 7 de Abril de 2002 - Canalização Especial
Tobias e Metatron

Perguntas & Respostas 

Tobias: 
E assim é, queridos amigos, que regressamos a esta energia sagrada e bendita. Tão forte e intensa é 
a energia aqui! É algo que vocês podem, literalmente, levar consigo. Podem tomá-la e fazê-la 
aflorar quando desejarem. Podem fazê-la aflorar quando tiverem dúvida, quando se perguntarem 
o que está acontecendo.Simplesmente regressem à energia daqui e de agora.

Agora, queridos amigos, vocês perguntam como podem se comunicar com aqueles de nós que 
estamos deste lado do véu. E perguntam como podem comunicar-se consigo mesmos e com a sua 
divindade. Dizem que ainda não puderam conectar-se com ela, que parece muito remota e 
distante, e vocês não estão muito seguros.

A energia da sua divindade e, portanto, a sabedoria e o amor de Tudo O Que É, está ao alcance 
das suas mãos. Já está em seus corações. Já faz parte de suas  mentes, de tão próxima que está. 
Está tão próxima que estão passando sob ela. Vocês estão olhando para o outro lado da parede, 
pensando que lhes será entregue por alguém de algum outro lugar. Está tão próxima que vocês 
não se dão conta de que já são um canal. Vocês já estão falando com seres do nosso lado do véu. 
Vocês já estão em sua divindade.
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Mas, como estão buscando as respostas tão longe, não se deram conta que elas estão em seu 
interior. Vocês têm a ilusão de que estão em algum outro lugar. Vocês não enfrentaram a 
realidade do que está em seu interior.

Querem canalizar a mim, Tobias, ou alguma outra entidade – Metatron, Yeshua, ou algum dos 
que se apresentaram no Círculo Carmesim? Aproximem-se do seu interior. Sintam, 
primeiramente, as energias. Não se preocupem com as palavras específicas. Compreendam o que 
está dentro. Não se preocupem com as palavras textuais que chegam. Sintam a energia. Nessa 
energia está a sabedoria.

Queridos, vocês estão buscando algo que acreditam que será visto, que soará e que sentirão 
diferente de vocês. Estão buscando outro espelho exterior. Não é assim. Não será visto, sentido 
ou exalado de forma diferente de vocês. Será tão parte de vocês que, talvez, seja um pouco difícil 
de reconhecer a princípio. É “vocês”. É o Ser Divino que já está aí. Inclusive, quando vocês se 
derem conta de que estão caminhando no momento divino, muitos de vocês negarão. Seguirão 
buscando a sua divindade em qualquer outro lugar.

Quando a sua divindade desperta é ignorada, quando vocês não a reconhecem, ela lhes diz: 
“Talvez eu retorne um pouco mais para o meu sono, para deixar você terminar o seu jogo”.

É por isto que Metatron disse hoje: “Estão preparados para mostrar o seu Espírito, para deixá-lo 
soltar-se, para saber quem são VOCÊS e não ir em busca de um estranho? Não busquem um anjo 
grandioso. Não busquem um ‘si mesmo’ mais elevado e distante. Simplesmente caminhem em sua 
divindade a cada momento, sabendo que está ali, sabendo que é tão parte de vocês que talvez não 
a reconheçam.”

Agora, na energia que foi entregue hoje, surgiram muitas perguntas, perguntas sobre predições que 
fizemos, coisas que Metatron vê. Queridos, como sabem, tudo são potenciais do que possa 
ocorrer. São todos potenciais. O que ocorre se baseia na sua consciência do “agora”, a consciência 
do “agora”.

Não faremos predições de grandes guerras. Isso não seria apropriado, pois não sabemos, inclusive, 
do nosso lado do véu. Só podemos ver o potencial de que estas coisas são possíveis agora. 
Certamente, vemos o potencial, como vocês o vêem, de que pequenos grupos que sustentam uma 
intensa energia de dualidade – o que vocês chamariam o aspecto da obscuridade – sentem que 
não têm nada a perder, mas tudo a ganhar, deixando que a obscuridade se expanda neste 
momento.

Existe o potencial de que, neste momento, surjam aqueles que possuem armas de destruição 
massiva. Mas é apenas um potencial. Existe aqui o potencial de grandes mudanças na Terra, que 
vocês chamariam destruição, porque algo precisa ser liberado, é preciso deixar ir. Mas não iremos 
predizer um terremoto em uma data específica, ou um maremoto em um dia em particular. 
Apenas dizemos que são potenciais.

Não iremos dizer que uma determinada enfermidade se expandirá em um local da Terra. É um 
potencial que existe neste momento, neste delicado equilíbrio da dualidade da Nova Energia. É 
apenas um potencial. Não se deixem enganar, queridos amigos, pelos dramas do tempo em que se 
encontram. Não se deixem abater pela tristeza que pode vir se alguns potenciais são trazidos para 
o “agora”.
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Haverá a tendência de que a sua própria dualidade sinta uma profunda tristeza. Talvez sintam 
uma necessidade de sair precipitadamente, de volta às dores da dualidade, para salvar outros, para 
salvar a humanidade. Talvez sintam que é necessário regressar para isto, permitindo que a tristeza 
os leve.  Mas, queridos,  lembrem do que falamos hoje, da propriedade destas mudanças 
potenciais. 

Recordem o caminho em que estiveram, chegando ao conhecimento de quem são realmente, 
chegando a liberar-se a si mesmos. Compreendam que isto também é o que os outros estão 
fazendo em suas vidas. Compreendam também que a solução está no núcleo de todas as coisas. A 
solução divina para suas próprias vidas já foi criada por vocês. Não estamos falando de maneira 
filosófica aqui. Falamos da realidade do “agora”.

É o “Fruto da Rosa”, a solução que já foi criada por e para vocês no momento e no “agora”. 
Compreendam que já está dentro de vocês. Está pronta para que vocês a absorvam, a recebam e a 
possuam. Sabemos que muitos de vocês sentiram-se confusos com este “Fruto da Rosa”, mas é a 
solução divina que vocês deram a si mesmos. Sempre esteve ali. Simplesmente está esperando para 
que vocês o recebam.

Avizinham-se tempos desafiantes. Tempos difíceis... só se vocês o permitirem. Tempos sagrados 
para a Terra e para todo o Universo. Como dissemos antes, como é a consciência da Terra, assim 
também é a consciência do Universo. Consciência... a bela energia que é a mistura da sabedoria do 
passado e o potencial do futuro, concentrados e trazidos à realidade do “agora”.

Vocês verão muitas, muitas mudanças ao seu redor. Lembrem de sua consciência e do que ela 
representa. Sejam donos dessa consciência. Parem atrás da mureta. Verão como e porque as coisas 
estão sucedendo realmente, neste momento, em sua Terra. 

Agora, depois disto, nos encantaria responder as suas perguntas. Mas desafiamos todos vocês para 
que sintam também as respostas às perguntas no interior de seu ser. Sintam, absorvam e recebam 
o “Fruto da Rosa”, e saibam que a resposta está em seu interior e não em algum lugar distante, 
guardado por alguma outra entidade. A resposta já está no seu interior. Após isto, nos encantaria 
dar nossas interpretações.

PERGUNTA: Tobias, muitos de nós temos estado navegando sobre uma onda muito baixa 
durante estas últimas semanas. Poderia lançar luz sobre este tema? Obrigada.

TOBIAS: Certamente. Certamente, e sentirão isto mais intensamente. Compreendam que vocês 
estão mais sensíveis do que nunca nesta Nova Energia. Neste momento, vocês estão se abrindo. 
Estão sentindo a tristeza de que Metatron falou antes, uma tristeza trazida pelos ventos da 
mudança – ventos tanto literais como figurados – que estão sobre a face da Terra neste momento. 
Estão sentindo o sofrimento e a dor de outros. Vocês os estão tomando como próprios em 
muitos casos. Estão sentindo a carga de outros. Compreendam o que é e honrem estes fatos. Mas 
compreendam, queridos, que não necessariamente provém de vocês. 

Vocês também estão navegando sobre muitos ciclos em seu interior, subidas e descidas. Estão se 
tornando mais intensos e freqüentes.  São as energias da dualidade que, aparentemente, saem de 
cena porque, de certa forma, isso é o que literalmente estão fazendo. A luz e a sombra sempre 
estiveram, apropriadamente, colocadas em cena. Agora estão se afastando. Vocês sentirão essas 
quedas. Também sentirão os picos. Estão saindo de cena a fim de se alinharem neste novo 
matrimônio de que falamos antes. Ao fazê-lo, vocês estão criando uma nova energia. 
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Em primeiro lugar busquem o seu interior para saber se esta tristeza provém de vocês ou do 
exterior. Se vier de vocês, compreendam que é parte de um processo. Compreendam que os 
pontos baixos os estão ajudando a construir o impulso para atravessar esta mudança energética, o 
impulso que os levará para a Nova Energia

Falaremos sobre a Nova Energia nas próximas lições. Vocês estão, literalmente, criando Nova 
Energia. Isso faz parte dos ciclos. Durante um tempo estes ciclos serão intensos. Não procurem 
sair deles e nem ignorá-los. Procurem ter sabedoria a respeito deles. Tratem de ser sábios a 
respeito do que está acontecendo. Queridos amigos, estes ciclos que estão atravessando e as 
mudanças na dualidade que estão ocorrendo em seu interior serão expressos também no exterior, 
à medida que a humanidade também atravesse estas mudanças. Vocês verão tudo isto expresso, de 
forma muito forte aqui.

PERGUNTA: Tobias, estou onde deveria estar, espiritual e fisicamente?

TOBIAS: Estás onde estás e, portanto, é apropriado. Os humanos se perguntam se estão fazendo 
o que é correto, se tomaram as decisões e fizeram as escolhas corretas em suas vidas – como se 
nós o soubéssemos! (risos da audiência) É só uma escolha. É só uma decisão. Não certo ou 
errado. Isso é dualidade. Muitos de vocês estão presos nela. É por isso que Metatron falou para 
mostrarem-se a si mesmos, para expressarem-se.

Há um medo de não estar “fazendo o correto”. Não correto e nem incorreto. Apenas É. Não há 
ligar onde deveriam ou não estar. Simplesmente ESTÃO. Tudo está no “agora”. Não há um 
curso ou um teste padrão prescrito. Deus não os colocou na Terra e disse: “Devem encontrar o 
tesouro escondido”. Isso teria sido ridículo. Vocês estão aqui como parte de uma viagem, uma 
viagem da nova consciência, uma viagem para expansão do espírito. E nessa expansão, não há 
certo e nem errado.

Nesta viagem à Terra, aquele que se encontra na sarjeta, o que está desamparado, doente no corpo 
e débil na mente, é muito honrado do nosso lado do véu. Este humano não tomou decisões 
incorretas. Este humano tomou decisões profundas. Este humano não teve medo de ir às 
profundezas da sombra para descobrir como é lá embaixo. Nós aplaudimos esse humano tanto ou 
mais que aquele que se senta timidamente em sua casa, resguardado por suas paredes e portas, 
com medo de mover-se  e de tomar decisões. O humano que está na sarjeta explorou, de forma 
audaz, as profundidades da dor e o sofrimento. E ao fazê-lo, este humano ajudou a criar uma 
consciência nova e expandida.

Porém, o humano que se encontra na sarjeta, às vezes, fica preso nessa consciência. Começa a 
pensar que essa é, agora, a realidade. Perde o seu caminho e esquece como sair. Está tão imerso 
nessa energia que às vezes se perde nela. Certamente, certamente, às vezes O Espírito e vocês se 
perdem!

Então, um dia, enquanto estavam na sarjeta, miseráveis, com frio, com fome e desgostosos, um 
humano aproximou-se e não fez mais do que sorrir e perguntar-lhes como iam. O que conta mais 
do que as palavras e da aparência física é um brilho, um brilho de divindade e esperança. O 
humano que se perdeu em sua viagem vê que é possível sair. Porque o que está frente a ele, 
contemplando, é um grande  e divino anjo que leva o nome de Shaumbra, que tem estado na 
longa viagem e que se descobriu a si mesmo. E aquele que vocês chamariam de um desocupado, 
atirado na sarjeta, vê isto e sabe que ele também pode encontrar este brilho no interior de seu ser.



162

Quando Metatron falou de mostrar quem vocês são, não se referia a muitas palavras ou a 
filosofias. Às vezes, simplesmente é mostrar, permitir que a sua iluminação aflore. Agradecemos a 
você por esta pergunta. E Cauldre nos diz que, às vezes, nos dispersamos muito (risos da 
audiência).

PERGUNTA: Tobias, existe algo específico para que eu seja dono da minha divindade, que eu 
poderia fazer melhor mas que não estou fazendo agora?

TOBIAS: Compreender que já está no interior. Não há regras, regimes e nem disciplinas. As 
velhas cerimônias, as velhas disciplinas, as velhas regras, de fato te distraem de chegar a 
compreender a tua divindade. Tua divindade revela-se e floresce naturalmente. Está acontecendo 
neste momento. Estás em meio do florescimento.

Às vezes vocês olham muito longe, à distância. Acreditam que sua divindade vem cavalgando 
sobre a montanha, com o sol do entardecer, sobre um cavalo branco para levá-los. E enquanto 
ficarem olhando para o alto da montanha, queridos, sua divindade que está florescendo a seus pés 
não pode entrar, verdadeiramente, no “agora” de suas vidas. Se você não nutri-la, sua divindade 
começará a definhar. Voltará para o esconderijo em que esteve durante tanto tempo. Esperará até 
o dia seguinte ou a vida seguinte, quando você estiver preparado para reconhecer que “Você 
Também É Deus”.

PERGUNTA: Tobias, recém comecei a trabalhar com as lições da Série do Criador, há umas seis 
semanas. Embora tenha lido todas as canalizações que se seguiram, incluindo as lições da Série da 
Ascensão, desejo muito estar atualizado e em dia, tanto no que diz respeito ao conteúdo das 
lições como, também, com a energia de Shaumbra, que, de certa forma, certamente, sou. Se 
trabalhar com as lições no mesmo ritmo em que foram dadas, tomando um mês para cada lição, 
sempre estarei dezoito meses atrasado. Como posso trabalhar com o teu material e estar em dia? 
Estou certo de que esta é uma pergunta que muitas pessoas experimentam e experimentarão.

TOBIAS: Queridos, estas lições e discussões são dadas aqui mensalmente. É correto que estejam 
espaçadas desta maneira para os grupos aos quais estamos falando neste momento. Explicaremos 
isto num momento. Para aqueles que agora estão sendo atraídos por esta energia, não há uma 
ordem particular para que leiam as lições.

Cauldre nos interrompe (risos da audiência) e diz que seria melhor lê-las em ordem para não se 
confundirem, devido à linguagem que estamos construindo. Mas NÓS dizemos (mais risos) que 
não é necessário lê-las em ordem neste momento. Não há necessidade de que haja uma freqüência 
mensal.

O mais correto seria ler e absorver três lições por vez, porque nós as entregamos em “quartos”. 
Damos três lições unidas entre si antes de avançar para as três seguintes.Seria uma boa idéia 
concentrar-se em três por vez. Também seria uma boa idéia ter uma compreensão energética antes 
de avançar para a seguinte.

Estas lições são entregues a este grupo no “agora”, distanciadas por aproximadamente 30 dias. 
Fazemos isto para que, no futuro, quando vocês usarem estes materiais como pilares para que os 
ensinem, haja tempo para que seus discípulos absorvam e experimentem as lições. Se conduzirem 
os seus discípulos com demasiadas lições de cada vez, será difícil.
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Agora, voltando à pergunta específica. Você, que fez a pergunta, não necessita espaçar em 
intervalos de trinta dias. Mas, uma vez mais, recomendamos que leia pelo menos três lições no 
mesmo período. Isto permitirá um melhor equilíbrio dentro de você.

PERGUNTA: Tobias, nos ensinou que agora é o momento de fazer o que viemos fazer aqui, e 
que nós teríamos conhecimento disto. Examinei todo o meu ser e encontrei outros que se sentem 
tão desorientados como eu. Pode me dar uma orientação para encontrar esse conhecimento 
enquanto esperamos que nossos discípulos apareçam?

TOBIAS: Como diz o ditado humano: “Os discípulos aparecerão quando o mestre esteja 
pronto.” Agora, muitos de vocês ainda estão buscando esta sabedoria ao longe, no futuro sobre a 
montanha. Já está aqui. Mas vocês estão olhando por cima. Vocês esperam que venha de uma 
forma grandiosa. Mas já está aí. Está MUITO próximo, no interior. Vocês esperam que seja algo 
escrito na parede. Esperam que seja um grande sinal ou revelação do Espírito. Nós sabemos. Nós 
vemos em vocês. Mas já está aí.

Agora, se nos pergunta o que é, não podemos revelar. Deves buscar a revelação em ti mesmo. Mas 
existe uma pista para isto: uma pista da qual falamos desde o começo de nossas conversas. Os 
Shaumbra são mestres, mestres de muitas maneiras, mestres por direito próprio, todos possuindo 
diferentes maneiras de ensinar o material. Examina esta pista. Então olha dentro de ti. O 
compreenderás.

PERGUNTA: Querido Tobias, não é o hábito da mente intelectual concentrar-se sempre nas 
velhas formas e padrões que, de fato, obscurecem o conhecimento e a experiência da já existente 
divindade? A mudança de enfoque para fora destes modelos eliminaria, verdadeiramente, o pé no 
freio – correto? Analisar o que já está em síntese gera separação. Por favor amplia isto.

TOBIAS: Certamente, é natural regressar às experiências do passado. Mas não é tão ruim em si. 
Depende muito de quanto se aferram a ele. Como dissemos, o passado criou sabedoria. Façam 
aflorar a sabedoria do passado no “agora”. Dito isto, vemos que muitos humanos permanecem 
presos no analítico. De certa forma, vocês não estão integrando as outras energias, as energias que 
vocês chamariam o “coração”, a “compaixão” a “sabedoria” que já estão aí. Vocês tendem a 
concentrar-se somente na mente, tratando de elucidar as coisas, mais que “sabê-las” ou “senti-
las”. Simplesmente integrem todo o seu ser para este processo.

Sim, por certo, muitas coisas permanecem presas no tecido cerebral quando vocês analisam e 
fazem uma revisão, uma ou outra vez. Mas não queremos que suprimam o cérebro. Existe um 
certo conceito moderno, uma filosofia moderna, que diz que o cérebro é a raiz da maldade, que o 
ego é mau. Queridos, tudo é parte do processo. A mente É parte do processo global.

Neste momento, muitos de vocês estão descobrindo que a sabedoria tende a vir como um 
sentimento. Eventualmente, é processada pela mente, de modo que possa ser plasmada em sua 
realidade humana. A mente é valiosa. A mente é muito valiosa para isto. Reconhecendo que o 
passado é simplesmente experiência de onde se retira sabedoria, descobrirá que sua própria mente 
permitirá a sua liberação, para que possa seguir adiante. Sua mente está tratando de cumprir uma 
função que lhe foi destinada. Mas, agora, vocês podem dar a ela uma nova ordem. Façam com que 
ela saiba que é hora de introduzir sabedoria, mais do que análise.
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PERGUNTA: Tobias, obrigado por tudo o que fazes. Realmente tens me ajudado em minha 
viagem. Existe algo que queres que eu saiba?

TOBIAS: Que você é Deus e é ternamente amado! E, como dissemos antes, que não existem 
respostas corretas nem incorretas. Apenas ÉS. Há somente expressão. Queremos que saiba que a 
família lhe rodeia, durante todo o tempo. E que você sustenta o poder da sua própria divindade. 
Você tem magnífico potencial na Nova Energia.

É a você, querido, a quem damos assistência à noite. Sabemos que tem se perguntado o que é isso. 
Visitamos você durante a noite, simplesmente para estar com você e sentarmos junto a você. Não 
é necessário que tornes isto tão complicado.

PERGUNTA: Tobias, pode falar sobre a natureza das relações nesta época de mudanças e de 
transição da Velha Energia para a Nova Energia? Darei um exemplo do que quero dizer. 
Reencontrei um antigo relacionamento no presente, trazendo problemas para mim. Esta pessoa, 
desde a última vez em que tínhamos nos visto, tomou a decisão de tornar-se um sacerdote 
católico. Ele me disse que gostaria de expandir a definição de sacerdote neste contexto de tempo 
de transformações, enquanto segue, ao mesmo tempo, os códigos tradicionais do sacerdócio, no 
que diz respeito às relações. Ele está se dirigindo ao Novo e retrocedendo à medida que 
descobrimos e afirmamos nossa afinidade de coração e espírito. O dualismo me confunde e gera 
tensões em nossa amizade. Também gostaria de perguntar por que as pessoas que estão se 
dirigindo para a Nova Energia, como eu, podem ficar presas em velhas formas, enquanto estão 
buscando o Novo. Qualquer comentário que venha do seu lado do véu será bem-vindo. 

TOBIAS: Agradecemos a você por abordar esta energia dos relacionamentos, bastante desafiantes 
agora, nesta Nova Energia, como sabe. E, certamente, o fato de estar na Nova Energia não 
significa que todas as coisas ao seu redor estejam nela. Falamos disto a algum tempo, sobre as 
“duas Terras”. Você estará em um estado de consciência e compreenderá o outro estado de 
consciência ao seu redor...mas é possível que eles não lhe compreendam. Este é um tempo, 
particularmente nos relacionamentos, onde a dualidade parece aflorar de maneira mais forte e, às 
vezes, mais peculiar.

Há uma tendência de muita gente voltar, ou o que parece ser uma volta, porque muitos estão 
tendo que resolver ou curar algo do passado. Eles se dão conta que, para avançar, têm que voltar 
para curar o passado. Isto é apropriado para eles. É algo que deve ser honrado

O que está sentindo neste momento é você sendo atraída a sua própria energia, ao seu próprio 
conflito e entendimento da dualidade. Com esta pessoa, em particular, há uma longa história que 
vai além desta vida. Esta pessoa lhe guiou  no passado. Você o seguiu de muitas maneiras. E, 
agora, está confusa sobre quem você estava seguindo. De certa forma, estão lhe dizendo: “Já não 
me siga. Siga a você mesma. E, ao seguir você a você mesma, e ao seguir eu a mim mesmo, 
podemos liberar as velhas ligações do passado e reunir-nos em uma relação mais nova que o novo, 
não baseada no velho carma e nem em velhos contratos entre nós.” Em outras palavras, esta 
pessoa está tratando de liberar você. Ele está tratando de fazê-la seguir a sua própria divindade.

Também existem aqueles humanos que estão se dirigindo para a Nova Energia e que querem 
mudar as velhas instituições. Vemos isto cada vez mais, à medida que vocês se equilibram em sua 
própria divindade. Eles querem retornar e balançar com as velhas estruturas. Não fazemos 
nenhum juízo sobre isto. É apenas uma observação interessante.
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PERGUNTA: Por favor, fale mais sobre a análise de sonhos.

TOBIAS:  Os sonhos são um tema de que falaremos mais. Mas nos agrada esta pergunta agora. 
Os sonhos são um fenômeno muito interessante. Não era sabido que, quando vieram a Terra e 
receberam um corpo físico, os humanos teriam sonhos à noite.

Agora, há uma compreensão grandiosa dos sonhos que ainda não foi totalmente desvendada. Nós 
incentivamos os Shaumbra e grupos específicos dentro dos Shaumbra a trabalhar com a 
compreensão dos sonhos. Seus oceanos da Terra permanecem, em grande parte, sem serem 
descobertos. Seu Universo e todas as estrelas que os rodeiam estão, quase que totalmente, sem 
serem descobertos pelos humanos, neste momento. Mas os sonhos são o território mais 
desconhecido de todos.  O que vocês recordam de um sonho é apenas uma pequena porção do 
que realmente está ocorrendo.

Na Nova Energia, haverá muito maior interesse e muita compreensão dos sonhos. Seus cientistas, 
investigadores e psicólogos vão se sentir frustrados porque tentaram colocar os sonhos em uma 
caixa e dar significados definitivos aos símbolos. Mas não olharam para onde está a verdadeira 
compreensão dos sonhos.

Falaremos mais disto em conversas futuras. Vocês estão tendo diversos tipos de sonhos neste 
momento, diversos tipos de experiências nesses sonhos. Tudo isto é uma parte do processo que 
vocês estão atravessando agora. Particularmente, se querem buscar uma energia atrás destes 
sonhos, tudo se relaciona com liberar a dualidade.

Quando interpretarem seus próprios sonhos agora, olhem-nos do ponto de vista de liberar a 
dualidade. Usem isto como sua compreensão chave. Então começarão a unir as peças do quebra-
cabeça. 

Queridos amigos, foi uma energia maravilhosa a de hoje. Foi um prazer para Metatron entrar e 
falar diretamente com Shaumbra e introduzir esta energia em todos vocês. É possível que, alguns 
de vocês, sintam um cansaço não usual em seu ser ou um incremento não usual de energia. Todos 
estes são elementos da dualidade. Talvez alguns de vocês sintam-se exaustos, durante algum 
tempo, depois disto, ou sintam uma neblina ao seu redor durante alguns dias. Tudo isto é 
apropriado. À medida que as energias de sua divindade e nós, deste lado, nos aproximamos, é 
como se colocar em forma para estas experiências. Vocês as vivenciarão com cada vez maior 
facilidade. Elas não terão tanto efeito sobre o seu físico.

Muita coisa foi vista hoje. Sabemos que vocês também vão querer voltar e ler estas palavras para 
uma compreensão mais profunda. Vão querer ver se há um código secreto nestas palavras. De 
certa forma, há. Mas o código não está nas palavras que estão sobre o papel. O código está na 
energia que foi entrelaçada com elas durante este dia. Essa é sua tarefa – descobrir isto e o que 
isto lhes estava dizendo, realmente, desde o seu interior. Nós voltaremos no mês que vem e 
seguiremos nossa próxima lição.

 E assim é.

Tradução para o português: Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )
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TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de maio de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 9: Vocês Estão Criando Nova Energia

TOBIAS: E assim é, amados amigos, queridos professores, que nos reunimos com vocês neste 
círculo da Nova Energia! Que deleite estar aqui de volta com vocês, nesta energia amorosa e 
carinhosa, e neste lugar repleto de compaixão e com a essência de sua jornada! Pois aqueles que 
acham que a nossa chegada lhes é energizante, saibam que é exatamente o oposto: NÓS, do nosso 
lado do véu, é que ficamos energizados ao estarmos aqui com vocês! Nós é que experimentamos 
arrepios de excitação em nossas ‘colunas vertebrais etéricas’! [risos da platéia] E aqueles que 
podem ver as cores daqueles que se reúnem ao seu redor e também neste palco, verão luzes 
cintilando por todos os cantos da sala, enquanto adentramos este templo sagrado. Pois isto é o 
que vocês criaram aqui, professores e Shaumbra, um templo sagrado… Quando vocês se reúnem 
assim, criam o templo da Nova Energia. Vocês nos admitiram em seu espaço sagrado e nos 
permitiram chegar às portas de seu templo divino. E em sua honra ‘tiramos nossos sapatos’. 
Cauldre acha que nós lhe pedimos para se descalçar porque não gostamos muito destas coisas 
engraçadas em seus pés. Mas esta é também a maneira de demonstrar nossa honra por vocês, ao 
‘tirar nossos sapatos’ para estarmos aqui com vocês. E lhes agradecemos por nos convidarem para 
vir a este templo da Nova Energia. Queridos amigos, que grande honra é estar aqui! Que honra é 
testemunhar o que vocês estão fazendo! Pois não é tarefa pequena o fato de serem os primeiros a 
entrarem na Nova Energia. E é sobre isso que conversaremos hoje. Falaremos do que 
verdadeiramente é a Nova Energia. Puxa, que honra estar aqui com vocês, irradiando-lhes tanto 
amor! É algo que não precisa ser transmitido em palavras. Vocês sentem o que lhes estamos 
enviando? Vocês percebem o que estão criando aqui, tanto os que se encontram nesta sala, como 
aqueles que estão se conectando através da Internet? Repito: vocês estão criando tudo isto! Num 
certo sentido, poder-se-ia dizer que estamos tirando retratos de vocês, mesmo tendo ouvido 
Cauldre dizer que fotos não são permitidas aqui! [Tobias graceja.] De fato, tiramos ‘fotos 
energéticas’ quando nos reunimos com vocês, e as afixamos nas ‘paredes’ do nosso lado do véu. E 
então agrupamos as fotos deste grupo, o Círculo Carmesim, assim como os retratos individuais de 
cada um de vocês que está aqui, ou lendo estas palavras. E então comparamos as fotografias atuais 
com aquelas de um ano atrás, dois anos atrás... e reparamos nas magníficas mudanças que têm 
ocorrido dentro de vocês. Ora, vocês também podem ver estas fotos. Simplesmente peçam. 
Traremos vocês para visitar nosso ‘salão de retratos’, onde todas estas ‘fotos energéticas’ são 
afixadas. Traremos vocês aqui à noite, em seus sonhos, ou até mesmo em seu estado desperto de 
vigília. E à medida que vocês aprenderem a liberar a dualidade, aprenderão a viajar sem 
automóveis ou aeronaves. Pois vocês também podem vislumbrar estas fotos mostrando o 
progresso que realizaram em tão poucos anos. Pois vocês sabem que alguns anos é um curtíssimo 
período de tempo, após experiências de centenas ou milhares de vidas! Atentem para o que vocês 
estão fazendo em tão curto período de tempo! E eis que esta sala se enche com as energias 
daqueles que vieram para esta lição, e daquele que é o nosso ilustre convidado, assim como dos 
muitos mais que aqui se agrupam em círculos ao seu redor... assistindo... honrando... e sentindo o 
amor de um pequeno grupo de humanos que trilharam uma longa e difícil estrada durante muitas 
e muitas existências... 

“Sim” - foi a resposta que ouvimos de vocês há um mês atrás. “Sim” - foi o que ouvimos de sua 
alma, de seu ego humano e de sua consciência, quando Metatron lhes perguntou, “Vocês estão 
prontos, meus queridos?” “Sim” - foi o que ouvimos de vocês quando lhes perguntamos, “Vocês 
estão prontos para se desapegarem de todas aquelas coisas que têm mantido vocês atados?” 
Certamente que houve aqueles que inseriram suas próprias cláusulas naquele “sim”! “Sim, 
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Espírito. Sim, Família, mas vocês devem me dar isto ou aquilo!” E, querem saber, queridos, isso 
foi apropriado! Nós queremos saber quais são as coisas que vocês precisam na Terra. E o seu 
próprio ser e sua própria alma precisam ouvir também. Vocês têm tido medo de pedir as coisas. 
Vocês andaram pensando que a taça do Espírito fosse limitada. Vocês acharam que só poderia 
haver uma quantidade limitada de sopa na terrina divina! Vocês queriam se certificar de que 
houvesse o suficiente para manter cada ser humano sobre a Terra. E como amamos vocês por 
isso! Mas tal prato não tem fundo. Há mais do que suficiente para todos. E é importante que 
vocês nos façam saber de que é que precisam em sua jornada. Talvez não possamos entregá-lo a 
vocês na forma tangível de um produto material, mas nós podemos passar-lhes nossa energia e 
nosso amor. E quando vocês pedirem coisas, vai ajudar se sua própria alma souber aquilo de que 
precisam naquele momento. Não tenham receio de pedir. Queridos e amados, façam-nos saber se 
é de amor que necessitam, se é compaixão de que precisam. E permitam que vocês mesmos 
saibam que também precisam de abundância agora. Não imponham limitações sobre “quanto, 
quando ou onde.” Simplesmente irradiem a vibração de que agora é o momento para que estas 
coisas da natureza humana, para que estas coisas relacionadas às suas emoções e as coisas de 
natureza espiritual cheguem à sua vida. E elas serão trazidas até vocês. E este é um dos aspectos da 
física da Nova Energia: as coisas chegam até vocês. Também ouvimos “Sim”, quando Metatron 
perguntou, “Vocês estão prontos para mostrar quem vocês são? Vocês estão prontos para 
expressar seu próprio ser e sua divindade?” “Sim” foi a resposta que ouvimos quando Metatron 
lhes perguntou, “Vocês estão prontos para irradiar a luz de sua divindade?” Não mantendo-a 
num lugar secreto e oculto, mas iluminando-a dentro de si e também ao seu redor. “Sim” foi o 
que ouvimos - um coro afirmativo vindo de Shaumbra - quando lhes perguntamos, “Vocês estão 
prontos para saber quem verdadeiramente são?” Não esta ou aquela ilusão de um humano com 
limitações; não aquela ilusão de alguém preso nos ciclos de vidas e renascimentos sobre a Terra. E 
então, vocês estão prontos para se perceberem e se conhecerem a si mesmos como Deus? Pois 
vocês partiram do Lar há um longo tempo atrás… embora não tão longo assim. Vocês são 
aqueles que estavam no Reino Primordial com o Rei e a Rainha, e que um dia herdariam o trono, 
trazendo-o para dentro de seu próprio ser. Esta é a razão pela qual Metatron perguntou, “Vocês 
estão prontos para saber que são os próprios herdeiros do trono?” Existem muitas implicações 
nisto tudo, sobre as quais continuaremos a discutir com vocês. Contudo, é chegado o momento 
de vocês serem e assumirem o seu próprio Eu-Divino de pleno direito, ainda em unidade com 
Tudo O Que É, mas agora com uma identidade separada. “Vocês estão prontos para saberem 
quem vocês são? Vocês estão prontos para receberem o Fruto da Rosa?” E a resposta que 
ouvimos foi: “Sim, mas estamos um pouco confusos sobre o que isto significa!” [risos da platéia] 
Significa assumir posse de quem vocês são, sua própria divindade. Trata-se do saber profundo de 
que vocês criaram todas as soluções, mesmo antes de as experiências correspondentes se 
manifestarem em suas vidas. O Fruto da Rosa É sua Divindade. E quando perguntamos, “Vocês 
estão prontos para recebê-lo?” - vocês responderam, por toda a Terra, e também individualmente 
em seus corações: “Sim, Metatron! Sim, Espírito! Sim, Tobias! Estamos prontos! Por que é que 
vocês acham que passamos por tantas dificuldades? [risos da platéia] Por que é que vocês acham 
que têm de nos fazer todas estas perguntas? Já não lhes respondemos repetidas vezes?” Ora, 
amigos, Metatron repetiu tais perguntas porque o momento é realmente apropriado. Também 
lhes perguntamos, “Vocês estão prontos para permitir aos outros o espaço deles, e 
compreenderem que eles estão em sua própria jornada, num caminho que eles escolheram para si 
mesmos?” Pois no devido momento, eles virão até vocês. No meio tempo, porém, é uma questão 
de permitirem que eles joguem o próprio jogo, permitirem que suas almas se desenvolvam, 
experimentem e cresçam, assim como vocês o fizeram. Ah, queridos, mas quando lhes 
perguntamos, “Vocês estão prontos para amarem a si mesmos?”, o que ouvimos ao redor de todo 
o mundo foi: “Talvez… talvez.” [risos da platéia] Esta foi a mais difícil de responder, porque 
lançou todas aquelas perguntas para um nível realmente profundo de seu ser. Esta pergunta 
levantou questões pessoais ao longo de muitas noites por vir, relacionadas à auto-estima e ao 
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merecimento de vocês. “Vocês estão prontos para amarem a si mesmos?” Pois em seus sonhos, e 
até mesmo em seu estado de vigília, vocês têm vislumbres das coisas que fizeram no passado. 
Houve traições, assassinatos, doenças, abuso de poder e corrupção. Vocês criaram todas estas 
coisas na energia da dualidade. E então se julgaram por causa delas. Mas e agora, queridos e 
amados, vocês estão prontos para amarem a si mesmos? Estão prontos para compreenderem que 
tudo isso trouxe experiência? Vocês pagaram suas “contas”! Vocês as quitaram, uma vida após 
outra. Não há razão agora para se apegarem a qualquer coisa do passado, além da sabedoria de 
todas as experiências. O Espírito, e Metatron, e todas as outras entidades não fazem julgamento 
algum. Eles nem sabem o que significa “pecado”. Não conhecem nem mesmo esta coisa a que 
vocês chamaram “carma”, e que impuseram sobre si. “Vocês estão prontos, queridos”, 
perguntamos a vocês neste dia, “para amarem a si mesmos, terna e intimamente?” Pois lhes foi 
ensinado que haveria algo errado em amarem-se a si mesmos, e que isso seria algo narcisístico ou 
pervertido. Mas, QUERIDOS AMIGOS, ESTA É A COISA MAIS SAGRADA QUE VOCÊS 
PODEM FAZER! AMAR TUDO O QUE VOCÊS SÃO, E ENTENDER QUE TODAS AS 
SUAS EXPERIÊNCIAS LHES TROUXERAM A ESTE MOMENTO DE SABEDORIA! 
Queridos e amados amigos, Metatron também lhes perguntou, “Vocês estão prontos para 
liberarem a ilusão da dualidade? Vocês estão prontos para se desapegarem, mesmo quando nem 
sabem o que virá para ocupar o lugar dela?” Ah, que grande desafio! Muitos de vocês disseram, 
“Estou pronto para liberar a dualidade e, embora esteja assim tão próximo do que está por vir, 
nem mesmo sei o que é! A dualidade é um aspecto tão intrínseco de quem eu sou, que 
simplesmente não sei como liberá-la.” Mas o “sim” que veio de seu coração, de seu ser, proferido 
por sua própria boca, foi expresso para que todos pudessem ouvir... Este “sim” estabeleceu uma 
energia que ajuda a liberar a dualidade. Vocês ainda não compreendem plenamente aquilo em que 
estão adentrando, esta coisa chamada Nova Energia. Parece um mistério - algo esquivo e 
indefinido, ainda incompreensível nesta altura. Mas esse entendimento virá. Falaremos disto nesta 
lição. Quando Metatron mencionou os ventos, o fogo, as águas e os tremores da Terra, ele 
certamente falava das coisas sobre as quais vocês lerão a respeito em seus jornais. Contudo, ele 
estava transmitindo a vocês uma mensagem a respeito de si mesmos. “Vocês estão prontos para os 
incêndios que varrerão seus corpos físicos?” Talvez vocês experimentem este fogo como uma 
gripe, ou erupções cutâneas, ou ainda manifestações de calor. Estes são os fogos que virão de sua 
faxina interior, pois existe muita fricção ocorrendo exatamente agora, em níveis muito profundos 
de seus corpos energéticos. Tal fricção ocasiona calor, originando os fogos internos, os quais 
purificam o interior de seu ser das antigas marcas e cicatrizes. E assim como acontece em suas 
matas e florestas, onde há árvores caídas e o solo está repleto de escombros, tal se dá em seu 
próprio ser. Tais coisas requerem limpeza e purificação. E os fogos internos lhes ajudam a liberá-
las. E então vêm os terremotos... De fato, Metatron também estava falando dos tremores e abalos 
que provêm de seu interior, na forma de dores e incômodos no corpo. Seu próprio DNA está 
sendo alterado por vocês mesmos bem agora. E aqui estamos, junto de vocês, para ajudar a 
providenciar amortecedores energéticos que minimizem os impactos de todas estas 
transformações. Vocês estão modificando a própria estrutura de seu DNA, tanto ao nível 
molecular, como ao nível atômico de seus seres. Seu interior está mudando, e isto causará 
terremotos. Vocês ainda guardam as marcas energéticas do passado em seus tecidos, em seus ossos 
e em todo o seu corpo físico. E às vezes se requer um terremoto para liberar tais registros. E 
quando isso acontecer, não venham até nós, dizendo: “Metatron e Tobias, por que vocês fizeram 
isso comigo? Por que meu corpo está doendo?” Queridos amigos, vocês estão liberando. 
Compreendam o processo e aceitem fluir com ele. E então virão as chuvas… as águas… estas 
significam as lágrimas. Estas são as lágrimas de seus corações. De fato, há certa tristeza em deixar 
a velha energia, a energia da dualidade que vocês chamaram de lar por tanto tempo. E as lágrimas 
de seus corações ajudarão a lavar os resíduos emocionais do passado, purificando o que é antigo, e 
lhes permitindo verdadeiramente moverem-se para o que é novo. Ah, ainda há os ventos. Os 
ventos internos. Não é de se admirar que haja ventos interiores, pois vocês estão indo tão rápido 
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agora! Vocês já puseram sua cabeça para fora da janela de um veículo viajando a 100 milhas por 
hora? Vocês podem sentir a força da rajada... E isto é grande parte do que vocês estão fazendo 
agora. Vocês estão entrando tão rapidamente na Nova Energia, que isso está causando um tipo de 
vento interno. Sim, os ventos também purificam. Os ventos também liberam. Às vezes os ventos 
são como um escova macia acariciando todo o seu ser, suavizando e confortando. Outras vezes 
rugem como furacões e tornados. Todas estas coisas acontecem dentro de vocês, à medida que 
adentram esta coisa chamada Nova Energia. Muito daquilo que Metatron falou em nosso último 
encontro foi relacionado a vocês. Vocês também verão tais coisas acontecendo em seu mundo 
exterior. Mas mesmo enquanto estão transformando sua própria consciência, vocês ajudam os 
outros a mudarem as consciências deles. Mesmo trabalhando em sua escrivaninha o dia inteiro, 
sem nem interagir muito com os colegas de trabalho, a consciência de vocês em transformação
está afetando os outros ao seu redor. Eles também estão atravessando seus próprios processos, 
assim como vocês o fizeram. Os deles serão um pouco mais fáceis, porque eles terão professores -
vocês - para guiá-los e orientá-los. Eles chegarão até vocês no momento apropriado. Mas enfim, 
amigos, a energia de Metatron se encontra firmemente sobre a Terra. E levou um certo tempo 
para chegar até aqui. Demorou um pouco para que Metatron ajustasse sua energia e também para 
que vocês pudessem absorvê-la. Mas agora esta energia está bem firme aqui. Não existe mais a 
necessidade de enviar anjos mensageiros, ou de utilizar filtros ou barreiras como precisávamos 
antes. Ela está aqui. Metatron, queridos amigos, É vocês. Metatron é a energia coletiva daqueles 
que estão se movendo para a Nova Energia. Vocês podem ver seu próprio reflexo em Metatron. 
Ele é a iluminação de quem vocês são: sua própria divindade. Metatron, que se apresentou como 
“Sua Voz No Espírito”, é a aquela parte de vocês que não tinha sido capaz de se integrar ao 
plano da Terra por muitas, muitas razões. Metatron é a consciência divina que não tinha sido 
capaz de penetrar a dualidade até agora. E esta energia de Metatron, de vocês mesmos e de sua 
divindade está agora firmemente plantada aqui. Foi um deleite para esta consciência de Metatron 
poder falar com vocês há um mês atrás. A consciência dele continuará a lhes falar, mas vocês 
poderão se reconhecer nela. E também reconhecerão Shaumbra nesta voz de Metatron. E 
Metatron continuará a trabalhar com vocês. 

E sim, está aqui um convidado especial que nos visita para participar da lição de hoje. Ele tem se 
aproximado aos poucos, aguardando para chegar neste momento tão apropriado. E ele vem hoje 
para celebrar, e oferecer a vocês o exemplo de uma jornada rumo à Nova Energia. Aquele que 
aqui chega tem nos visitado em algumas de nossas recentes discussões. É a energia de Gautama, o 
Buda, ou Sidarta. Ele é conhecido por muitos nomes, tais como O Iluminado, sendo esta a 
verdadeira essência da palavra Buda - “O Iluminado”. Gautama se faz presente, particularmente 
nesta época do ano, no mês de maio, no qual se acredita tenha recebido o nosso querido Buda sua 
iluminação sob a figueira... Gautama vem para estar conosco e também conversar sobre a Nova 
Energia da Terra. A energia de Gautama se faz presente entre todos vocês. Sintam esta energia 
fluida, dourada e pulsante, vibrando em todas as cores, mas repleta de matizes dourados. Nós 
convidamos Gautama para várias de nossas sessões recentes. E nós o trouxemos ao nosso 
encontro junto ao Grande Lago Salgado [Salt Lake, no Estado Americano de Utah], quando 
falamos sobre a verdade em constante mutação e evolução. POIS NÃO EXISTE UMA 
VERDADE SIMPLES E ESTÁTICA. A VERDADE EVOLUI EM CADA MOMENTO 
NO TEMPO E COM CADA MUDANÇA DE CONSCIÊNCIA. CONTEMPLEM AS 
FOTOS DE VOCÊS, AS QUAIS AFIXAMOS EM NOSSO MURAL ENERGÉTICO. 
VOCÊS CONHECIAM A VERDADE HÁ DOIS ANOS ATRÁS. MAS A VERDADE 
QUE VOCÊS HOJE CONHECEM É DIFERENTE. VOCÊS EVOLUÍRAM, E ESTÃO 
MAIS SÁBIOS. Levamos pois Gautama a este lugar próximo a Salt Lake (Workshop de Tobias 
de 30 de março de 2002: “O Que É A Verdade?”), para que vocês soubessem que a verdade 
evolui e se transforma. Suas vidas e suas verdades mudarão, mesmo além do que são hoje. E há 
uma semana e um dia, Gautama veio conosco à cidade de Nova York (para o Workshop de 
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Tobias de 27 de abril de 2002, durante o Festival de WESAK), naquele templo e naquele 
santuário erigidos em sua honra. A energia dele se fez presente entre todos os que lá estavam. E 
foi muito importante que sua energia aí se expressasse, pois falamos de uma compreensão a que 
Sidarta chegou. Uma realização que não pôde ser plena para ele naquela sua existência. Ele a 
podia compreender. Ele tinha ciência dela em sua mente, e podia sentir tal vibração em seu ser. 
Mas ele não podia estar naquela consciência, porque a energia daqueles tempos não o permitia. E 
há oito dias ele veio àquela cidade, que passou por tantas coisas, para deixar uma mensagem sobre 
como entrar no Vazio da Ascensão. E ele falará mais sobre este tema hoje, através de mim, 
Tobias, e de Cauldre. Mas antes que prossigamos com a Lição Nove da Série da Ascensão, 
queridos amigos, façamos uma pequena pausa. Pediremos a vocês que respirem profundamente, 
pois iremos ajustar as energias deste templo sagrado. Gautama está sorrindo, pois ele sabe que 
vocês são aqueles que também trilham o Caminho. Vocês são aqueles em busca da verdade e das 
respostas interiores. Como o Buda, vocês não se apegam a nenhuma verdade ao longo do 
caminho. Vocês não param e plantam seus pés em determinado ponto, dizendo, “Esta é a 
verdade; não preciso ir além.” Ora, vocês também são Budas… vocês são os Iluminados... Quero 
contar a vocês uma pequena estória... [Tobias graceja.] Cauldre (Geoffrey Hoppe) está rindo. Ele 
acha minha estória engraçada. Mas na verdade, eu realmente conheci Gautama, o Buda, em minha 
vida como Tobias. E como Tobias, o mercador, viajei para terras longínquas e vastas, para fazer 
aquisições para meu rei. E algumas de minhas jornadas foram talvez um pouco mais extensas do 
que o rei gostaria. E fui atraído para aquela região onde Gautama ensinava. E fiquei sabendo que 
ele se encontrava em uma vila não muito distante do local onde eu estava fazendo minhas 
compras. Decidi, portanto, ir ouvi-lo. Eu era relativamente jovem à época e ele já era um 
honorável ancião. Sentei-me e pus-me a escutá-lo. Eu era Israelita, Judeu, firme em minhas 
crenças, mas sempre buscando, pesquisando, investigando. Embora fosse algo rígido com relação 
às minhas próprias crenças, sempre gostei de ouvir o que os outros tinham a dizer. E quando ouvi 
Gautama naquele dia, e vi a paz de seu semblante, e senti a presença divina em todo o ambiente, 
muito mudou em minha forma de pensar. E após escutá-lo durante horas, tive então o prazer de 
falar pessoalmente com ele por breves momentos. Ele não me disse muitas palavras, porém recebi 
uma torrente de energia que provinha de seu coração. E eu lhe disse: “Ó Amado, Ó Iluminado, 
Príncipe Buda, fala-me da verdade que encontraste. O que Tu sabes, que eu também deveria 
saber?” E o Buda caiu na risada e disse, “Por que é que você acha que eu descobri a verdade?” E 
lhe respondi, “Amado Buda, porque todos dizem que Tu és O Iluminado, e te chamam de O 
Grande Sábio.” Ele riu de novo e disse, “A VERDADE ESTÁ SEMPRE EVOLUINDO. 
VOCÊ NUNCA A “DESCOBRE”. VOCÊ APENAS COMPREENDE CERTAS 
ENERGIAS QUE TÊM A VER COM ELA. E QUANDO VOCÊ ACHA QUE 
ENCONTROU A VERDADE, É HORA DE SE MOVER ADIANTE E PROCURAR 
PELO NÍVEL SEGUINTE DA VERDADE.” E acrescentou, “Por que é que você acha que eu
continuo a caminhar por estas estradas, de vila em vila, mas não ensinando tudo o que sei, e sem 
estar satisfeito em ficar num único local?” E prosseguiu dizendo, “Mas eu ensino a cada pessoa 
que o Divino está dentro delas, que a Iluminação vem do íntimo delas, e que elas jamais a 
descobrirão em outro indivíduo ou em outro lugar.” E sobreveio sobre Gautama uma tristeza… 
E ele disse, “Você sabia, querido Tobias, que esta é a minha verdadeira mensagem e, contudo, 
quão poucos são os que desejam ouvi-la? A maioria quer ver milagres...” E concluiu, “Eu posso 
fazer alguns milagres. Truques, num certo sentido. Milagres, talvez. Mas eu prefiro não realizá-
los, porque não desejo focalizar a energia nisso. E as pessoas querem milagres, mas não desejam 
ouvir a voz interior. Elas querem um salvador. E eu não posso ser isto para elas. Portanto, 
continuo em busca de minha própria verdade expandida, podendo somente ter a esperança que a 
mensagem do Divino Interior alcance alguns ouvidos...” E aquela minha vida em que me 
encontrei com Gautama teve um impacto tremendo... Vocês podem imaginar que deleite é, para 
mim, ter Gautama em nossa presença neste dia, para estar energeticamente com vocês, e também 
para revelar algo sobre Quem Vocês São? Gautama nasceu na realeza, como príncipe. Isto deveria 
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dizer algo a vocês… o fato de que ele era um príncipe, nascido no Reino do Rei e da Rainha... E 
que um dia herdaria o trono... Não há coincidência nesta estória! Seus pais e família sabiam que 
havia algo diferente nele. Não soa familiar, queridos amigos? Eles tentaram mantê-lo afastado do 
caminho da iluminação e de trilhar a difícil jornada. E eles o mimaram e protegeram de diversas 
maneiras, não permitindo que ele visse as dificuldades e desafios da jornada humana. Mas dentro 
dele havia uma inquietude, que insistia em querer explorar o exterior, para ajudá-lo a entender 
quem ele era no interior... Não soa familiar, Shaumbra? E assim foi que Gautama tentou satisfazer 
aqueles ao seu redor. Casou-se muito jovem, aos dezesseis anos de idade. E ele se casou porque 
isso é o que se esperava dele. Foi uma opção que os outros lhe impuseram. E após alguns anos, ele 
e sua esposa trouxeram ao mundo uma criança. E então, o que ele fez? O que foi que ele fez? Ele 
partiu. Estava desiludido com a vida. E renunciou ao mundo da realeza em que vivia. Oh, vocês 
podem imaginar as manchetes dos jornais se ele estivesse vivendo na época de hoje? “Pai 
Abandona A Família!” ou ainda, “Príncipe Deixa A Família Em Troca De Uma Viagem 
Egoísta”. Mas Gautama precisava buscar por sua própria verdade e sua própria divindade. Ele 
deixou a família real e assumiu o voto de pobreza. Não soa familiar, queridos amigos? E ele 
também assumiu o voto de castidade. Ele trocou de disfarce e mudou de identidade, queridos 
Shaumbra. E Gautama passou a sentir que seu corpo e sua humanidade não eram apropriados, 
que eles o prendiam e lhe impediam de saber quem ele verdadeiramente era. E ele então abusou de 
seu corpo, não o alimentando ou nutrindo. Ele tentou negar a si mesmo, mais do que seguir a 
canção de seu coração. E ele fez isso em sua busca pela verdade. Não soa familiar, queridos 
Shaumbra? Ele abandonou os relacionamentos que tinha com todos aqueles que havia conhecido. 
E ele suportou inúmeras dificuldades físicas e emocionais em seu caminho. E lá se foi ele estudar 
com um mestre, um grande e sábio professor. E ele estudou, queridos amigos, a arte do “nada”, a 
arte da “não-coisa”, achando que se ele se esvaziasse de todo o seu ser, viria a saber quem de fato 
era. E ele estudou diligente e demoradamente com aquele mestre da arte de esvaziar-se. E aqui 
está Gautama agora, para dizer a vocês que o que ele estava fazendo era apenas experimentar mais 
um nível de negação. Ele estava negando à sua própria mente a capacidade de funcionar, e 
permitir que as vibrações e energias por ela passassem, entrando e saindo. Foi-lhe ensinado em 
seus estudos como bloquear a mente, e interromper seu fluxo de energia. E ele também fez isso 
com seu corpo, negando-lhe a própria expressão do amor. Certamente que ele aprendeu muito 
fazendo isso. Ele aprendeu que a dor não é nada divertida... Ele aprendeu que existem muitas 
“viagens” e estados alterados de consciência que vocês podem empreender quando seu corpo e 
sua mente se encontram nestes níveis profundos de negação. Mas ele também percebeu que 
aqueles estados alterados não tinham como base o próprio viver e a realidade da vida. Também 
eram ilusões. Aquelas “viagens” não lhe traziam a Essência do Amor, a essência do Espírito, e a 
essência da Verdade. E Gautama se “divertiu”, brincando com aquele profundo nível de negação, 
até que... seus cabelos caíram, pois não dispunham de nutrientes que os vivificassem… e então 
suas unhas dos pés literalmente caíram... Ele não estava amando o seu corpo - ele o estava 
negando. E quando seus próprios ossos se tornaram quebradiços, ele aprendeu ainda mais sobre 
esta negação, o tal “nada”, a “não-coisa”. E eis que um dia a voz interior de Gautama o fez 
perceber que aquela não era a verdade que ele buscava. Era somente um aspecto. E ele então 
partiu, e retomou a estrada. E ele continuou com suas meditações profundas. Ele continuou com 
suas cerimônias. Ele continuou com todas aquelas práticas sagradas, as quais, num certo sentido, 
ajudaram-no a direcionar-se. Pois elas criavam pontos baixos. Oh, sim, Gautama experimentou 
depressão, medo e ansiedade. Mas o que ele realmente estava fazendo era CRIAR UM PONTO 
TÃO BAIXO QUE EVENTUALMENTE O AJUDASSE A CHEGAR A UM NOVO 
NÍVEL DE ILUMINAÇÃO. E ao longo da estrada ele ouviu falar de outro mestre. E os 
ensinamentos deste novo sábio soaram verdadeiros e profundos. E lá se foi ele para ser 
doutrinado pelo segundo mestre, que lhe ensinou a arte da não-percepção, que pregava que todas 
as coisas seriam meras ilusões. E Gautama adorou aquele estudo, aquele jogo mental, de não ter 
percepção, sem ilusões de coisa alguma, de liberar todas as coisas. Num certo sentido, isso era a 
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própria antítese da negação que ele havia estudado anteriormente. E ele logo percebeu que aquela 
tal de “não-percepção” era simplesmente outra forma de negação. Pois quando todas as coisas são 
chamadas de ilusões e disto nada se aproveita, e quando há a negação do “agora” que vocês estão 
experimentando… isto nada mais é que outra forma de negação. Não soa familiar, Shaumbra? E 
então Gautama abandonou aquela segunda escola em profundo desespero, sem descobrir as 
respostas e a verdade pelas quais realmente procurava. E em determinado ponto, ele compreendeu 
que aquela vida de negação, bloqueios e de não viver no “agora”... não era a verdade. E ele voltou 
a comer, alimentando seu corpo com a energia de que este precisava. E retornou a uma vida de 
certa abundância. Ele percebera que não ter abundância estava somente causando dor. E com esta 
nova sabedoria, ele chegou a um equilíbrio de entendimento... de energias… de abundância… de 
alimentar o corpo… de permitir o fluxo da mente. E ele retornou ao mundo do “agora”, 
restabelecendo o relacionamento com aqueles de sua família e com aqueles que haviam sido seus 
amigos. Vocês compreendem o que Gautama está lhes dizendo neste dia, queridos amigos? Que 
após ter suportado dor e sofrimento através da negação, ele recebeu sua maior iluminação naquela 
sua existência. E enquanto estava sentado sob aquela árvore, GAUTAMA COMPREENDEU 
QUE NA VERDADE ELE ERA ESPÍRITO, DEUS EXPRESSANDO-SE EM FORMA 
HUMANA… MAS QUE, DE FATO, ELE ERA ESPÍRITO. E quando ele entendeu isto, nos 
níveis mais profundos dentro de si, os outros o perceberam no semblante e na aparência dele. E as 
pessoas começaram a segui-lo, pois queriam o que ele tinha. E ele repetidamente dizia aos 
seguidores, “Tudo está dentro de vocês. De fato, posso oferecer-lhes a sabedoria de minha 
experiência, mas a jornada pertence a cada um de vocês”. E ele não gostava muito daquela 
situação, mas as pessoas continuaram a segui-lo. Inúmeros livros foram escritos sobre O 
Iluminado. Muitos templos foram erigidos em honra dele. Os povos ao redor do mundo 
descrevem suas jornadas e aquilo que ele aprendeu. Mas ele está aqui hoje para lhes dizer algo: a 
assim chamada iluminação, o assim chamado entendimento divino... ele não os pôde abarcar 
plenamente naquela sua existência... mas se encontram disponíveis a vocês, Shaumbra, nesta sua 
mesma vida atual. Vamos explicar o que queremos dizer com isto. 

Falemos um pouco sobre energias, como elas operam, e sobre a dualidade. Conversemos por um 
momento dos altos e dos baixos e, depois, da Nova Energia da Terra, para a qual vocês estão 
caminhando. E, finalmente, nas lições restantes desta Série, falaremos sobre a Nova Energia, e 
sobre o que verdadeiramente está acontecendo ao seu redor. A dualidade constituiu-se em um 
método para que vocês olhassem para si mesmos, para que olhassem para o oposto, como que 
num espelho. Vocês vieram do Um, do Reino Primordial, onde somente havia a Unidade. E 
quando vocês partiram do Lar, quando vocês deixaram o Primeiro Círculo da Criação, queridos 
amigos, apareceram as energias iniciais da dualidade. Foi quando, pela primeira vez, vocês 
puderam olhar-se para si mesmos no espelho. Dualidade, dois opostos, realidade dual… Foi 
quando, pela primeira vez, vocês começaram a ter uma identidade própria. Até então, vocês eram 
essencialmente aqueles que viviam no Reino, na unidade primordial. Vocês estavam começando a 
desenvolver sua própria identidade. Pois sua identidade enquanto Jack, o Príncipe, era como um 
rochedo no leito de um rio. Falamos recentemente sobre tais rochedos. Sua identidade era como 
um rochedo que quebrava o fluxo da água, pois as energias do Reino constituíam um fluxo 
singular. E agora, sua nova identidade era como um rochedo na corrente da energia divina. 
Quando se coloca um rochedo na água, o mesmo cria turbulência, e quebra a suavidade do fluxo. 
Parte da água corre por sobre o rochedo, e parte da água o contorna, gerando vórtices no outro 
lado. Num certo sentido, isso é o que é a dualidade. O seu senso de identidade fora do Reino age 
como um rochedo no curso d’água das energias. E tudo isso é apropriado. Tudo apropriado, 
ajudando vocês, queridos Príncipes e Princesas, a desenvolverem novas compreensões de quem 
vocês verdadeiramente são. As energias da dualidade, num certo sentido, são como as ondas que 
surgem à frente do rochedo. E nelas há altos e baixos, e movimentos de sobe-e-desce. A dualidade 
é como uma onda de energia. Imaginem aquela conhecida representação gráfica de uma onda de 
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energia alternando subidas e descidas. Quando vocês atravessaram a Muralha de Fogo - sabemos 
que alguns irão querer questionar isto - mas havia uma quantidade finita de energia que passou 
com vocês. Sim, quando vocês partiram do Lar, uma quantidade finita de energia acompanhou 
vocês. Claro, essa quantidade finita era vasta! Enquanto humanos, vocês não precisam se 
preocupar com a possibilidade de a mesma se esgotar. Todas as coisas fora do Primeiro Círculo 
contêm uma quantidade finita de energia. E, desde então, mesmo antes de vocês chegarem à 
Terra, as energias da dualidade se estimularam uma à outra. A luz competindo com a escuridão. 
O esquerdo jogando com o direito. O masculino atiçando o feminino. Todos dançando juntos, 
por assim dizer. Às vezes o embate das energias, uma contra a outra, era uma forma de provocar 
transformações e mudanças, mas jamais chegou a criar uma Nova Energia. As energias da 
dualidade continuamente modificavam seu equilíbrio de luz e escuridão, nunca porém a 
quantidade de energia dentro de cada uma. A dualidade significa simplesmente duas energias 
opondo-se uma à outra. Elas às vezes chegam juntas, às vezes invertem seus papéis, e às vezes 
assumem um outro rosto, uma nova máscara. Mas o somatório ou quantidade da energia nunca 
muda. Em suas vidas, portanto, vocês experimentam altos e baixos. É o vai-e-vem das ondas da 
dualidade. Vocês as vivenciam em muitos níveis diferentes. Vocês experimentam altos e baixos 
emocionais, físicos e até espirituais. Como humanos, vocês tentam escapar dos baixos e 
experimentar somente os altos. Mas os baixos são apropriados. Façam uma retrospectiva de suas 
próprias existências. Não foi exatamente nos pontos baixos, nos momentos mais desafiadores de 
suas vidas, que vocês tiveram os maiores ‘insights’ e as maiores compreensões? Assim, é claro, 
como o maior desejo de logo sair depressa dali! [risos da platéia] Vocês faziam tudo para logo 
escapar dos baixos! Vocês não eram complacentes nos pontos baixos. Nem Gautama o foi, 
quando ele atravessou o seu período de negação. Ele se encontrou no mais baixo estado de todos, 
física e mentalmente. Contudo, foi isto o que proporcionou a energia e a motivação para que ele 
seguisse adiante. Na dinâmica da dualidade, os pontos baixos propiciam como que um efeito de 
montanha-russa, que lhes impulsiona para os pontos altos. Nos períodos de alta, vocês 
solidificam as iluminações e a sabedoria que adquiriram nos períodos baixos. E é aí que vocês 
trazem esta nova sabedoria para uma forma mais tangível e cristalina. Mas vocês sabem o que 
acontece, queridos Shaumbra, quando vocês alcançam o pico? Vocês logo querem saber de outra 
volta na montanha-russa! E assim vocês se permitem mergulhar de novo nos pontos baixos. Vocês 
conseguem perceber a si mesmos neste processo? Os pontos baixos lhes ajudam a ganhar o 
potencial da sabedoria, e também a motivação para continuar se movendo adiante. E, então, vocês 
as trazem consigo para os altos estados, ancorando-as lá, por assim dizer, antes de partir em sua 
próxima corrida na montanha-russa. E é assim que a dualidade tem funcionado - através de altos 
e baixos. Portanto, é realmente prejudicial tentar evitar os baixos. Esta é a razão pela qual temos 
falado contra estas drogas psicótropicas e calmantes que jogam um pesado cobertor em cima do 
viver no agora. Ah, os baixos! Como eles têm sido preciosos... Eles têm sido parte integrante da 
jornada de vocês, assim como da jornada de Gautama. Pois esta é a maneira através da qual a 
dualidade tem operado. E nós sabemos que muitos de vocês temem os pontos baixos. Vocês 
abominam os baixos. Vocês não querem estar neles. Vocês acham que há algo errado com eles e, 
contudo, eles constituem uma parte natural da dualidade. As ondas de altos e baixos trouxeram 
vocês a este ponto em seu caminho. Entretanto, tais ondas jamais criaram Nova Energia. Elas 
simplesmente trouxeram novos entendimentos acerca da energia que já existia. E finalmente 
chegou o momento de que Metatron falou - quando vocês adentram a Nova Energia. E vocês 
estão literalmente entrando nela agora. Não é mais uma onda de altos e baixos. É difícil descrever 
a Nova Energia. De fato, até mesmo as palavras que falamos hoje deverão evoluir em discussões 
futuras. A velha energia era como uma onda linear de altos e baixos, indo em uma única direção. 
Já a Nova Energia se compara à adição de outra onda que corre paralelamente, mas se 
interpenetra com a antiga onda de dualidade - uma onda que ainda sobe e desce, dançando com 
uma nova onda que oscila à esquerda e à direita. Estas ondas interceptam-se uma à outra. Ainda 
teremos muitas outras discussões sobre isto. Por enquanto, basta dizer que a dualidade não está 
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sendo destruída nem negada. Ela está sendo expandida. Vocês estão se expandindo do “2” para o 
“4”. Vocês verão que há quatro padrões na Nova Energia, para cima e para baixo, mas também 
de um lado para o outro. Eles se mesclam e se interseccionam um com o outro. Isto muda a 
forma como os pontos baixos passam a ser percebidos, pois existe uma nova onda equilibradora 
que flui lado a lado com a antiga. E isto é a Nova Energia. Ela ainda contém a essência da 
dualidade, mas a ela se alia toda uma nova dimensão. 

Há uma semana e um dia atrás, falamos do Vazio da Ascensão. E plantamos esta energia na 
Cidade de Nova York, onde agora existe aquele grande espaço vazio onde ficava o World Trade 
Center. Aqueles edifícios representavam a dualidade. Há menos de um ano atrás, falamos a vocês 
que as paredes e os muros viriam abaixo, e o dissemos literal e figurativamente. E, de fato, as 
paredes e os muros da dualidade, representados pelas duas torres, vieram abaixo. Não, nós não 
sabíamos naquela ocasião que este seria o local específico, mas sabíamos que as energias estavam 
prontas para isto. Poderiam ter sido outros prédios. Poderiam ter sido instituições ou governos. 
Num certo sentido, vocês, enquanto humanos, escolheram este símbolo da dualidade, próximo à 
sua Estátua da Liberdade - o próprio símbolo da liberdade. Vocês não acham que as energias da 
liberdade ajudaram a liberar as energias da dualidade? E assim, quando estes edifícios vieram 
abaixo, e os escombros foram removidos, ali restou um vazio. Nada além de um grande buraco. E 
não é o momento de reconstruir. Deixem aquele vazio lá. Oh sim, poderá ser apropriado erigir 
um monumento ali, ou criar um parque. Todavia, o melhor, por enquanto, é deixar o local vazio, 
pelo menos por algum tempo. E como isso se relaciona a vocês em suas próprias vidas? Como 
isso se relaciona à Nova Energia, e como se relaciona a Gautama, nosso convidado neste dia? 
Simples. À medida que vocês realizam sua transição rumo à Nova Energia, e vocês vivenciam as 
experiências que se manifestam em suas vidas, além das questões e desafios que chegam, entrem 
naquele Vazio por um breve período de tempo. E quando vocês tiverem em sua mente alguma 
pergunta muito premente, não a dirijam a nós. Nem mesmo tentem preencher a lacuna por si 
mesmos. Sim, esta é uma tendência muito humana. Quando vocês estão prontos para liberarem 
algo, logo querem a resposta para o que é novo antes de se desapegarem do antigo. Mas não é 
assim que as coisas funcionam na Nova Energia. Permitam-se mergulhar e estar naquele vazio por 
algum tempo. Tomem como exemplo alguma situação de suas vidas. Uma atividade profissional, 
talvez. Pode ter acontecido que um emprego tenha sido tirado de vocês. Existe a forte tendência 
humana de querer substituí-lo imediatamente. E vocês vêem suas contas se amontoando e seu 
talão de cheques se esvaindo. E vocês então clamam, “Preciso de um novo emprego!” Ao invés 
disso, entrem naquele vazio, o Vazio da Ascensão. Sim, há várias questões em suas vidas, e nós 
pudemos ver muitas delas durante o recente seminário sobre abundância. [A chamada ‘Higher 
Learning Series’, a Série de Cursos de Aprendizado Superior, do Círculo Carmesim] Naquela 
ocasião, nós pedimos a Cauldre que lhes falasse sobre postar-se em serenidade e quietude, sem 
ficar pedindo a Deus, ao Espírito, pela resposta, e sem tentar fabricar uma resposta para si 
mesmos. Ao invés disso, que entrassem no vazio por um curto período de tempo. Isto significa 
colocar de lado, por algum tempo, aquele problema ou aquela questão. Por que? Porque se vocês 
tentarem preencher a lacuna imediatamente, e resolver o problema no mesmo instante, vocês 
estarão tentando solucioná-lo com a mente da dualidade. Vocês estarão tentando responder a 
pergunta à luz da Velha Energia. Por enquanto, coloquem-nos de lado, quaisquer que sejam tais 
desafios ou questões. E então, o que irá acontecer é que sua própria Divindade, que existe na 
Nova Energia, lhes trará resolução. E esta é a solução de que Metatron lhes falou, aquela que já 
existe. Mas ela existe na Nova Energia, não na Velha. Ela permite que sua Divindade a traga à 
luz, em vocês e através de vocês. E então vocês terão aquele momento de “Ah-hah!”, de sabedoria 
e conhecimento, aquele “Ah” de iluminação de que falamos. Mas antes, temos aquele curto 
período de tempo no Vazio da Ascensão, quando vocês já tiverem liberado o Antigo, mas não o 
substituíram ainda. Este vazio não é um abismo. Não é a escuridão, nem um ponto baixo da 
dualidade. Entrar neste vazio significa apenas deixar as coisas de lado temporariamente, de forma 
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receptiva ao Momento Divino. E o que acontece aí, queridos amigos, é um milagre, um 
verdadeiro milagre. E ao colocarem de lado suas questões, vocês estarão permitindo que o Fruto 
da Rosa lhes traga a Divina Solução. E ao permitirem que isso ocorra, algo precioso acontecerá, 
em total realização e plenitude. Algo que nem mesmo Gautama pôde compreender ou realizar 
naquela sua existência como o Buda. E QUANDO VOCÊS PERMITIREM QUE SUA 
DIVINDADE ENCONTRE A SOLUÇÃO, NOVA ENERGIA É CRIADA! NOVA 
ENERGIA…! Há pouco dissemos que quando vocês partiram do Lar, do Reino Primordial, 
uma quantidade finita de energia os acompanhou. Nenhuma Nova Energia jamais havia sido 
criada fora do Primeiro Círculo da Criação. Vocês somente mudaram e transformaram a base 
energética existente. E vocês se lembram quando lhes falamos sobre como todas as coisas no 
Segundo Círculo chegaram a um impasse? Em determinado ponto, as energias universais 
tornaram-se paralisadas. A dualidade não mais podia se expressar. Conversamos sobre isto na 
escola do Círculo Carmesim. Cauldre está nos corrigindo: Curso Intensivo. [Curso Intensivo I do 
Círculo Carmesim: ‘Fora do Círculo’] Foi o período da “Guerra nas Estrelas”, quando a energia 
não mais podia avançar e se expandir, tendo chegado a um impasse, uma parada total. Foi quando 
se criou a Ordem dos Arcanjos, para se pudesse encontrar uma solução para o impasse. A Terra 
foi criada, a fim de se descobrir uma solução para o impasse energético a que se havia chegado. E 
quando vocês contemplam as estrelas à noite, estão a olhar para o seu passado. E quando seus 
cientistas se valem de novos e sofisticados telescópios para sondar o universo, também estão 
olhando para o seu passado. Eles estão observando o que vocês deixaram para trás, para tudo 
aquilo que vocês criaram. E estes são os fatos. Como já dissemos, a evolução tecnológica segue-se 
à expansão de consciência da humanidade. A consciência de vocês está se elevando. Vocês se 
encontram exatamente em meio a um salto quântico de sua consciência pessoal. Portanto, não é 
de se surpreender que vocês estejam tendo acesso a estas recentes e incríveis fotos do espaço 
[através da utilização do Telescópio Hubble] bem agora! E vocês sabem o que seus cientistas 
perceberão, muito em breve, que irá de encontro a tudo aquilo sobre o que eles já especularam? 
Assim como também virá de encontro a muito daquilo que tantas de suas religiões ensinam? Eles 
descobrirão que o universo é finito! Eles descobrirão que, em algum ponto da história do próprio 
universo, todas as energias pararam. E eles não saberão como interpretar isto. Eles não entenderão 
o porquê de existir tanta energia no universo e, todavia, tudo haver parado em certo ponto. O que 
eles não compreendem é que eles estão vendo algo do passado. Mas isso constitui toda uma outra 
discussão. E quando vocês entrarem no Vazio da Ascensão, não estarão trazendo consigo a velha 
energia ou a dualidade. Pois as soluções que vocês estão buscando não vêm da mente da 
dualidade. Entrem neste espaço de silêncio e quietude. Lá vocês nem se estressam nem 
enlouquecem com seus problemas, mas permitem que o Fruto da Rosa apresente a solução. E 
assim é que a Nova Energia é criada. Algo que jamais havia sido feito antes. Entretanto, esta 
Nova Energia ainda não está numa forma que vocês possam reconhecer de imediato, ou numa 
forma que emane de suas mãos e pés. Ela não se apresenta numa forma que vocês possam 
consumir. Contudo, esta é uma Nova Energia. E haverá inúmeras implicações por toda parte ao 
seu redor. Falaremos delas em nossas duas próximas lições desta série. E esta é a Lição Nove da 
Série da Ascensão: VOCÊS ESTÃO CRIANDO NOVA ENERGIA. Vocês a estão criando ao 
liberarem a dualidade, sem tentarem substituí-la com a consciência da Velha Energia. QUANDO 
VOCÊS DESCOBREM QUE AS SOLUÇÕES VÊM DE DENTRO, ISTO CRIA NOVA 
ENERGIA, ALGO JAMAIS FEITO ANTES. E AS IMPLICAÇÕES DISTO SÃO 
TREMENDAS… implicações conscienciais, implicações para o Planeta Terra, e também para 
vocês, enquanto indivíduos. E o dever de casa para vocês, ao longo dos próximos 30 dias, é entrar 
no Vazio da Ascensão, neste espaço em que vocês não mais se encontram na Velha Energia, onde 
vocês não mais tentam achar a solução em sua mente dual. Permitam-se penetrar neste espaço. 
Poderá ser atemorizante a princípio, mas vocês estarão bem. As respostas e soluções virão de seu 
próprio interior. E vocês saberão que a voz que as oferece é a sua própria voz. E ela virá envolta 
em sabedoria e iluminação. Gautama está em júbilo por estar aqui neste dia, pois celebramos o 
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mês em que se supõe tenha ocorrido a própria iluminação do Buda. Mas ele balança sua cabeça e 
diz, “Sim, eu me iluminei relativamente àqueles tempos e para aquela consciência da Terra, mas 
por causa da consciência global de então, eu não podia tomar posse de minha verdadeira 
divindade. Eu não podia criar uma Nova Energia. É verdade que cheguei a compreender muitas 
coisas sobre minha jornada, mas não pude receber a verdadeira iluminação, porque a consciência 
da Terra não estava pronta para isto naquela época.” Gautama não pôde mergulhar nesta energia 
da ascensão, agora disponível a vocês. Certamente, houve muitas coisas magníficas que ele 
realizou e compreendeu. Mas ele não podia entrar no Vazio da Ascensão, pois este não existia. 
Também trouxemos Gautama aqui hoje, especialmente porque queremos apontar e atentar para 
algo muito relevante. A meditação tem sido uma importante parte de sua jornada até agora. E, 
recentemente, pedimos a vocês que a liberassem. A meditação lhes serviu bem. De fato, serviu 
muito bem ao Buda. Todavia, um dos próprios aspectos da meditação tem sido uma forma de 
negação, através da qual vocês tentaram bloquear a mente e o corpo. E na Nova Energia, mesmo 
no Vazio da Ascensão, não há bloqueios. Todas as energias irrompem através de todo o seu ser. E 
o rio flui uma vez mais... A Identidade de vocês agora se funde ao rio... Mas não precisa ser um 
rochedo bloqueando as águas, pois estas fluem através de vocês. É como o pulsar de sua 
respiração, como o ar entrando e saindo dos pulmões... Sim, nós lhes pedimos que liberassem a 
meditação. Não adotem outra prática para tomar o lugar dela. Não tentem substituí-la com 
qualquer outra coisa neste momento. O Vazio da Ascensão não é uma meditação, nem uma 
tentativa de clarear a mente. Ele está permitindo que sua divindade traga soluções e expressão: em 
vocês e através de vocês. Pois se vocês estiverem sempre se esforçando, “forçando a barra”, 
tentando cumprir cerimônias e seguir rituais de oração e meditação, sua Divindade não terá 
chance de se manifestar através de vocês, se procurarem preencher-se com alguma outra coisa. 
Pois é através deste vazio que a Divindade pode se expressar. Não tentem substituir a velha 
energia com algo novo. Não tentem repor os edifícios destruídos em Nova York com novas 
construções. Existe a tentativa, por parte de alguns, para fazer isto neste momento, pois eles 
querem ‘tapar o buraco’. Eles querem que o vazio seja rapidamente preenchido, pois ele é 
desconfortável. Nada existe lá. Os humanos em dualidade sempre quiseram algo para preencher as 
lacunas, algo para substituir o que se foi. Mas estejam no Vazio da Ascensão por algum tempo. E, 
somente então, sua Divindade - seu próprio Eu Divino - poderá irromper através de vocês. E 
quando ela chegar, vocês terão ‘insights’ e entendimentos que vocês nunca poderiam ter tido 
através da mente da dualidade. E vocês chegarão a novas compreensões, e coisas lhe acontecerão 
que em nada se comparam com o que vocês estão esperando, porque suas expectativas vêm da 
mente da dualidade. Será muito diferente... mas não podemos explicar muito além disso. É uma 
experiência que vocês deverão ter por sua própria conta. É por isso que também lhes pedimos que 
liberem os seus guias, assim como os cristais e todos os outros apetrechos que se preenchem com 
a energia de vocês. Liberem-nos. Desapeguem-se deles. Estejam no Vazio da Ascensão. E então 
seu Eu Divino poderá chegar. E repetimos: não se parecerá com NADA que vocês esperam que 
seja... Lição Nove da Série da Ascensão: VOCÊS ESTÃO CRIANDO NOVA ENERGIA. E 
vocês pensaram que esta Nova Energia fosse apenas outro nome para substituir a expressão ‘Nova 
Era’! Mas não é. A NOVA ENERGIA É UMA NOVA FÍSICA, que está começando a ocorrer 
agora. VOCÊS A ESTÃO CRIANDO, mesmo enquanto falamos. 

E Cauldre está agora chamando nossa atenção, dizendo que a fala deste dia está se estendendo 
demais. E de fato está. Mas nós queríamos aproveitar este momento para trazer o entendimento 
do que seja estar no Vazio da Ascensão, assim como a consciência de que sua Divindade vem de 
seu interior, e que a Nova Energia está chegando. Está acontecendo agora e é algo fenomenal! E 
está acontecendo após éons de tempo... AGORA! E vocês se perguntam às vezes por que sua 
jornada tem sido difícil? Gautama diz que a jornada dele foi difícil para ele naquela época, mas 
nada que se comparasse à de vocês. As ondas duais, os altos e os baixos, eram então mais 
espaçados, além de não serem tão altos ou tão baixos, como o foram naquela sua existência como 
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o Buda. Os de vocês são muito mais comprimidos agora, e as ondas chegam muito mais 
rapidamente. Os pontos altos são ainda mais altos, e os pontos baixos, ainda mais baixos, 
chacoalhando e mudando de direção mais rápido do nunca... Definitivamente, este tem sido um 
tremendo desafio para vocês! Lembremo-nos que Gautama também contava estórias de jornadas. 
Todos nós gostávamos de contar estórias sobre jornadas em nossos dias, pois é assim que 
costumávamos explicar as coisas. E dessa forma podíamos expressar nossas experiências de 
iluminação. E sim, também Sidarta teve quatro compreensões… e quatro iluminações… e se 
encontrou com quatro humanos na estrada... Vejam que não sou somente eu, Tobias, que conto 
tais estórias! [risos da platéia] Pois este é o significado do número “quatro”. É a Nova Energia. 
Assim como existe um significado em qualquer relato ou estória sobre Shaumbra na estrada. E 
quando vocês, Shaumbra, estão em sua jornada em busca da verdade, são acompanhados por 
aqueles que chamam a VOCÊS de mestres. E eles são aqueles que atendem pelos nomes de 
Yeshua [Jesus], Metatron, Gautama e todos os outros. Pois vocês nunca estão sós. E nós os 
amamos ternamente. 
E assim é! 
Traduzido por Estêvão Veríssimo - maio de 2003 

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de maio de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 9: Vocês estão Criando Nova Energia

Perguntas & Respostas 

Tobias: 

E assim é, queridos amigos, que retomamos à energia do nosso templo sagrado. A Nova Energia 
começa a ser filtrada, saindo de dentro do seu próprio ser. Que adequado que toquemos esta 
canção (Sobre o Arco Íris), guiando-nos para a nossa discussão de perguntas e respostas! Porque, 
como já falamos antes, vocês não irão para o Lar. Não irão.

Deixaram o Lar há tanto tempo, em uma viagem grandiosa, para descobrir quem eram, para 
descobrir uma verdade que não poderia ser conhecida no Primeiro Círculo. A viagem foi muito 
interessante, cheia de muitas experiências.  Sabemos que tiveram o desejo de voltar ao Lar de 
novo, de abandonar esta viagem e voltar para o lugar de onde vieram. Mas, inclusive como o 
próprio Gautama (Buda) descobriu em sua longa viagem, nunca retornarão ao Lar. Não podem 
voltar ao Lar, porque estão em um lugar novo de consciência que não mais permite que a volta ao 
Lar seja prática.

O Lar virá a vocês. O Lar se expande para encontrar vocês. Isto é o que está acontecendo agora. A 
energia do Lar, representada por Metatron, vem à Terra, vem até vocês. Estão chegando a um 
ponto de realização, não ao final de uma viagem. Até Gautama descobriu que a viagem 
continuava. A viagem continuava. A verdade evolui.

Estão chegando a um nível de desempenho, de conclusão, antes de entrar em um próximo ciclo. 
O desempenho está criando Nova Energia a partir da fonte finita, saindo do jogo da dualidade, 
onde simplesmente estavam mudando a aparência e o aspecto de duas energias de dualidade. 
Agora, com a sua nova identidade e saber, estão tornando possível a criação de Novas Energias e, 
ao mesmo tempo, estão tornando possível que o Lar venha até vocês.
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Discutimos muito sobre a Nova Energia neste dia.  Talvez estejam pensando, para si mesmos: “o 
que isto tem a ver comigo hoje?”, “como isto pode tornar minha vida melhor hoje?”. As 
implicações desta Nova Energia são vastas. São de muito alcance. Não será algo que, 
necessariamente,  os afete no momento que saiam por esta porta. Mas, o fará por estes dias e 
momentos vindouros. O fará se permitirem que a solução que já está dentro de vocês chegue a 
vocês no vazio.

Existe uma tendência humana de empurrar,  e substituir, e lutar, e segurar. Essa era a maneira de 
agir na dualidade. Os humanos não gostam do “vazio”. Sentem-se incômodos com esse lugar. 
Não é da sombra que falamos. Também não é equivalente ao vácuo. Um vazio é um nada, uma 
pausa. É silêncio.

Enquanto vão a este Vazio da Ascensão, algo virá do interior de vocês. A solução que buscam não 
pode ser creditada a outro. A solução que buscam, talvez, não é nada do que vocês pensavam que
poderia ser.  Por isto que lhes pedimos que soltem as suas agendas. Ao soltarem as suas agendas, 
deixam de ter aquela “embalagem” preconcebida, aquela limitação ou idéia de qual vai ser o 
resultado.  Liberar a agenda é, de certa forma, estar no vazio, sem expectativas de resultado. O 
resultado na Nova Energia é muito maior do que foi na dualidade.

Shaumbra, tantos de vocês andaram tentando fazer a dualidade mais fácil ou melhor. Não é para 
isto que estão aqui. Não estão aqui para obter uma dualidade nova e melhorada! (risos da 
audiência) Estão aqui para a criação da Nova Energia. Estão aqui para viver este momento onde a 
dualidade é transcendida... e estão movendo-se para esta nova consciência. Para chegar aí significa 
deixar ir o velho, estar neste lugar de pausa, para chegar às realizações do novo.

Na Nova Energia ocorrerão mudanças sutis em sua vida. Por exemplo, como Cauldre soube hoje, 
o tempo está deformado na Nova Energia. Não é linear como o que experimentaram na 
dualidade. Sua percepção de tempo se alterará bastante. De certa forma, isto é bom, porque 
aprenderão novos aspectos do tempo, novas formas de trabalhar com ele. De certa forma,  será 
difícil para alguns de vocês que possuem vidas reguladas pelo tempo, como ter que estar em um 
trabalho a uma certa hora. Descobrirão que é mais difícil trabalhar com isto, porque a sua 
percepção do tempo, como era antes, já não existe. 

O mesmo acontece com o espaço. O espaço parecerá diferente. Para alguns que não eram tão 
claustrofóbicos, o fato de estar em espaços apertados os fará claustrofóbicos na Nova Energia, 
por um período curto de tempo. Para aqueles que têm ansiedade nestes pequenos espaços, talvez 
agora as coisas não lhe pareçam tão pequenas.  O espaço sofrerá alterações. A profundidade do 
tempo... espaço mudará.

Muitos dos elementos da dualidade mudarão a sua volta. As coisas não serão tão lineares. Pode 
parecer que estão entrando numa espiral quando sempre estiveram acostumados a ir por um 
caminho em linha reta. Estão soltando as ataduras que criaram um tipo linear de existência. 
Agora, vão para uma existência que é uma espiral, mas não limitados a nenhuma direção, não 
limitados em nenhum aspecto.

As velhas energias da dualidade estão indo embora. Estamos aqui para compartilhar alguns dos 
aspectos da Nova Energia. Oh! De fato, estaremos trabalhando nisto com vocês  neste e nos 
muitos, muitos meses a seguir.

Agora, depois disto, ficaremos felizes de responder suas perguntas.
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PERGUNTA: Tobias, por favor, explique como retirar os sete selos.

TOBIAS: Não são retirados com força ou pressão. Soltam-se. Soltam-se. Como disse Metatron 
em nosso último encontro, todos se abrem de uma vez. Abrem-se juntos. Não se visualizem com 
um machado em sua mão, buscando quebrar os selos! De fato, isso fará com que fiquem mais 
fechados do que nunca. Se quiserem fazer alguma coisa, simplesmente amem-se a si mesmos, 
como mencionamos antes. Simplesmente vão chegar a novos entendimentos de seu passado, 
novos conhecimentos. No lugar dos autojulgamentos, quando se vêem como desprezíveis, 
descobrem que tudo que encontraram em seu caminho tinha um propósito. Por isso Buda chega 
neste dia, para sentar-se com vocês, para compartilhar a energia da sua caminhada, que também 
foi longa e difícil. 

Os sete selos se abrem conforme vocês entram no vazio da Ascensão, conforme entram neste 
“agora” ainda-por-ser-criado, esta consciência ainda-por-ser-criada, e ali ficarem sentados. É aí 
que os selos podem abrir-se (rindo-se). É aí que descobrem que a costa está desobstruída. Não os 
estão inibindo com a consciência da dualidade. Aprenderão, quando chegarem a este Vazio da 
Ascensão, que os selos não estavam tão fechados, realmente. Mas havia uma pressão, tal como a 
pressão sofrida por um objeto embaixo d’água, uma pressão que impedia que se abrissem. 
Quando liberarem a dualidade a sua volta, elimina-se a pressão. Já não há mais o elemento da 
dualidade que mantém os selos no lugar. 

PERGUNTA: Estimado Tobias, estimado Gautama, como professor de meditação Budista, há 
muitos anos, não compreendo como a maioria das pessoas pode adquirir experiência do vazio ou 
do espaço, sem passar um tempo em silêncio com eles mesmos, em outras palavras, meditando. 
Também não entendo totalmente como ou por que agora estamos criando a Nova Energia, que 
antes nunca havia existido. Obrigado.

TOBIAS: a partir da nossa perspectiva e falando com aqueles que passaram para o nosso lado, 
havia muitos humanos que se sentavam em meditação, com expectativa. Houve muitos que 
procuraram esvaziar a mente. E, como sabem, isto não funciona tão bem. Aqueles eram tempos de 
negação, quando mantinham os bloqueios e impediam que as ondas de energia passassem. Em 
última instância, lutaram muito com esta coisa chamada meditação. 

Outros utilizaram a meditação para negar viver no “agora”. Utilizaram a meditação para fugir da 
dualidade, da sua humanidade e da vida ao seu redor. Estar em estado de ascensão quer dizer estar 
no momento. Estando no momento, em realidade, não há necessidade de meditar. Não precisam 
FAZER meditação. Vocês SÃO caminhantes, vivendo e respirando meditação.

Agora, uma das coisas que aprenderam da meditação foi de que necessitavam um espaço único 
para energizar-se e revitalizar-se. Mas, aqueles que agora estão fazendo longas caminhadas... 
aqueles que simplesmente estão encontrando um espaço silencioso e, especialmente, conduzindo-
o ao longo do caminho... eles sabem que há mais realização nisto do que em sua velha maneira de 
meditação.

Não estamos dizendo que a meditação é ruim, porque isto seria fazer um julgamento sobre ela. 
Estamos dizendo que se movimentaram para um ponto além da meditação. Gautama passou 
muito, muito tempo em meditação; muito, muito tempo esvaziando a mente, e até ele deu-se 
conta de que esta não era a verdade última. Não era.
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O vazio é diferente, è colocar a situação de lado por um momento. Não a substituindo por outra 
coisa. Usamos o exemplo das Torres Gêmeas. A velha energia foi derrubada. Não é o momento 
de substituí-la. As coisas estão transformando-se em sua vida. As coisas estão sendo retiradas 
energeticamente; talvez relações, trabalhos ou, até a saúde, por um período de tempo. Existe uma 
tendência de querer sair e substituir, arrumar.

Quando adoecem, querem curar-se imediatamente. Fiquem no Vazio da Ascensão. Saibam que 
pode haver um desequilíbrio transitório dentro do seu corpo. Saibam que seu ser divino 
providenciará uma solução que será muito mais grandiosa que qualquer coisa em seu armário de 
medicamentos. Mas, os humanos, querem substituir tudo rapidamente. Querem substituir a sua 
meditação, já que lhes tiramos isto, por outra coisa. Querem substituir seus cerimoniais por outra 
coisa. É um tempo de “nada”, quando não há pressão e nem luta. Não estão buscando 
substitutos. Não estão tendo medo ou enchendo-se de pânico. É um momento divino. Nesse 
momento as respostas se manifestam. Caso sinta-se lutando mentalmente, lutando dentro do seu 
ser, as possibilidades de não estarem caminhando na direção correta são muito grandes. Ainda 
estão lutando com a dualidade.  

Novamente lhes pedimos que experimentem isto no próximo mês. Descobrirão uma coisa – há 
muito desejo urgente de substituir algo que se foi de sua vida. Recordem as imagens das Torres 
Gêmeas. Recordem as imagens que viram na tela hoje, onde não há nada, nada. De fato, querem 
substituí-las por algo mas, se o fizerem, estarão fazendo a substituição com uma consciência que 
existe na dualidade. Ao invés disso, vão até o Vazio. Então, compreenderão os próximos passos.

Nossa discussão da Nova Energia causará muitas conversações entre vocês, pensando sobre as 
energias. Alguns examinarão analiticamente, buscando avaliar e discutir como trabalha a energia. 
Até um dos seus maiores cientistas (Albert Einstein) chegou à conclusão – uma conclusão 
brilhante naquele momento – que a energia não podia ser criada ou destruída. E, isso era 
apropriado há muitos anos.

Há uma nova equação, da qual falaremos depois, que explica a nova equação da energia. Esta 
equação oferecerá uma teoria de como a nova energia pode ser criada. Inicialmente, isto seria uma 
teoria. Mas, como vocês sabem,  a tecnologia seguirá. Como estão criando uma nova energia de 
consciência, em seguida, muito em seguida, aparecerão aqueles que compreenderão como criá-la 
em seu mundo prático também.

PERGUNTA: Nas Chaves de Enoch fala-se da “zona nula” necessária para o processo de 
Ascensão. A Terra entrou nessa zona? Se não, quando será a época aproximada e seus efeitos em 
nós?

TOBIAS: Houve muitas “zonas nulas” que vocês, como Shaumbra, passaram em sua viagem. 
Lembram muitas destas. Elas também pareciam ser tempos de depressão. O que é referido nas 
Chaves de Enoch não é, necessariamente, o Vazio da Ascensão. É similar, mas não pertence a 
mesma energia.  Deve ser lembrado que este livro foi escrito em um tempo e consciência 
diferentes. Está orientado para a compreensão da dualidade. E apresenta uma compreensão mais 
profunda das escrituras bíblicas. Nesse tempo não era possível para os humanos entrarem na 
Nova Energia, motivo pelo qual também não era possível que um livro descrevesse exatamente 
como era.
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Agora, há “nulos” ao longo de todo o caminho que leva à ascensão. Mas, há mais do que 
possamos comparar com a canalização onde falamos sobre o “nada”; o “nada” produz “nada”. 
Há períodos de tempo onde a atividade deve cessar; onde vocês podem recarregar-se a si mesmos. 
Mas, isto é bastante diferente do Vazio da Ascensão de que falamos. Isto é bastante diferente 
deste tempo e consciência que vocês estão entrando, onde não estão tentando substituir ou 
reconstruir mas, entretanto, estão permitindo que sua resposta divina se manifeste.

PERGUNTA: Por favor, fale mais sobre o Fruto da Rosa e como se manifesta. Obrigado.

TOBIAS: O Fruto da Rosa é a sua linhagem divina. Surge verdadeiramente e se manifesta quando 
participam no Vazio que discutimos hoje. É a solução que não foi produzida ainda. É uma 
solução potencial que existe em um estado neutro e adormecido. Mas, sempre esteve ali. São 
todas as respostas que sempre buscaram, mas que não podiam tornar-se realizações no tempo 
apropriado. Dissemos antes que, de certa forma, haviam enterrado a resposta para si mesmos, ao 
longo do caminho. Todas as soluções potenciais já foram criadas antes de chegarem aqui. Isto é o 
Fruto da Rosa. É a sua divindade. É essa parte de Deus que trouxeram consigo do Lar. É sua 
identidade individual em fusão com a essência do Espírito.

Agora, isso não quer dizer que as respostas já foram organizadas. Significa que a energia para a 
solução está aí. Ainda lhes falta viver em forma humana, viver no “agora”, para levar a solução até 
a realização. Isto requer participação em todos os níveis de seu Ser. Sua divina consciência tem se 
mantido por trás dos sete selos que agora estão se abrindo. O Fruto da Rosa não contem o mapa 
do caminho exato e direções para a solução, mas contem toda a energia para a sua realização.

PERGUNTA: Querido Tobias, antes de colocar de lado o meu Oráculo, me foi dada uma idéia 
sobre o Oráculo que me deixou muito entusiasmada; titubeante, mas entusiasmada. O que eu 
gostaria de saber é se isto é ainda apropriado, não apenas para mim – ainda que adoraria saber se 
isto é, pessoalmente apropriado para mim – mas também para outros  que tiveram ou que terão 
idéias, desejos, de colocar em uso mais Oráculos e coisas dessa natureza. Se os produzimos, 
significa que produziríamos ainda mais ferramentas que devem ser abandonadas? Eu não sei 
porque fui trazida para o meu “agora” com todas as minhas ferramentas. São ainda necessários e 
apropriados? Obrigada.

TOBIAS: Verdadeiramente, é hora de colocar estas coisas de lado. Olhe a energia de sua própria 
pergunta. Existe uma carência de significado ou direção. Também havia uma compreensão inata 
da resposta, nos níveis mais profundos de seu ser, enquanto escreveu a sua pergunta. É tempo de 
soltá-los. Honre-os, mas também solte. Queridos amigos, um dos desafios maiores para os 
Shaumbra tem sido o de atender o nosso pedido para que soltem tantas coisas, tantas coisas que 
apreciaram muito. Sabemos que, alguns de vocês ainda mantêm coisas debaixo de seus travesseiros 
durante a noite. (risos da audiência). Talvez livros, ou talvez técnicas. Certamente cristais! Por 
acaso isso não lhes machuca a cabeça?  (mais risos) É tempo de soltar tudo isto, de honrar e 
soltar.

Agora, para muitos de vocês, estes produtos e estes programas que tiveram...também foram os 
meios de ganhar a vida. É o que ensinaram a outros. E há um temor de que, se deixarem ir estas 
coisas, como ganhariam a vida? Como ganhariam a vida? Assim que, olham ao redor, e o que 
fazem? Querem substituí-lo com algo mais. Até querem que Tobias e Gautama lhes dêem uma 
nova ferramenta, não é assim? Querem substituir o que estão deixando ir? E esse é o ponto de 
toda a discussão de hoje.
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Se HÁ algo mais, não podemos dizer-lhes o que é, porque nem nós sabemos. Mas, é algo na 
Nova Energia. É uma solução e uma satisfação ainda maior que o Oráculo ou qualquer destas 
outras coisas com as quais seguem. Não podem entrar na Nova Energia possuindo relíquias da 
dualidade. Se pensam que estão fazendo algo às escondidas (mais risos), haverá alguém na sua 
porta, mostrando que não é apropriado (mais risos). Vocês pensam que os seus próprios 
mecanismos de segurança são resistentes.  Mas, quando estiverem a bordo, nesta Nova Energia... 
nós temos seguranças mais rigorosos!

Sabemos que isto é difícil. Podemos sentir o pânico surgir em muitos de vocês, quando pensam 
em liberar o velho. Mas isto é algo só de vocês. Ainda existem coisas que são apropriadas para 
ensinar a outros. E, se os procuram pelo trabalho de facilitadores que vêm fazendo ou pelos 
métodos que utilizam,,, se ainda estão batendo à sua porta em busca disso, então é apropriado 
ensinar isto. Mas, para VOCÊS, é tempo de entrar totalmente na nova zona, na Nova Energia de 
que falamos hoje.

Queridos, não é possível imaginar a grandeza, o amor, a plenitude da Nova Energia com a mente 
que possuem hoje. Assim que, deixem de tentar. Entrem no Vazio da Ascensão. A resposta 
chegará através de vocês. Isto É o Fruto da Rosa.

Oh, queridos, alguns de vocês já passaram por esta experiência com várias coisas em suas vidas. E, 
o que fazem neste momento? Dizem: “ah, nunca imaginei isto. Por que me segurei tanto no 
passado? Por que me segurei tanto? Por que não confiei em mim mesmo? Por que não confiei em 
mim mesmo para deixar ir e saber que a divindade estaria aqui, dentro de mim?”.

PERGUNTA: Tobias, o que nos trará o 19 de maio?

TOBIAS: Certamente, nada (risos da audiência). Olham as suas estrelas e antecipam grandes 
eventos... Por acaso já não estão cansados disto? Não acontece! É uma distração. Não é 
apropriado. Estão tentando, continuamente, substituir uma coisa por outra. Em 19 de maio, 
entrem no Vazio e deixem de buscar no céu!

PERGUNTA:  Tobias, pode me dar alguma idéia a respeito do “status” das mulheres do 
planeta? Parece que há tanta iniqüidade e, em muitos casos, as mulheres são vistas apenas como 
objetos sexuais. Sinto que ocorrerá um equilíbrio no futuro. Algum comentário? Obrigada.

TOBIAS: Queridos, o equilíbrio está chegando agora, estamos felizes de dizer. Quando 
percebemos a consciência total das mulheres na Terra, comparando com um ano atrás, quando 
falamos sobre isto, HOUVE mudança. Algumas das suas situações desafiantes puseram um novo 
enfoque no desempenho das mulheres. E, certamente, sua consciência como Shaumbra mudou 
essas instituições, que estavam tão arraigadas na energia masculina. Observem o que aconteceu 
desde que falamos com vocês há menos de um ano. Olhem as mudanças e os seus titulares.

Isto continuará mudando, porque terá que existir um equilíbrio entre o masculino e o feminino. 
E, deve haver um respeito entre ambos os lados, ambos os lados. Todos vocês possuem os 
elementos do masculino e do feminino, todos vocês os possuem. Vocês, simplesmente, não 
podem substituir sua velha energia masculina pela feminina. Deve haver um equilíbrio. Não 
desrespeitem ou desonrem a porção masculina existente em sua consciência também. Mas, 



183

permitam-se que a porção feminina arranque na frente. Vocês verão.

Verão um novo equilíbrio de energia feminina na Terra.  Especialmente, observarão nas pessoas 
ao seu redor. Ficarão maravilhados  de como eles estão integrando seu lado masculino se são 
mulheres, seu lado feminino, se são homens. Haverá uma nova tolerância para aqueles que 
denominam “gays”. Eles são humanos que produziram um equilíbrio muito maior da energia 
feminina e masculina. Eles são os que sabiam que haveria desafios, sabiam que seriam chamados 
de pecadores, sabiam que seriam chamados de pervertidos. Eles sabiam isto quando produziram o 
maior nível de equilíbrio do masculino e do feminino. Era uma maneira de ensinar ao mundo que 
podiam estar integrados em ambos: masculino e feminino.

Toda esta energia é um sinal de que a dualidade está se abrindo, mudando, transformando e 
criando Nova Energia no número 4. Agradeçam àqueles que resistiram os desafios para integrar a 
energia feminina em particular.  Agradeçam àqueles que trabalharam tão duro em seus níveis de 
consciência, para produzir isto. Vejam o que está ocorrendo no mundo ao seu redor. Há um total 
novo respeito e compreensão para ambas as energias: masculina e feminina.

Mas, também, lembrem que, enquanto acontecem estas mudanças, à medida que a dualidade vai 
diminuindo, enquanto a desequilibrada energia masculino-feminina busca um novo equilíbrio 
sagrado, lembrem que há energias que estão fazendo a sua última resistência. Elas não querem 
mudar. Verão coisas no noticiário, como o que Metatron lhes falou, que talvez os escandalize, 
talvez os tire do equilíbrio.  Mas, são simplesmente as Velhas Energias tentando manter-se, 
tentando manter-se.

Queridos, cobrimos muito chão hoje. E continuaremos falando da Nova Energia nas lições 
vindouras. Pedimos que não saiam deste espaço, que é um templo de vocês e, simplesmente, 
voltem à dualidade e esqueçam do que falamos. Usem esta ferramenta, o Vazio da Ascensão. 
Usem-na. Cheguem a novos entendimentos. Saibam que não precisam substituir coisas 
imediatamente. Pode parecer espantoso, às vezes, porque a velha dualidade, dentro de vocês, pode 
estar gritando para que seja substituída por algo. Mas, nesta energia de ascensão, as respostas 
virão para vocês, soluções, realizações, novas maneiras de fazer e pensar sobre as coisas que, antes, 
não podiam nem imaginar. Trabalhem com isto queridos amigos.

Foi uma alegria e um prazer estar com vocês neste dia. E, estaremos trabalhando com vocês em 
seus sonhos e, também, em sua vida diária. Os amamos muito. Gautama lhes faz uma reverência 
neste momento. Certamente,  está fluindo muita emoção para vocês. Ele vê os iluminados 
verdadeiros. Ele vê quem está entrando em uma nova consciência, a que ele nunca pode ir. 
Certamente Buda os honra. 
E assim é.

Tradução para o português: Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de Junho de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 10:  DA NÃO IDENTIDADE À NOVA IDENTIDADE
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TOBIAS: E assim é, queridos amigos, queridos Shaumbra, que nos reunimos de novo em nosso 
círculo. A energia de todos os que estão, em corpo ou espírito, é de amor e é forte e duradoura. O 
caminho da ascensão pelo qual estão caminhando não é como vocês imaginavam. Não tem sido 
fácil. Mas vocês continuam. Continuam a sua viagem,  continuam com as lições que manifestamos 
para vocês, pelo amor e compromisso que têm com o seu ser.

Aqueles de nós que estamos deste lado do véu podemos sentir o seu compromisso.  É forte. Seu 
amor e a sua energia são fortes. Seu desejo de seguir é forte. Chega-se em um ponto em que se faz 
necessário fazer uma pausa. Este é o momento para vocês sentarem, relaxarem e aquietarem-se. 
Podem liberar as lutas, os desafios e as dores físicas e emocionais. É simplesmente hora de receber 
o amor daqueles que são a sua família.

Durante o próximo breve período de tempo, que vamos estar junto com vocês aqui, pedimos que 
se abram ao nosso amor. Pedimos que deixem de lado os desafios de sua vida humana. Pedimos 
que destinem um momento para refrescar-se e sentar-se sob a árvore que está em seu caminho, 
assim como Buda sentou-se sob a árvore, para desfrutar da sombra. Utilizem estes momentos para 
recarregar sua energia.

Trabalharemos aqui por este período de tempo, enquanto estamos juntos no círculo. 
Movimentaremos a energia. Traremos a vocês o amor que  tanto merecem em suas vidas. 
Queridos amigos, sabemos que durante parte de sua viagem  trataram de abandonar o amor. 
Trataram de abandonar aqueles que o cercaram no passado, nesta vida ou em outras vidas.  Vocês 
abandonaram a proximidade das relações humanas para poder enfocar-se em seu espírito e ser 
interno.

Talvez se tratasse de sua família biológica. Talvez seu cônjuge ou, em alguns casos, muitos 
cônjuges.  Talvez tenha sido sua própria infância ou amigos que eram próximos e queridos. Eles 
não foram arrancados do seu lado. Em vez disso, vocês os liberaram. Vocês os liberaram para 
poder continuar em sua caminhada e manifestar a sua própria divindade.

Mas, sabemos que foi difícil estar sem este amor direto, o amor intenso de outros humanos. 
Sabemos disso. Por isso, viemos agora como família, para presenteá-los com apoio, motivá-los e 
amá-los tanto, a quem tão bem conhecemos. Viemos para dizer-lhes: “Simplesmente relaxem”. 
Estão entre amigos. Estão com Shaumbra e anjos que vêm de todo o tipo de dimensão para 
unirem-se a vocês neste círculo.

 Quanto os amamos pelo trabalho que realizam! Quanto os admiramos pelo trabalho que 
realizam! Não há muito mais que necessitamos dizer-lhes. É a energia que passamos, é amor que 
trazemos.

E sim, para ele que acaba de perguntar, sim, isto também mudará. Os amores e as relações de sua 
vida em verdade mudarão, mas serão diferentes do que conheceram no passado. Alguns de vocês 
se alegram. Será diferente. Será um novo tipo de amor. Falamos isso na Lição Oito.

Será um amor completo em si mesmo porque VOCÊS estão completos em si mesmos. Será um 
amor sem agendas. O amor não será a outra cara da dualidade como era na velha energia. Será um 
amor completo, pleno e verdadeiro em si mesmo. Os comprometerá apenas para propósitos do 
amor. Imaginem isso – uma relação com outro humano que os compromete SÓ por amor. Não 
se tratará de uma agenda ou de alguém buscando entrar no seu bolso de trás. Só por amor!
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Amados, adoramos estes momentos em que estamos juntos. Temos tanto que discutir hoje! Estes 
momentos são preciosos e tão poucos. Sabemos que muitos de vocês, Shaumbra, estão muito 
ocupados atualmente em suas vidas. Sabemos que muitos de vocês, Shaumbra, também estão 
perdidos em suas vidas. Falaremos disso hoje. Sabemos que sentem a aceleração da dualidade ao 
seu redor neste momento,  motivo pelo qual possuem tempo apenas para sentar-se assim com o 
Espírito, com o Ser, com Shaumbra.

Existem energias que crescem e se intensificam. Por meio de seus sentidos divinos podem sentir 
os visitantes que entram pelas portas do outro lado. Muitos visitantes vêm sentar-se dentro do 
Segundo Círculo para estar com vocês, para observar, para amar e para dar-lhes seu apoio. 
Entretanto, há dois, em particular, que entram hoje para unir-se a este círculo, que trazem 
energias interessantes.

De fato, para aqueles que podem sentir como cresce esta energia, já estão conscientes daquele que 
conhecem tão bem, aquele que os está guiando, que caminha a seu lado na viagem até a Nova 
Energia. Aquele chamado Metatron está de novo aqui hoje. A energia de Metatron está diferente 
de quando veio aqui pela primeira vez há alguns meses. A energia de Metatron está muito 
diferente!

Não é que Metatron tenha mudado, queridos amigos. É que vocês mudaram. A energia de 
Metatron não os impacta da forma que fazia antes. Já não os desequilibra. Já não entra 
detonando. Agora, ela é sentida de uma forma muito mais cômoda, mais gentil, mas ainda muito 
intensa. Essa intensidade dentro da energia de Metatron representa a intensidade da própria 
viagem de vocês. Mas, Metatron entra nesta lição onde conversaremos sobre vocês... e sobre quem 
já não são.

A energia de Metatron está crescendo nesta sala, cresce com cada um de vocês. Mas, vocês estão 
muito mais familiarizados com ela agora, queridos amigos. Metatron tem estado tão perto de 
vocês... Metatron É vocês! Metatron é a sua voz em espírito.

Metatron manteve em equilíbrio a energia do outro lado do véu. Metatron a manteve em 
equilíbrio em um templo muito sagrado, dentro da Ordem do Arco; um templo que estava 
seguro, seguro e muito sagrado. Muito poucos eram permitidos neste templo. Lá é onde esta
parte de vocês, que é tão divina e tão pura – a pureza do amor – esteve esperando, vigiada por sua 
voz em Espírito, Metatron, até que o momento fosse adequado. Metatron caminhou conosco ao 
longo de toda a Série da Ascensão. 

Metatron agora pode trazer a sua energia diretamente ao nível da Terra. Isto não era possível 
antes. Não era possível. Metatron agora pode reunir-se conosco, trazer sua energia a este espaço, a 
este círculo. E, de fato,  sua energia está aqui hoje.

Sintam a energia de Metatron hoje, não como um ser exterior, não como uma entidade angelical 
masculina. Sintam sua energia como sua própria divindade, sob o nome de Metatron, sob a 
energia coletiva de Metatron. Permitam-se sentir-se Metatron. E permitam que Metatron sinta-se 
vocês. Permitam que ocorra a fusão.

Metatron, símbolo da divindade de vocês e de sua voz em espírito, reúne-se conosco agora. 
Metatron é sua divindade, a que lhes permite descansar na viagem, ao invés de desafiá-los nestes 
momentos que compartilhamos juntos. Metatron lhes permite recostar-se nas mãos de sua 
própria divindade, reunir sua energia para um momento de descanso e para rejuvenescer seu 
corpo, suas emoções e tudo o que são.
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Oh, queridos amigos, na verdade estão permitindo que entre essa energia. Podemos vê-la desde 
todos os pontos do salão, desde todos os pontos do círculo em que estamos sentados juntos. 
Vocês, na verdade, são como uma flor que se abre e que permite que sua própria divindade entre 
neste momento.

Há outro ser que se reúne conosco para esta lição. Está se fazendo presente. Trata-se de uma 
energia que conhecem muito bem; a energia de – como dizê-lo? – o que vocês chamavam “chefe”. 
É uma energia muito familiar. Às vezes ficaram muito frustrados com ele. Saberão de quem 
falamos em alguns instantes. De certa forma, ele é uma espécie de líder de grupo ou guia que vem 
de uma família a qual vocês estão muito acostumados. Vem agora porque este é um momento 
crucial para vocês, um ponto a mais na transição.

Dêem as boas-vindas à energia do Arcanjo Miguel. Sua presença não tinha sido muito notada 
nesta “aula da Nova Energia”. Não havia sido um dos convidados principais até agora. Mas, vem 
para esta lição. Entra com essa espada que tantos maldisseram.  A Espada da Verdade que o 
Arcanjo Miguel porta está presa em chamas e está iluminada. É o momento adequado para que 
venha reunir-se conosco. Não havia sido adequado até agora.

Falaremos um pouco sobre o Arcanjo Miguel. Ele lhes pede que, simplesmente, abram-se a sua 
vibração enquanto falamos. De alguma forma, Miguel carrega uma responsabilidade por cada um 
de vocês. Miguel é um daqueles com quem vocês trabalham, muito próximos, em diversos níveis. 
Quando a Ordem do Arco foi formada para manifestar a Nova Energia, foi Miguel quem 
trabalhou com vocês, ajudando a treiná-los, ajudando a prepará-los para a sua viagem à Terra que 
começou há tanto tempo.

Como sabem, Miguel nunca tomou forma humana. É um arquiteto que, junto com vocês, ajudou 
a criar os formatos da biologia humana e da Terra e a consciência humana. Pode-se dizer que 
Miguel era o seu sargento de treinamento antes de deixarem a Ordem do Arco para vir para a 
Terra. Miguel deu a cada um de vocês a Espada da Verdade, símbolo de sua própria jornada. A 
espada é parte da sua própria consciência e de sua própria biologia, dada a você por Miguel antes 
de você embarcar em sua viagem para encontrar sua própria verdade. A espada lhes foi entregue 
antes de virem para a Terra. É parte do que são desde então.

Aqueles que ensinam a sua Bíblia e as escrituras contam a história de Miguel e como lutou com 
Satanás ou Lúcifer em uma batalha gigante no céu. Miguel expulsou Satanás do céu. Queridos 
amigos, a história está um pouco enredada  porque, na verdade, Satanás é realmente vocês! (risos 
da audiência e risinho furtivo de Tobias). Mas, era melhor apresentá-los como demônio. 

Foram vocês que deixaram a  Ordem do Arco ou o que chamariam “céu”. Foi Miguel quem os 
treinou. Foi Miguel quem lhes deu a espada e os despediu. Não os atirou de nenhum lugar. Vocês 
escolheram deixar esse “céu” e vir para a Terra. Vocês concordaram em fazê-lo antecipadamente.

A verdadeira história diz que, quando Miguel lhes entregou a Espada da Verdade, que é um 
símbolo da consciência da sua busca, houve lágrimas em seus olhos. Miguel sabia que seria uma 
longa e difícil viagem para vocês. Miguel sabia que haveria momentos nos quais não o 
reconheceriam quando viesse em sonhos e em seus estados alterados. Isso lhe causou tristeza.

A verdadeira história não é sobre uma grande batalha onde Satanás foi expulso do céu. É sobre a 
saída de vocês da Ordem do Arco para vir à Terra. Tratava-se de sua viagem para encontrar a 
verdade, queridos amigos. A verdade de vocês é a sua divindade. Deviam encontrá-la por sua 
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conta. Tinham que encontrá-la com os elementos da dualidade e, ainda mais, com o elemento do 
véu – duas forças muito grandes que os escondiam de seu passado, os escondiam de vocês 
mesmos e os escondiam de nós por tanto tempo. Tiveram que partir nesta viagem à Terra de 
forma...– como dizê-lo?-  a um ambiente muito neutro para descobrir  a sua divindade. A Espada 
da Verdade representa a sua própria viagem.

Com razão Miguel vem agora para estar conosco. Vem a este lugar como aquele que foi seu 
treinador, como aquele com quem estiveram intimamente ligados durante longos períodos de 
tempo. Miguel vem a esta lição, porque também é uma espécie de cerimônia de graduação. Está 
aqui para liberá-los, para que possam chegar a esses momentos energéticos finais de encontro com 
a sua verdade interior.

As energias de Metatron e Miguel estão presentes para nutrir vocês, para que possam descansar 
deste ocupado processo de ascensão pelo qual estão atravessando.

Queridos amigos, cobrimos um terreno amplo em nossas lições. Passamos por duas séries 
completas (Nova Terra e Os Criadores). Agora, estamos chegando ao final da Série da Ascensão. 
Pedimos-lhes que olhem atrás para a essência do que discutimos.

Na verdade, lhes oferecemos a história de como saíram do Lar. Vocês eram o jovem Príncipe ou a 
jovem Princesa, que buscavam sair para uma grande aventura, que buscavam conseguir uma 
identidade para vocês mesmos fora do Primeiro Círculo. Vocês queriam descobrir quem eram, 
antes de herdar o trono.

Conversamos muito nestes últimos três anos. Falamos sobre parar atrás da mureta e colocar os 
problemas dentro do Forno da Graça. Falamos sobre o fato de que já não se trata de vocês ou 
sobre quem pensavam que eram. Já não se trata de vocês. Há algo muito maior.

Não se trata de curar o carma do seu passado. Nem sequer trata-se de curar o carma da época 
anterior a sua chegada na terra. Já não se trata de vocês. Vocês transcenderam isto em sua 
ascensão. Falamos com vocês sobre a liberação de tantas coisas, de colocá-las no Forno da Graça; 
falamos de não possuir agenda, de liberar, porque a agenda... oh! está tão fundamentada na 
dualidade da Velha Energia!

Falamos com vocês em nossa reunião do mês passado sobre o Vazio, sobre entrar no Vazio, uma 
lição interessante, um conceito interessante. E, em verdade, realmente escolhemos a palavra 
“Vazio” com muito cuidado. Na verdade, esta palavra lhes trouxe recordações de sua saída do 
Lar. Sim HÁ uma correlação com o passado. Quando vocês deixaram o Reino, passaram para o 
Vazio.

Por acaso é de se estranhar que, nos últimos 30 dias, mais ou menos, certos sentimentos antigos 
tenham se manifestado de novo... que sentiram temor... que talvez até tenham tido recordações ou 
sentido certa inquietude... que sentiram preocupação sobre o que estão fazendo? Muitos de vocês 
pensaram nos dias seguintes a nossa última lição: “Isto é algum tipo de truque? Estou liberando 
tudo o que sou? Estou liberando a mim mesmo? Estão pedindo que eu vá a um lugar onde eu 
possa ser tomado por outros e influenciado pelo lado escuro?”

E como sabem, lhes dizemos: “Certamente, se é isso o  que desejam fazer...Certamente.” Mas, 
sabemos que isso não é o que desejam. E sabemos que vocês estão prontos para liberar este velho 
jogo de luz e sombra. Estão prontos para liberar essa energia, o temor de que, se não se agarrarem 
fortemente à dualidade serão consumidos por alguma força maléfica.
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Isso é velho, queridos amigos. Já não se aplica. Não existe nenhuma entidade lá fora que possa 
possuí-los... a não ser, sim, para essa pessoa que acaba de perguntar... um cônjuge faz isso de vez 
em quando (risos da audiência). Mas, as entidades do nosso lado não podem fazer isso. Mesmo 
Metatron ou Miguel, se quisessem tomá-los neste instante, consumi-los e influenciá-los, não 
poderiam. Ninguém pode. Vocês possuem e são donos de sua própria divindade!

Temos passado por muitas, muitas conversas com vocês. A essência delas têm sido sobre a 
liberação, a liberação do passado, a liberação de quem eram, a liberação de hábitos, de fato, a 
liberação. Tem sido, de acordo com os seus termos e definições, uma viagem lenta. Ocupamos os 
últimos três anos  para ensiná-los a liberar. De acordo com a nossa definição de tempo, foi um 
tempo muito curto!

Vocês estão liberando experiências que remontam de muitos mil... milhões e milhões de anos. São 
padrões que foram estabelecidos há muito, muito tempo. É o que vocês estão liberando. As lições 
dos últimos três anos estiveram focadas na liberação. Como vêm observando, não podem levar a 
sua velha bagagem para a Nova Energia.

E esse é o desafio pelo qual estão atravessando agora. Existe um desejo, um forte desejo de levar 
consigo certas coisas, levar – como dizer – a consciência da sua identidade, partes da sua 
identidade do passado. Isso se deve, principalmente, ao fato de não confiarem muito em vocês 
mesmos. 

Somente a menção de ir ao “Vazio” lhes produz temor. Faz com que surjam todas essas 
perguntas de “o que acontece se...?”. “O que acontece se me libero de tudo? Me restará algum 
tipo de identidade? Serei consumido por outra identidade? Serei influenciado por um demônio ou 
pelo lado escuro?” Aparecem todas estas dúvidas. E são apropriadas agora. Não tratem de negar 
estes sentimentos, pensamentos e preocupações. Liberar e passar ao “Vazio”, neste momento, é 
parte do processo da Nova Energia. Mas, queridos amigos, não se trata de negar quem foram. 
Não se trata de cortar partes de si mesmos.

O Vazio da Ascensão é um lugar silencioso onde não lutam com a dualidade dentro de si 
mesmos. Nesse Vazio, pedem a todas as suas partes para que façam uma pausa por um momento, 
para estar em um lugar de silêncio por um instante. É onde você pede àqueles mármores – o 
branco, o preto e o cinza – para que se mantenham silenciosos, para que sintam o nascimento da 
energia da sua divindade. Esse é o lugar onde não buscam verificar como são as coisas dentro das 
limitações de sua mente humana.

No Vazio da Ascensão, a permissão é dada à mente do divino para manifestar-se. É a sua própria 
mente. Estão escutando a si mesmos. Simplesmente estão colocando a dualidade na prateleira por 
um momento. Sentirão um pouco o sabor da SUA Nova Energia, de SUA divindade. Muitos de 
vocês já experimentaram este sentimento. E este é só o começo.

Ponham de lado suas preocupações do “devo/ não devo?”, essas dúvidas que os assombram. 
Coloquem-nas de lado por um momento. Estejam no Vazio. Então a divindade que é sua, e só 
sua, pode manifestar-se. Esse é o Vazio de que estamos falando. Vocês estão limpando o caminho 
para permitir que a sua divindade chegue completamente.

Continuarão trabalhando com isto. Sintam o que acontece quando realmente colocam um assunto 
em pausa, quando realmente colocam uma de suas preocupações em pausa. Então a sua divindade 
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pode falar-lhes. Serão capazes de escutar porque não estarão tão ocupados com os detalhes da 
dualidade.

Agora, falemos da dualidade. É a energia do “dois” que existe desde que conhecem a identidade 
fora do Primeiro Círculo. Isto está mudando agora, como estamos lhes dizendo com tanta 
freqüência. Estamos passando da energia do “dois” para a energia do “quatro”. Verão em tudo ao 
seu redor.

Temos falado com tanta freqüência sobre a matemática do “quatro”. Temos conversado sobre os 
novos pensamentos e as novas descobertas que ajudarão a levar a consciência humana da 
dualidade para a Nova Energia. Temos dito que, no momento correto, a informação começará a 
manifestar-se. À medida que a sua consciência modifica, a informação científica aparecerá para 
validá-la. Existem investigadores e cientistas que estão trabalhando nisto.

Inclusive, um cientista/matemático escreveu um livro sobre isto, que foi publicado desde a nossa 
última reunião (“Um Novo Tipo de Ciência”, de Stephan Wolfram , Wolfram Media). 
Provocou algum interesse, algum debate. Mas, a essência da investigação contida neste livro, 
publicado pelo próprio autor, agora aparece dentro das principais correntes. Mostra que, se 
existem três elementos, cada um com um tipo diferente de energia, e se agrega uma quarta energia, 
será criado um tipo de Nova Energia. A investigação mostra como se criam os padrões da 
natureza e como podem ser criados dentro da Nova Energia. Fala sobre a seqüência de energia e 
como funciona. Mas, sempre é uma energia do quatro. Sempre é um dos elementos dos quatro 
que influencia os outros três.

Agora isto está disponível, por escrito. Podem ler sobre isto. É só o começo da compreensão da 
matemática do quatro, sobre a qual conversamos. É o primeiro passo. Outros investigadores 
buscarão compreendê-lo ou desaprová-lo. Isto iniciará uma validação ainda mais científica e 
matemática.

Estão vendo isto nesta vida, queridos amigos. Não é algo que está fora, no éter, e que não os 
afeta. Estão vendo isto nesta vida. Estão vendo a validação de sua viagem. 

Entretanto, a dualidade quer se manter instalada. Quer continuar. Podem verificar isto em seus 
jornais, em suas manchetes. A dualidade quer se manter instalada, desesperadamente. Não quer ir 
embora.  Não quer ir, ser aniquilada, ser esquecida. Procura manter a sua própria identidade.

Sim, de fato, a dualidade tem a sua própria identidade. Tem a sua própria vibração. De certa 
forma, é como uma entidade, se parece bastante com vocês. Mas, como sabem por sua própria 
experiência,  a dualidade também está cansada. A dualidade sabe que é hora de transformar-se em 
Nova Energia. Até a dualidade está em conflito consigo mesma; parte dela quer permanecer, parte 
dela deseja liberar-se. Que bela orquestra! Em verdade é bela! Tudo isto cria elevações mais 
elevadas e depressões mais profundas, assim como ciclos mais rápidos, todos eles indicando que 
estão ocorrendo mudanças importantes e que continuarão existindo.

Como disse Metatron, à medida que a dualidade estabelece a sua última resistência, verão muitos 
eventos perturbadores ao seu redor, com as pessoas, com as tribos, com as nações e com os 
governos. Temos pedido a vocês para não rezarem, para não meditarem e não fazerem 
visualizações até que, realmente, compreendam a dinâmica do que está acontecendo no mundo  
ao seu redor. Parem atrás da mureta e observem a transição da dualidade para a Nova Energia. 
Então compreenderão o que vocês devem fazer.
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Todos os eventos que estão testemunhando são apropriados. A dualidade está indo de trás para 
diante, entre querer ser livre ou procurar manter-se. Isto está acontecendo não só em seu mundo 
mas, também, dentro de vocês. Está acontecendo enquanto caminham com os sapatos da 
Ascensão. 

Vocês passaram de uma vida para outra, ainda dentro do corpo físico. A maioria de vocês até 
permanece com o mesmo nome, ainda que tenham passado de uma vida para outra. Mantiveram 
grande parte  de sua velha identidade. Uma parte de vocês não quer liberar e, uma outra, que está 
desesperada por liberar. Estão vendo o conflito em suas próprias vidas, os desafios de suas 
próprias vidas. Existe tanto desejo de permanecer ligado aos antigos padrões, mas também 
querem mudar – um interessante drama de energia!

Observem as coisas ao seu redor. Olhem a cara da dualidade. Olhem as pessoas tentando manter-
se apegados a quem pensavam que eram. Entretanto, essa velha identidade se afasta deles, por si 
só. Sorrimos ao ver a popularidade das tatuagens em sua sociedade. É uma forma de dizer “quero 
tanto manter a minha identidade que a imprimi em meu corpo, assim posso lembrar quem eu era. 
Não quero abandonar a minha identidade. Quero que fique gravada, profundamente, em meu ser 
físico e emocional.”

Sorrimos ao ver os humano buscando manter a sua identidade com as marcas de suas roupas, a 
personalização de seu guarda-roupa, a personalização colocando seus nomes nas camisas. 
Achamos isto engraçado. Não sabem realmente quem são? (risos da audiência)

Mas sim, continuarão vendo as pessoas buscando manter a sua identidade, buscando manter-se 
seguros mas, entretanto, há uma outra parte deles que deseja, desesperadamente, uma mudança. 
Esta dicotomia é parte do processo de passar para a Nova Energia.

Esta mudança de identidade produz muita tristeza aos Shaumbra.  Sentimos a tristeza pela qual 
tantos de vocês estão passando neste momento. Há muito pouco que possamos fazer além de 
assegurar-lhes que isto é parte do processo. Há muito pouco que possamos fazer além de vir, em 
momentos como este, para sentarmos e compartilharmos com vocês a razão da sua viagem. Há 
muito pouco que possamos fazer além de vir e compartilhar o fato de que não estão sós. Este 
espaço está cheio com duas grandes entidades: Miguel e Metatron e muitos, muitos, muitos 
outros que vêm lhes dar amor, neste espaço de descanso em seu caminho.

Possuem essa tristeza dentro de vocês porque estão perdendo algo. Estão perdendo aqueles que 
pensavam que eram. Estão perdendo relações, empregos e, para alguns, até a saúde. Estão 
perdendo tudo o que pensavam que eram. Sabemos que a tristeza os afeta profundamente e que é 
forte. Estamos aqui para dizer-lhes que é, simplesmente, parte do processo, queridos amigos. 
SAIBAM QUE NÃO ESTÃO SÓS.

Esta tristeza pode ser substituída, mas não com a energia que acreditam. Não acordarão em uma 
manhã cheios da velha alegria que possuíam na dualidade.  Terão uma sensação de plenitude. Será 
uma emoção diferente. Nem sequer vão querer usar palavras para descrever esse novo sentimento, 
porque uma palavra é muito limitante. Entretanto, compreendam que sabemos o que estão 
atravessando.

Quando se sentam com outros humanos, como seus professores, sentirão a empatia e a 
compreensão do que estão passando. Terão experimentado as mudanças em primeira mão. Serão 
capazes de segurar as suas mãos e dizer-lhes que compreendem a sua tristeza, a tristeza que 
aparece quando tudo o que pensavam eram e tudo o que pensavam que seriam, é diferente.
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Queridos amigos, é hora de confiar em vocês mesmos. Miguel vem hoje para compartilhar isto 
com vocês. Atravessaram tantas experiências, levando a Espada da Verdade com vocês! É hora de 
confiar em si mesmos e em tudo o que está acontecendo em suas vidas, ainda, ainda quando seu 
cônjuge vai embora. Culpam-se a si mesmos. Da boca para fora culpam seus cônjuges mas, por 
dentro, sabemos que culpam a si mesmos.

Muitas coisas estão acontecendo em suas vidas. Perguntam-se quem são, que estão fazendo neste 
momento, por que estão aqui. Oh! Estão cheios de tantas dúvidas! Miguel vem pedir-lhes que 
confiem em sua divindade, que comecem a compreender que todas as coisas são adequadas. Ainda 
se sentem como se as paredes de seu interior tenham sido derrubadas. Ainda se sentem como se o 
tecido de que estão compostos  se desmanchasse.

Na verdade, é hora de confiar em si mesmos. Vocês estão carregando a energia da divindade. Na 
verdade, estão carregando sua própria Espada da Verdade. É hora de confiar em vocês mesmos. 
Avancem, mesmo que pareça difícil quando estão atravessando os desafios de suas vidas, como 
disse Metatron. Comecem a ensinar, comecem o seu trabalho.

Oh! Nós sabemos. Os escutamos dizer: “Mas, Tobias, não sei nada do que se supõe que devo 
fazer. Estou esperando pelo sinal.” Queridos amigos, NÃO VAI HAVER NENHUM SINAL! 
Não haverá. Estão esperando por algo que já está aí! Já está na sua porta principal. Já mudou-se 
para o seu novo lar. Já está aí. Ou não vêem porque não querem, porque implica em 
responsabilidade... ou vêem e se assustam.

 Shaumbra, vocês são os que fizeram o acordo de serem instrutores. É hora de começar a ensinar. 
Se não sabem o que quer dizer isto, ou a que se parece, vão ao Vazio da Ascensão sobre o qual 
lhes falamos na última lição. Mantenham-se quietos. Ponham de lado a dualidade. Escutarão, 
sentirão e saberão. A resposta está dentro de vocês.

Miguel vem hoje falar com vocês. Alguma vez foram seus alunos. Vem desafiá-los para que sejam 
os professores. Deixem de ir à escola. Comecem a trabalhar. Não há nada que possam aprender a 
estas alturas que os faça melhores professores da Nova Energia.

Aprenderão mais à medida que ensinam mas, nestas alturas, já não há mais escolas. Já não há mais 
livros. Os leram todos. Já não há mais aulas. Foram a todas. Agora, comecem a ensinar. Agora, 
comecem a ensinar.  Aprenderão à medida que avançam. Saberão o que fazer.

Miguel, quem lhes deu a Espada da Verdade antes de deixarem a Ordem do Arco, agora os 
desafia para que sejam os professores. Miguel os desafia para que confiem em si mesmos ou em 
outra pessoa. A última coisa que os humanos desejam fazer é confiar em si mesmos.  É demasiada 
responsabilidade.

Miguel, seu mestre e treinador, diz que é hora de dar-lhes a sua liberdade. Ele tem estado 
trabalhando com vocês, ao seu lado, desde que deixaram a Ordem do Arco para vir à Terra. Ele 
tem sido uma parte importante da sua energia. Agora os libera. Ele os está graduando. Agora ele 
se afasta do velho papel que tinha com vocês. Diz que sempre será um amigo e admirador de 
vocês. Mas, chegou a hora de afastar-se de seu campo de energia, para que possam aceitar a 
energia de SUA voz no Espírito, representada por Metatron.

Miguel vem hoje desafiar, cada um de vocês, para que confiem em si mesmos o suficiente, para 
começarem a ensinar.  O momento é o correto e o mundo, na verdade, está necessitando disto. 
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Não esperem mais. Não sejam humildes. Não se refreiem. Trabalhem uns com os outros. Por isso 
se reuniram, como a família de Shaumbra  em todo o mundo.

Miguel diz: “Mas, agora, o que estão esperando? Quando vão começar a praticar? Quando vão ser 
os professores? Quando vão aceitar a responsabilidade dentro de vocês? Os eventos, as energias, as 
pessoas, as oportunidades... não estarão claras dentro de sua visão espiritual até que aceitem a 
responsabilidade, a responsabilidade de serem os professores de outros”

Sabemos que muitos de vocês estão pensando: “Oh! Mas quem vou ensinar? E o que vou ensinar? 
E como vou ensinar?” Essas perguntas serão respondidas, em um momento, tão logo aceitarem a 
responsabilidade. Mas, primeiro, devem aceitar a responsabilidade. Então, as respostas chegarão.

Miguel está aqui hoje para oferecer-lhes um desafio, à medida que se movem da posição de 
estudantes para a de professores. Pede-lhes que confiem em si mesmos, que confiem  em sua 
própria divindade para que possam estar aí para os outros. Miguel diz que outros humanos, que 
estão começando a sua viagem de ascensão, necessitarão de vocês.

A dualidade é um delicado ponto de equilíbrio. O mundo necessita de vocês. Confiem em si 
mesmos o suficiente para avançar, meus amados. Confiem em si mesmos. É difícil fazer isto 
quando estão cheios de tristeza, quando têm desafios em suas vidas e quando as coisas estão indo 
embora de suas vidas. É difícil de fazer. Querem esperar. Querem esperar até que tudo se 
acomode, até que sintam que tudo está perfeito.

Parte da tristeza que sentem vem do divino que os está chamando. Existe um chamado e vocês 
ainda não responderam. Essa porta que tocam e não abrem. Essa é parte da tristeza que estão 
sentindo. Existem laços na Velha Energia que devem ser cortados agora. Existem coisas que 
devem ser liberadas. Apenas façam-no. Confiem em si mesmos. Funcionará para vocês. Sabem 
profundamente, dentro de seu ser, que é hora de confiar em vocês mesmos e, realmente, alcançar 
isto que vieram fazer dentro desta Nova Energia.

Agora, queridos amigos, quando deixaram o Reino, há tanto tempo, desenvolveram uma 
identidade e uma consciência do ser. Antes disto, sabiam que existia a Unidade. Quando 
atravessaram a Muralha de Fogo, pela primeira vez tiveram uma consciência verdadeira de sua 
identidade. Já não eram apenas partes do Reino. Já não eram apenas partes do que chamaríamos, 
nesta metáfora, da família real. Vocês desenvolveram sua própria identidade. Vocês estiveram 
desenvolvendo sua identidade ao longo de muitas vidas a ao longo de muitas experiências antes de 
vir à Terra.

Mas, agora, estranhamente, é hora de liberar essa identidade. É hora de liberá-la. No passado 
vocês construíram sua identidade, o que chamariam sua identidade ao nível de alma, de uma vida 
a outra. Somaram a ela uma experiência atrás da outra, de forma bem linear. Fizeram isto desde 
que saíram do Lar.

À medida que passam para a Nova Energia, também entram em uma nova identidade. Em lugar 
de dar um passo de cada vez na construção de sua identidade, agora dão saltos. Dão um salto de 
identidade. Pulam de quem acreditam que eram a um espaço de não-identidade e, logo, para uma 
nova identidade. O Vazio da Ascensão, do qual falamos na Lição Nove, ocorre quando a energia 
da sua velha identidade desaparece temporariamente.

Passam por um período de não-identidade. Sem identidade. Olham no espelho e não existe o 
reflexo. Esta é a zona em que muitos de vocês estão agora. Isto é uma parte do motivo porque 
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sentem tristeza. É parte do motivo porque sentem uma profunda e extrema dúvida interna. Sua 
identidade está se desvanecendo. Entretanto, não possuem uma identidade antes de desenvolver a 
nova.

Amados amigos, a Lição Dez da Série da Ascensão – Da Não-Identidade à Nova Identidade. 
Antes de passar para a sua nova identidade, têm a experiência da não-identidade. É o espelho sem 
reflexo.

Olhem o espelho. Verão a sua própria imagem física. Mas, se continuarem observando, nem 
sequer sentirão a imagem refletida como sendo vocês. Não ressoará como sendo vocês. Não 
sentirá direito. Para alguns de vocês, a imagem pode simplesmente desaparecer; e não verão nada a 
não ser um espelho vazio!

Por que, ultimamente, parece que os outros os ignoram? (risos da audiência) Porque as 
identidades de quem pensavam que eram – e sublinhamos essa palavra – quem PENSAVAM que 
eram,  estão indo embora. Com elas, vão embora as energias e os símbolos antigos de vocês. 
Coisas como esses carros que se destroçam, ou coisas como sua casa. Sabemos que isto é difícil 
para alguns de vocês... suas roupas...seus amigos... todas estas coisas.

Durante este período de não-identidade, serão removidas aquelas coisas que mais segurou. Nós 
não removeremos, nem Miguel e, evidentemente, nem Metatron. Vocês mesmos as removerão. 
Estão entrando no período de não-identidade, antes de passar para a sua nova identidade. É o 
Vazio de que falamos em nossa última reunião. É parte do processo de ascensão. O que estão 
vivendo é muito difícil e desafiante.

Olhem no espelho. Apenas reconhecerão o reflexo humano, se é que ainda vêem um.  Ah! 
Sabemos que muitos de vocês se aperceberam disto ultimamente. Olham o espelho e dizem: “Este 
não pode ser eu. O que vejo no espelho já não se parece com o que sou.” Sabem do que estamos 
falando? Quem pensavam que eram está indo embora.

Agora, realmente não estão desaparecendo. Não estão se evaporando. Simplesmente estão 
passando por uma mudança, assim como a larva passa por uma mudança antes de transformar-se 
em uma borboleta. Que bela analogia! Que belo exemplo colocaram na natureza para mostrar a 
vocês mesmos a metamorfose da ascensão, pela qual atravessariam. 

Imaginem o que a larva se pergunta, enquanto está no casulo: “Que inferno – sim, maldizemos 
neste lado (risos da audiência) – o que está acontecendo?” Isso é, exatamente, o que está 
pensando a larva. “O que está acontecendo? Eu pensava que seria uma larva ascendida!” (risos da 
audiência) “Com mais patas... que seria mais verde... e, talvez, teria alguns olhinhos adicionais...e, 
ainda, mais bela que antes... um pouco mais inteligente. O que está acontecendo comigo, amado 
Deus? Devo ter tomado o caminho errado na senda da ascensão!” (mais risos) “Estou neste 
grande casulo,  feito  nada, perguntando-me o que está acontecendo, perguntando-me por que 
não estou fazendo o que pensava que estaria fazendo.”

A pobre larva está pensando tudo isto apenas um momento antes de romper o casulo, com asas 
cheias de cor. Asas! A larva nunca soube nada de asas! E as cores? A larva só conhecia o verde! 
Mas, eis aqui, agora, um espetáculo para todos! 

Amados amigos, sabiam que os anjos, realmente, não têm asas? Realmente não as têm. Alguns 
artistas, muito intuitivos, compreenderam que os humanos iam querer, em algum momento, 
atravessar uma metamorfose. Sabiam que os humanos atravessariam uma mudança. Escolheram a 
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energia da metáfora da borboleta e desenharam asas nos anjos que pintavam. Isto tinha o 
propósito de simbolizar que, um dia, o ser humano passaria também por isso.

A pobre larva olha no espelho, enquanto está no casulo, perguntando-se o que está acontecendo. 
Nem sequer se reconhece. Já se vê, não mais como uma larva, mas como uma criatura feia e 
mutante. A larva não sabe o que está acontecendo. Fica se perguntando por que se sente presa e se 
pergunta por que tudo o que pensava que era... já não é. A larva tem estes pensamentos justamente 
antes de romper o casulo e aparecer a magnífica borboleta.

Isto é o que está acontecendo a vocês. Vão desde o ponto da “não-identidade”  para chegar a 
nova identidade. Mas, têm que passar por essa zona, esse vazio, esse momento de “não-
identidade”, para que todos os processos possam começar, para que, realmente, possam emergir 
com a sua nova identidade.  

Sua nova identidade não se parecerá em nada com a velha. Vocês se fixaram em sua velha 
identidade e em quem eram e no que viam no espelho. Dentro da Nova Energia, já não será 
assim. Não terão uma identidade fechada. Será muito flexível, muito fluida. Com a sua nova 
identidade, estarão conscientes de seu ser, mas também estarão muito mais conscientes de tudo o 
que está ao seu redor. Esta consciência virá através dos sentidos divinos, por meio da Linguagem 
do Ah.

Dentro da sua nova identidade, não estarão amarrados a velhos contratos. Não estarão presos em 
um molde. Não será linear. Será multidimensional. Não terão que desenvolver e proteger sua 
identidade. Irão sentir-se seguros de si mesmos, completos dentro de si mesmos. Sua nova 
identidade vai querer expressar-se. Vai querer expandir-se. Vai querer voar, amados amigos.

Miguel vem hoje para dizer-lhes: “Confiem em si mesmos durante este período de não-
identidade. . Confiem em si mesmos. Dêem um passo a frente. Dêem um passo para fora do 
casulo. Assumam a responsabilidade de serem professores. Assumam a responsabilidade , à 
medida que sua nova identidade está emergindo a sua volta.”

Lição Dez – Da Não-Identidade à Nova Identidade. Falaremos mais sobre esta nova identidade 
no futuro, sobre quem são dentro da Nova Energia. Mas, compreendam, amados amigos, 
compreendam porque estão atravessando, precisamente, o que estão atravessando. É parte do 
processo, a viagem dos Shaumbra, a viagem de todos os que os seguirão.

A tarefa desta lição é bem simples. Trata-se de algo que vocês fazem todos os dias. Olhar-se no 
espelho. Vejam no espelho quem pensavam que eram. Olhem além do rosto refletido no espelho. 
Observem dentro da energia uma lembrança do passado. Olhem as mudanças que estão 
ocorrendo, mudanças similares às que ocorrem com a larva antes de converter-se em borboleta. 
Saibam que estão atravessando um processo completo.

Antes de irmos embora, lançaremos mais um pensamento que, realmente, os confundirá! Será 
tema de muitas das nossas futuras discussões. A Nova Energia não é só uma Velha Energia 
melhorada. É realmente diferente. À medida que passam para a Nova Energia, à medida que 
assumem a responsabilidade pelo seu novo “status” de Ascensão, também liberam as identidades 
de quem foram no passado. Liberam suas vidas passadas.

De certa forma, pode-se dizer que as identidades de suas vidas passadas afastam-se da família, de 
sua própria energia, de sua própria alma. Sempre farão parte de vocês mas, de alguma maneira, 
vocês liberaram suas vidas passadas. Estes aspectos de vocês, então, saem e criam identidades 
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próprias, novas. Isto não ocorre, inicialmente, no reino da Terra. Estes aspectos de vocês sairão 
para outros lugares no Universo, para criar identidades únicas.

Recordam o Universo? Falamos que, neste momento, não há muito lá fora. Vocês criaram esse 
grande salão que chamaram Universo para as novas formas dentro da Nova Energia. Quando 
assumirem sua nova identidade, as identidades de quem eram no passado serão liberadas, em vidas 
individuais (e é ainda mais complexo do que isto). Vocês as liberam. Elas saem de forma não-
física para outros lugares do Universo para assumir a sua própria identidade.

Amados amigos, Acabam de dar à luz a Nova Energia! Vocês são seus próprios pais! Pensem 
nisto. Pensem nisto. Talvez agora compreendam um pouco mais quando dizemos que “já não se 
trata de vocês”. Vocês são pais de muitos filhos de si mesmos, e estão entregando-lhes a 
identidade de uma vida por onde vocês caminharam plenamente para, então, liberá-los, para que 
possam sair também e converter-se em criadores como vocês. Mas, vocês são os únicos... vocês são 
os únicos que terão este tipo de paternidade ou capacidade de criar identidade. Os aspectos de si 
que enviam para fora, que liberam para que possam criar a sua própria identidade, não terão a 
mesma habilidade criadora no sentido de liberar aspectos de si mesmos.

Tudo isto é uma parte de um grande filme e vocês são os verdadeiros criadores que estão no meio 
dele. Vocês estão liberando a identidade de quem pensavam que eram, passando a um período de 
não-identidade; assim, vocês poderão expandir a realidade do que são. Essa é a sua divindade. 
Neste processo liberam o seu passado. Dão luz ao seu passado, para que ele possa sair e criar a 
sua própria identidade. Coisas muito interessantes estão ocorrendo! E vocês pensavam que viviam 
em um pequeno mundo!

Queridos amigos, foi uma grande honra estar com vocês. Foi um prazer para vocês a liberação 
que fizeram enquanto estivemos juntos, permitindo-nos amá-los e nutri-los. Sentimo-nos felizes 
por terem escolhido este lugar para descanso, para sentar-se sob a árvore e estar com seus amigos. 
Necessitavam disto. Têm estado muito cansados ultimamente. Têm estado cheios de tristeza e 
desilusões. Isto é porque estão mudando aquilo que pensavam que eram.

Foi um prazer para nós vir hoje aqui e estar com vocês. Foi um prazer para Miguel, ele que deu a 
vocês a Espada da Verdade, poder liberá-los; já não são estudantes, mas mestres. Ele sempre é o 
amigo, mas já não é, como alguns de vocês o chamavam, o “chefe”.

Retornaremos em um mês e algumas semanas mais para a lição final desta série. Muitas coisas 
acontecerão a vocês e a seu mundo durante estas semanas.

Saibam que os amamos profundamente e que nunca estão sós.

E assim é!

Traduzido para o português por:  Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de Junho de 2002 - Série da Ascensão 
Lição 10: Da não Identidade à Nova Identidade

Perguntas & Respostas 
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TOBIAS: E assim é, queridos amigos, que retornamos a este lugar, onde estão verdadeiramente 
aprendendo sobre a Nova Energia da Terra. De fato, esta é a sala de aula, e vocês são os que 
escolheram ser tanto estudantes como professores. De fato, aqui é onde aqueles de nós que 
estamos deste lado do véu aprendemos tanto sobre a viagem humana. Através de vocês, 
aprendemos tanto sobre nós mesmos, e sobre o Universo, e sobre nossa viagem desde que 
deixamos o Lar. Por isso há tanto interesse deste nosso lado do véu naquilo que vocês estão 
fazendo aqui. Por isso estamos felizes de estar com vocês, em cada oportunidade que podemos 
conseguir – e talvez, às vezes, falar mais do que Cauldre gostaria que falássemos! (risos da 
audiência) Mas, desfrutamos o nosso tempo com vocês. 

Há também certa quantidade de energia que viemos entregar-lhes. Há certa quantidade de energia 
que vocês pediram que trouxéssemos. E, sim, toma certa quantidade de tempo humano fazer isto. 
Devido à dimensão em que vocês vivem, o veículo de entrega que utilizamos leva alguma 
quantidade de tempo. Não são apenas as palavras que dizemos. É a energia que lhes entregamos. 
Quando entramos hoje, notamos que estavam esgotados, que estavam necessitando um pouco de 
descanso, uma infusão de energia daqueles que são a sua família verdadeira, incluindo o que hoje 
entrou, o Arcanjo Miguel.

Agora, a pergunta que recebemos do nosso lado – e, de fato, ouvimos tudo o que vocês dizem, 
sempre que falam conosco... mas, a pergunta que verdadeiramente escutamos estes dias de vocês é: 
“Querido Tobias, querido Miguel e Metatron, e Espírito, o que estou fazendo mal?” Esta é a 
pergunta que mais fazem em seus momentos silenciosos e privados. 

Vocês pensam que entraram em um caminho errado. Vocês pensam que, talvez, estejam 
movendo-se para trás, quando deveriam mover-se para frente. Vocês pensam que existe algum 
segredo, que existe algo que deixaram passar, Vocês pensam que não se esforçaram o suficiente 
em seus estudos, nem praticaram as lições suficientemente e, talvez, que tenham deixado faltar 
algum ponto.

Queridos amigos, não falharam em coisa nenhuma. Vocês não foram por caminho errado. Um 
passo atrás é, às vezes, mais adequado do que um passo à frente. Não funciona sempre da maneira 
que vocês pensam que deve funcionar ou, talvez, da maneira que gostariam que funcionasse.

Muitos de vocês conduziram vidas excepcionais quando estavam a cargo de grandes organizações 
religiosas ou quando governaram países inteiros. Uma das pessoas aqui presentes hoje foi um 
investigador brilhante, um inventor de quem se escreveu em muitos, muitos livros que enchem as 
suas bibliotecas. Entretanto, nesta vida, esta pessoa exerce um trabalho comum e não sabe que 
possui, em sua bagagem, um alto coeficiente intelectual. Não acreditam que estejam tão prontos. 
Não acreditariam se disséssemos que foram bastante famosos no passado.

Eles fizeram algo errado? Deram um passo para trás? Eles não entenderam algo? Em absoluto! 
Escolheram um novo e mais profundo nível de estudo, uma nova experiência nesta vida.

Vocês nos perguntam: “O que estou fazendo mal neste processo?” Movemos as nossas cabeças e, 
às vezes, rimos. E dizemos: “Por que? Nada!” Só porque tiveram um incidente em sua vida, que 
não era esperado, não significa que fizeram a coisa incorreta. Às vezes, ao longo desta trajetória da 
ascensão, vocês seguem aquilo que podem considerar como desvios, enquanto nós consideramos 
um caminho mais elevado. E vocês escolhem uma experiência ou uma circunstância difícil para 
completar algo a respeito da verdade, do conhecimento e da sabedoria da sua viagem.
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O que pode parecer um passo para trás, pode, realmente, ser um presente que vocês estão se 
dando, antes de começarem a movimentar-se para frente. O passo atrás não é um passo atrás, em 
absoluto. Vocês, simplesmente, não esperavam que acontecesse. E o que é que isto lhes diz? 
Talvez, seja hora de soltar as suas expectativas e de chegar ao entendimento de que, na Nova 
Energia, não existe correto e incorreto. De certa forma, até na dualidade não houve um correto ou 
incorreto, mas isso é difícil de explicar. Não há correto e incorreto. Há expansão constante. Cada 
experiência que vocês vivem e tudo o que vocês fazem é expansão constante.

Liberem esses julgamentos de si mesmos. Como Miguel disse nesta lição: “Confiem em si 
mesmos. Confiem em si mesmos o bastante para serem os professores para outros. Saiam, saiam
de onde quer que estejam em suas trajetórias, para serem os professores, porque eles são 
necessários agora.” (risos da audiência)

Como dissemos em nossa lição, estes tempos são desafiantes, não apenas para vocês, mas também 
para os outros. Olhem as guerras. Olhem as guerras em seu mundo, agora mesmo, e o que as está 
causando. As pessoas e os países e as religiões estão tentando fixar-se em suas velhas identidades. 
Eles estão tentando fixar-se em quem eles pensaram que eram. Eles não quiseram soltar.

Oh! Queridos, vocês estiveram ali! Vocês sabem como é isso de ter sua identidade liberada. E 
vocês sabem como é, também, sentar-se neste ponto de não-identidade...sim, o casulo quando a 
larva ainda não se converteu em borboleta, quando ainda não se deram conta de quem são de 
verdade. Olhem através de seu mundo e olhem o que está acontecendo: as pessoas, as nações, e as 
religiões estão tentando fixar-se em uma velha identidade, de tal forma que lutariam por ela e 
matariam outros. Isso é o que está acontecendo em toda a sua volta.

Agora, sabemos que é hora de receber as perguntas deste dia. Mas, desejamos lembrá-los que sim, 
escutamos vocês quando nos falam. Todos têm estado perguntando ultimamente: “O que estou 
fazendo de errado? O que é que não entendi?” E dizemos: “Nada, em absoluto.” Olhem a beleza 
do plano que apresentaram. Não importa o quanto extremista ou louco possam ter pensado que 
é.  Inclusive, se pensam que deram um passo atrás, não deram. É parte da experiência. Liberem o 
julgamento de si mesmos.

E, com isto, ficaríamos felizes em responder as suas perguntas.

PERGUNTA: Tobias, eu mesma e duas outras mães do Círculo Carmesim temos filhos 
pequenos que vivem com muito medo. Têm medo de entrar em quartos vazios sozinhos, inclusive 
no banheiro, assustam-se facilmente e têm medo de dormir sós. Meu filho tem 9 anos. Poderia 
comentar sobre isto e dar-nos algum conselho? Obrigada. O amamos tanto!

TOBIAS: As crianças vêm com um sentido aumentado de percepção. Vêm com mais 
sensibilidade. O véu ao redor delas não é tão denso como era para vocês, quando vocês estavam 
crescendo. Elas têm recordações dessas coisas das quais falamos. Recordam vidas passadas. E, em 
particular,  estão preocupadas com as energias e as memórias dos tempos anteriores, de alguma 
outra vez que vieram à Terra. Estão preocupadas pelas vivências que, de tantas formas, se 
repetem, repetem-se como filmes em suas telas, repetem-se, inclusive, nas experiências que vocês 
têm hoje. O que se está repetindo novamente são os tempos anteriores a sua vinda à Terra, 
quando estavam no Vazio, criando o Universo.



198

De fato, ouvimos antes a discussão que tiveram, neste dia, sobre o seu filme “A Guerra das 
Galáxias”. Este é o seu passado. Este é o seu passado.  Era a dualidade. Era sobre o conflito entre 
a luz e a sombra. Era sobre indivíduos ou grupos tentando consumir a outros através da sua 
energia. Uma vez mais, como falamos, isto foi feito porque todos vocês estavam tentando 
encontrar o seu caminho de regresso ao Lar. Sentiam que, se pudessem conquistar e tomar outros, 
poderiam, então, encontrar o seu caminho de regresso ao Lar.

Agora, como já descobriram, este não é o caminho para o Lar. O Lar vem até vocês. O Lar vem 
até vocês quando assumem a responsabilidade e aceitam a sua divindade. O que está acontecendo 
é que os jovens... não possuem tantos filtros ao seu redor. Estão mais conscientes, mais 
sintonizados com o seu próprio passado. Descobrirão que são, como vocês sabem, muito 
talentosos, muito intuitivos. Aprendem as coisas mais facilmente. Mas, contudo, têm este outro 
lado que está cheio de medo, que está cheio de fobias.

É usual... Cauldre, ele sempre nos detém quando nos metemos a dar este tipo de conselho. (risos 
da audiência) Mas, hoje ele concordou em permitir-nos seguir adiante (mais risos). A psicologia 
convencional agregará, apenas, mais confusão, porque a psicologia convencional, baseada na 
dualidade,  não entende a dinâmica do que está ocorrendo dentro das crianças. 

Assim, colocamos um desafio para vocês, Shaumbra, ao Círculo Carmesim, e aos seres humanos 
da Terra. Vocês têm a sabedoria. Vocês caminharam a trajetória. Agora, desenvolvam as aulas 
para as crianças. Assumam a responsabilidade por isto. Não lhes dêem pílulas. Não os enviem a 
algum orientador que não entende a natureza da alma, porque se centra apenas na mente. 
Desenvolvam aulas para eles.

Isto é o que Miguel vem falar hoje. Convertam-se em professores. Não é tão difícil. Não precisam 
possuir uma parede cheia de títulos. Apenas necessitam conectar-se com a sua própria divindade.
As respostas estarão ali. Sim, terão um certo trabalho. Sim, ocorrerão algumas lutas. Sim, haverá 
épocas em que sentirão como se estivessem andando para trás, ao invés de mover-se para frente. É 
somente parte do processo. Assim, lançamos este desafio para vocês, não somente para este tipo 
de situação mas, também, para todas as coisas. Transformem-se em professores. Vocês entendem 
o que está acontecendo. Agora os ensine. Agora os ensine. Obrigada pela pergunta.

PERGUNTA: Estimado Tobias, pode explicar o sonho lúcido e as realidades alternativas que 
percebo nos corpos de água?

TOBIAS: O sonhar lúcido é um estado interessante. Poderíamos falar muito sobre isto, mas 
daremos uma versão curta, hoje. Muitos de vocês têm sonhos lúcidos, mesmo que vocês não 
saibam o que é isto ou que assim se chamam. Mas, isto acontece quando vocês permitem, de 
verdade, elevar-se. Nos conectamos com vocês, seguidamente, quando fazem isto. Esta é uma 
maneira excelente de expandir a sua consciência.

Há vários fatores a levar em conta aqui. O primeiro é entender que todas as coisas e experiências 
que têm durante estes sonhos lúcidos... não as interpretem literalmente. Há uma série de 
símbolos. Vocês estão entrando em um tipo diferente de consciência onde o processo de 
pensamento e interpretação não é o mesmo que é encontrado na realidade humana. Em um sonho 
lúcido, quando se encontram com um símbolo, quando se encontram com uma energia, não a 
considerem pelo seu valor aparente. Pausa... dirijam-se à energia... e perguntem à energia qual a 
sabedoria ou percepção que está contida para você, de forma prática, para o seu nível humano.
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Existem muitos de vocês que se elevam nos sonhos lúcidos e voltam com uma compreensão um 
tanto distorcida daquilo que ocorreu. Talvez, energeticamente, vocês tenham conseguido, mas é 
distorcido para o nível intelectual humano.

Quando sonham com águas, vocês estão, de certa forma, viajando de volta para um lugar de onde 
vieram. Mas, outra vez, pedimos que não pensem nisto, literalmente, como água, ou como a 
superfície da água ou como imagens sobre a água. Isto é um pouco de uma interpretação humana 
distorcida. Esta água representa energias de onde vocês vieram, antes de estarem na Terra, mas 
não deve ser considerado, literalmente, como seus lagos, seus mares e seus oceanos.

Existe um elemento mais, relacionado com sonhos lúcidos. Permitam-se, conscientemente, trazer 
estas energias de volta, com vocês novamente, para o plano humano, na dimensão humana.  
Porque, freqüentemente, quando estão fazendo a viagem de volta, quando estão – como dizer –
estão aterrando novamente na consciência humana, vocês perdem muitas das peças e dos pedaços. 
Mas, se vocês recordarem conscientemente de vocês, durante estas viagens, poderão trazer as 
energias, as sabedorias e as percepções com vocês; elas têm uma melhor oportunidade de emergir. 
Então saberão como aplicá-las neste nível, neste nível humano.

Freqüentemente, o que trazem dessas viagens não é algo prático ou aplicável em sua experiência 
humana. É hora de unir estas experiências. Muitos de vocês descobrirão  que podem vivenciar 
estes sonhos lúcidos, ter estas expansões de consciência... não necessitam fugir para um espaço 
silencioso. Podem fazê-lo sentados, sós, por um momento. Podem fazê-lo enquanto estiverem 
jantando, por exemplo. Podem ter estes mini-sonhos lúcidos. Descobrirão que isto se tornará 
mais e mais freqüente. Agradecemos por esta pergunta.

PERGUNTA: Tobias, há acidente ou incidentes que não são planejados, como os traumas que 
mudam os nossos contratos ou combinações originais?

TOBIAS: Seria inapropriado dizer que todos os acidentes ou traumas foram planejados com 
muita antecipação. Quando estão projetando sua vida, não adicionam cada incidente ou acidente 
específico. De certa forma, definem somente o fluxo e o grau da experiência, como o fluxo e o 
ritmo de um rio; mas o rio pode dar muitas voltas ao longo do caminho. Entendem? O rio pode 
desviar. O rio pode criar novos canais e novos condutos. Vocês determinam e descrevem, 
simplesmente, onde desejam ir. 

Assim, quando há um acidente em sua vida e disser: “Devo ter planejado isto antes de chegar 
aqui...”, não foi dessa maneira. O planejamento, particularmente enquanto se movem na Nova 
Energia, transforma-se quase instantânea e imediatamente. Transforma-se muito rápido, em 
conexão direta com a sua consciência.

Agora, não estão amarrados a nenhum contrato ou a nenhum plano. Podem mudar o curso do rio 
da sua vida a qualquer momento. Mas, entendam que, em certos níveis dentro de vocês, há uma 
necessidade de saber e entender coisas. Por isto,  verifiquem consigo mesmos para ver que tipo de 
experiências estão buscando. Não estão obrigados, por contrato ou plano ou qualquer outra coisa. 
Entendam que, realmente, vocês são criadores.

PERGUNTA: Tobias, como encontro e reconheço o meu dom em ajudar na ascensão? Ou não 
existe nenhum?
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TOBIAS: Já está dentro de você. Já está dentro de você. Não é, sequer, algo que podemos dizer-
lhe. É algo que deve descobrir por si mesmo. Como mencionamos anteriormente, querido, a única 
coisa que necessita fazer é aceitar a responsabilidade de ser professor. Então, todas as coisas 
começarão a se encaixar. Mas, muitos de vocês, Shaumbra, muitos ainda são tímidos em assumir 
essa responsabilidade. Estão esperando que seja escrito para vocês, que seja definido para vocês.

Esta é a Nova Energia. Às vezes, exige que, unicamente, dêem início ao processo. Então, verão 
como todas as coisas se encaixam. Lembrem, de novo, que são criadores. Não temos uma lista 
aqui, deste lado, que diga: “Bill deve fazer isto e Maria deve estar fazendo aquilo; e Ben tem este 
trabalho e aquela responsabilidade”. Não temos nada disto aqui. Estamos esperando que vocês 
escolham o que desejam fazer. Então, podemos contribuir e começar a apoiá-los. Então, os 
“corredores” podem começar o seu trabalho. Temos muitos “corredores” aqui que não estão 
muito ocupados agora (risos da audiência), porque vocês não assumiram essa responsabilidade e 
nem deram esse passo.

Por isto Miguel vem hoje dizer: “Não serão mais os estudantes. Vocês são os professores. 
Aceitem isto dentro de vocês. Aceitem.” Certamente, mudará muito a sua própria vibração e 
passarão a atrair coisas apropriadas na sua porta da frente. Obrigado.

PERGUNTA: Tobias, minha vida é muito feliz, com bons relacionamentos. Isto significa que 
não estou mudando ou progredindo? (risos da audiência)

TOBIAS: Vamos dizer... conte as suas bênçãos! (mais risos da audiência) Existem alguns que são 
muito afortunados. Não estão passando por dificuldades. Há muitas razões para isto. Em seu 
caso particular, houve muita limpeza realizada antes desta vida e, até, nos primeiros, primeiros 
anos de sua vida! Você é um que não se fixou a uma identidade. Você é um que, certamente, 
disse: “Eu quero que o trajeto do meu rio flua fácil e suavemente. Escolho não ter dificuldades 
agora.” Dê graças a você mesmo por isto.

PERGUNTA: Olá,Tobias. Estou no caminho correto para curar o meu corpo?

TOBIAS: Primeiramente deve entender que as palavras humanas são muito difíceis algumas vezes. 
Não há cura. Sabemos que estamos nos envolvendo com palavras agora. Mas, entendam que não 
há cura. A cura indica que algo estava mal. Não há cura. Deve haver aceitação do seu próprio 
corpo. É aceitação.

Entendam, também, que não deve haver esforço mental para restaurar-se. Não deve haver esforço 
para conseguir erradicar o câncer, conseguir erradicar uma enfermidade, conseguir erradicar 
desequilíbrios. De certa forma, estarão fortalecendo, unicamente, a energia  da dualidade. Estarão 
dizendo: “Vou me desfazer do que acredito ser ruim e aceitarei somente o que penso que é bom.” 
Equilíbrio verdadeiro e cura divina é aceitar... tudo.

Se o seu corpo tem um câncer na Nova Energia,,, aceite tudo dele. Sabemos que isto é difícil de 
fazer. Vocês desejam acabar com ele. Sua intenção é desfazer-se dele. Ao invés disto, entendam 
porque ele está ali, o papel que desempenha. Deve entender porque escolheu isso para você. Deve 
compreender que talvez persistirá, talvez não.

Mas, devem estar prontos para isto. Devem estar prontos para aceitar que esta é uma das opções. 
Quando fazem isto, elevam-se sobre o conflito da dualidade no corpo. Então, podem entender 
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que não se trata de cura, mas de um corpo ascendido. Há muita – como dizer – energia de 
dualidade ao redor da palavra, da palavra humana “cura”. Há, queridos amigos. Querem que tudo 
seja bom. Desejam somente as alturas e não os aspectos inferiores. Ao abraçar tudo isto, adquirem 
a perspectiva e a sabedoria para entender, verdadeiramente o que fazer.

Vemos alguns, não muitos Shaumbra, mas outros que estão na forma humana, que são tão 
exigentes com o que comem, com o que pensam e fazem. Pensam que podem comer somente 
certo tipo de alimento, e pensar certo tipo de pensamento e usar certo tipo de sapato. Estão 
jogando o jogo da dualidade. Pensam que estão na luz. Mas, de certa forma, estão sendo somente 
honrados. Não estão abraçando tudo o que são. Seguem profundamente amarrados à dualidade. 

Vemos que essas pessoas são as primeiras a ficarem doentes... e desequilibradas...e emocionais...e
passar por grandes dificuldades. São alguns...são Shaumbra os que estão aprendendo o que 
representam todas as formas... quem está aprendendo todos os aspectos da dualidade, agora, estão 
aprendendo a expandir a dualidade do 2 ao 4. Aqui é onde o verdadeiro resplendor da divindade 
aparece.

Nas próximas semanas vocês terão experiências em suas vidas que mostrarão a identidade de 
quem vocês pensavam que eram, cara à cara. Isto poderá ser, às vezes, desafiante ou muito, muito 
compensador outras vezes. Chegarão a entender que esta identidade, a qual se fixaram por tanto 
tempo, era somente uma ilusão. É hora de liberá-la. E, sabemos que isto traz alguma tristeza 
porque... oh! Eram tão bons, tão bons em jogar este maravilhoso jogo da dualidade! É hora de 
liberar isto.

Como dissemos, sua tarefa é olhar no espelho. Olhem o velho “eu”, olhem a larva antes de se 
transformar em borboleta. Entendam que este período em que estão agora, de não-identidade, 
conduz a um lugar de nova identidade, na Nova Energia.

Queridos amigos, há muita coisa para vocês ensinarem! Vocês, simplesmente, não se dão conta 
ainda. Vocês são aqueles com quem Metatron, Miguel, o Espírito e todos os outros estão 
contando. Vocês são família. Nunca estão sós.

E assim é!
Tradução para o português: Eleonôra   ear@portoweb.com.br 

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Apresentado na “Midsummer” Conferência  de Luz, em 19.07.2002
Série da Ascensão 

Lição 11: OLHE A CANÇÃO DA SUA ALMA

TOBIAS:

E assim é, queridos amigos e família, que nos reunimos para a última lição da Série da Ascensão. 
Passamos um longo e maravilhoso ano com vocês. Desfrutamos as mudanças e as transformações 
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pelas quais passaram. Ficamos felizes com a alegria que experimentaram em tantos novos 
caminhos em suas vidas.

Nos reunimos hoje com um grupo familiar, de forma querida e profunda. Também nos reunimos  
e tocamos cada um daqueles que se reúnem no sistema “web” e com quem lê estas mensagens em 
seu momento de “agora”.  Sim, estamos com vocês tanto quanto estamos com aqueles que estão 
neste salão.

O espaço sagrado que criamos juntos se enche com a pureza e o amor do Espírito. Podemos 
sentir como se abrem os seus corações. Estão liberando tantas obrigações! Estão permitindo que 
seu espírito brilhe. Em verdade, este é um lugar sagrado e seguro. Com tudo o que aprenderam e 
experimentaram, serão capazes de manter esta energia com vocês onde quer que vão.

Sintam por um momento. Sintam como se sentem. Sim, talvez tenham algumas dores. Mas, 
sintam o sentimento mais profundo de quem são. Esse brilho que possuem agora... podemos vê-lo 
dentro de vocês. Podemos vê-lo ao redor de vocês. Sobre isto é que lhes falamos durante meses. 
Esta é a energia da sua divindade. Estão permitindo que se manifeste.

Na verdade, é uma honra para todos nós estar aqui... a energia de Kryon no norte... a energia de 
Miguel a oeste... a energia de Metatron a leste... ah! e a amorosa e confiável energia de Mãe Maria 
no sul. Estão de pé nos quatro pilares e nas quatro esquinas, para estar aqui com vocês, agora. 
Eles, por sua vez, estão rodeados por outro grupo de anjos e entidades.

Mas agora, amados amigos e amada família, acomodem-se. Fiquem muito cômodos. Respirem 
profundamente. Relaxem. Os humanos, hoje em dia, tendem a ser tão tensos, às vezes, tão cheios 
de “stress”, seus corpos tão rígidos. Na minha época éramos muito mais relaxados. Não éramos 
tão duros com as coisas. Oh! Tínhamos nossos problemas. E, de fato, carregávamos nossa grande 
porção de culpa. Mas não éramos tão tensos como os humanos de hoje em dia.

Não dêem muita importância ao calor que está aqui dentro, também. No meu tempo, os sinais de 
suor eram bons. Tratava-se de uma espécie de cura. Assim, deixem fluir. Permitam que seu corpo 
flua. Desfrutem o calor que estão produzindo neste espaço. 

Agora, temos passado por muitas lições difíceis e desafiantes na Série da Ascensão. Começamos 
dizendo-lhes, na primeira lição, amados, que “Já não se trata de vocês”. “Já não se trata de vocês”. 
Já não têm um contrato e já não têm carma. Sabemos que, em alguns dias, têm dificuldade de 
acreditar nisto. Mas já não se trata de vocês.

Estão passando para um nível completamente novo, onde não têm que passar por todas essas 
experiências e desafios. Já não têm que armar tudo isto para si mesmos. Não se trata de vocês. 
Vocês escolheram ficar neste lugar, na Terra, para serem os professores. A qualquer momento, 
podem abandonar todos os desafios que estabeleceram para si mesmos, para poder focar sua 
energia e atenção em ser guias humanos divinos para os demais.

Já não se trata de vocês. Na verdade, existem energias dentro de vocês e ao seu redor que farão 
com que vocês duvidem disto. Mas, lembrem a si mesmos, quando se olharem no espelho, que já 
não se trata de vocês.

Na Lição Um, da Série da Ascensão, compartilhamos que vocês já haviam ascendido. O que 
acreditavam que aconteceria? O que esperavam? E a quem pensavam conhecer quando 
ascendessem? A ascensão é passar de uma vida para outra sem trocar o corpo físico. Vocês 
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passaram uma, talvez duas e, para um pequeno grupo de vocês, três vidas nestes últimos anos. 
Passaram por isto rapidamente.

Ascenderam. O motivo pelo qual isto representa um desafio e é difícil, é porque as energias que se 
encontram ao seu redor, as energias que chamamos de Velha Energia, não ascenderam. Assim que, 
o que vêem ao seu redor,  a realidade fora de vocês, faz com que duvidem sobre o que aconteceu 
dentro de vocês.

Também possuíam idéias preconcebidas sobre o que era ascensão. Pensavam que, talvez, criariam 
asas e voariam por aí (risos da audiência). É muito mais fácil pegar um avião! (mais risos) 
Pensavam que todas as dificuldades e desafios desapareceriam. Mas, como dissemos, a maior parte 
do resto da Terra ainda se mantém aferrada a essa vibração. E, como vocês estão mais abertos e 
sensíveis, podem sentir a dor  e o pesar daqueles ao seu redor. E, muitas vezes, interpretam como 
próprios.

E as velhas recordações ainda estão dentro de vocês. Recordam seu passado, sua infância e suas 
vidas passadas. Também existe uma parte de vocês que não está tão segura. Querem abandonar o 
velho karma. Ainda que soe estranho, alguns de vocês ainda sentem que têm que pagar um preço 
pelas coisas que fizeram no passado. Isso não é assim. Podem perdoar-se. Na verdade, o Espírito 
nunca os submeteu a julgamento. Podem perdoar a si mesmos, a qualquer momento, e abandonar 
e libertar-se dos grilhões do karma.

A Ascensão: ela não é como imaginavas. Este seria um adesivo muito bom para os carros! (Tobias 
sorri e há risos na audiência)

Na Lição Dois, lhes falamos sobre “possuir a sua divindade”. Este é um tema que estaremos 
lembrando uma ou outra vez. A divindade lhes pertence. Não pertence a Kryon, ou a Miguel, ou 
a Maria ou a qualquer outro. Sua divindade é de vocês. Tome conta dela!

Às vezes parecem baldes cheios de buracos. Sua divindade é filtrada. Aí se perguntam o que 
aconteceu e para onde ela se foi. Não estão seguros da sua divindade. Em um momento procuram 
abraçá-la e, no seguinte, entregam-na a outros.

Tomem conta da sua divindade. Saibam que lhes pertence. É seu direito por nascimento, como 
seres espirituais. Carregaram a semente divina com vocês desde que saíram do Lar. Quando 
deixaram o Reino e atravessaram a Muralha de Fogo para criar a sua identidade própria, levavam 
a semente dentro de vocês. Sempre esteve ali. Nunca a encontrarão em outros. Nem sequer o 
Espírito pode lhes dar, porque já a têm. Tomem conta dela!

Na Lição Três, lhes falamos da “busca da liberação da escuridão interior”. As “cobras” de que 
falamos são algo que encontram uma ou outra vez. Estão ali para alguma coisa. Estão ali...os 
desafios, os problemas com que se enfrentam... estão ali para alguma coisa. Simplesmente 
perguntem-lhes o que devem saber. Perguntem a estas “cobras” que estão na rua, que são parte de 
vocês, o que podem aprender dessa experiência.

Também lhes dissemos que “a sombra é parte de ti, Trabalhador da Luz”. A sombra é parte de 
vocês. Quando tratam de acabar com ela, apenas se ferem e se prejudicam. Enganam a si mesmos 
sobre quem são realmente. São parte sombra e parte luz.

Os elementos da dualidade eram essenciais para a sua jornada. Não podem eliminar a sombra. 
Podem, apenas, integrar essa energia. É parte das quatro bolas das quais falamos algumas vezes. 
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Tratas-se da nova energia do “quatro”. Trata-se da integração de tudo o que são no abraço de sua 
energia divina. À medida que liberam a sombra, que suprimiram dentro de vocês, esta se manifesta 
e ajuda a criar uma energia que os impulsionará para um lugar bendito, dentro da sua casa da 
ascensão.

A sombra...vocês não gostam muito de observá-la. Vocês não gostam de pensar em algumas das 
coisas que possam ter feito no passado. Vocês gostam de pensar que vivem só dentro da luz. 
Continuarão tendo problemas e desafios até que aceitem tudo. A sombra e a luz...isso foi o que 
aconteceu quando deixaram o Lar. Essa foi a energia que criaram. A sombra movimenta a luz. A 
sombra faz com que a luz se manifeste. Trabalham juntas, em harmonia. Trabalham juntas, em 
um matrimônio energético.

Agora, isto quer dizer que tens que ser uma pessoa malvada? Não, estamos falando para que 
entendam que existe um equilíbrio entre as energias aqui. Os Trabalhadores da Luz tendem a 
pensar que só trabalham na luz. Na verdade trata-se da integração e da fusão dessas energias em 
uma unidade, e a harmonia que é abraçada por sua divindade.

Falamos para vocês da “Linguagem do Ah” nas Lições de Quatro a Seis. A linguagem do Ah é o 
conhecimento interno. É a sua divindade que brilha e oferece soluções aos desafios.

Falamos com vocês sobre o despertar desses sentidos divinos. Em primeiro lugar, começam em 
seus sentidos humanos. Verão coisas que nunca viram antes e escutarão de uma forma que nunca 
conheceram. Haverá um aprofundamento em seus sentidos de paladar e olfato, e seu tato... e, de 
fato, no seu coração e na sua mente.

Seus poderes divinos entram por meio dos sentidos humanos que já possuem. É através dos 
caminhos que já estão prontos, através das estruturas que criaram para a experiência sensorial 
humana.

Mas, agora, saibam que podem ver além do óbvio. E podem escutar mais profundamente que 
antes. Vocês têm o sentido do conhecimento. Têm o sentido do tato em todo o seu corpo. Aqui 
é onde a divindade aparece primeiro. À medida que aprendem a integrar seus sentidos divinos 
com seus sentidos humanos, convertem-se em um pacote completo. Seus sentidos divinos são os 
que vocês traziam consigo, como anjos, antes de vir para a Terra. Integrar tudo isto em seu ser...aí 
é onde está o seu poder. Aí é onde está a sua compreensão, sua habilidade de sentir as coisas 
dentro e fora de vocês.

Na Lição Sete falamos de “não seguir nenhuma agenda”, uma lição realmente difícil e desafiante. 
Não sigam nenhuma agenda. Muitos de vocês coçaram a cabeça por vários dias e semanas, 
perguntando-se como liberar as suas agendas. Mas, à medida que as liberavam, alcançavam um 
novo entendimento sobre a forma como funcionam as coisas. Deram-se conta de que não 
necessitam ter uma agenda. Sem agenda, encontram-se no lugar certo, no momento oportuno.

Na Lição Oito falamos sobre “uma nova compreensão do amor”. Falaremos mais sobre isto em 
nossas lições seguintes. Vão se dar conta que o amor está mudando. Dentro da Velha Energia, o 
amor era a união de energias para criar a totalidade. Dentro da nova compreensão do amor cada 
um de vocês já está completo; portanto, quando se unem, cria-se uma nova energia. O amor está 
mudando. A percepção do amor... o sentimento do amor... e a experiência do amor... tudo está 
mudando. Por que acreditam que suas relações também estão mudando? À medida que 
modificam a sua consciência, as coisas a sua volta também se transformarão.
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Falamos sobre o “Vazio da Ascensão” na Lição Nove. O Vazio é o afastar-se por um momento, 
afastar-se para manifestar a sua divindade. Foram treinados, como humanos, para usar essa mente 
de vocês para resolver todos os problemas. Aprenderam, de forma estranha, a confiar em suas 
mentes e a não confiar em muitas outras coisas.

Por meio de suas experiências, foi difícil para vocês confiar em Deus, porque Deus não estava ali 
para vocês quando O chamaram ou A chamaram. Aprenderam a não confiar porque não sabiam 
ou não compreendiam esse conceito de Deus. Assim, que voltaram a confiar em si mesmos, em 
seu velho ser, esperando que, algum dia, talvez Deus apareça, tenha piedade de vocês e lhes dê 
todas as coisas que pedem. Entretanto, aprenderam tão bem a confiar em sua própria mente que 
esqueceram como se abrir para a sua própria divindade.

Assim que, lhes dissemos, passaram ao Vazio da Ascensão. Afastem-se. Abram-se. Em verdade, 
assusta um pouco. Conhecemos muitos de vocês que trabalharam com isto. Produz um pouco de 
medo, fazendo com que se perguntem o que acontecerá quando conseguirem se libertar das 
ataduras que os ligam às coisas, quando liberarem o controle que pensavam que possuíam. 

Quando chegam ao Vazio da Ascensão, ocorre algo milagroso. Dão permissão para a sua 
divindade se manifestar, para ser integrada ao aspecto humano de quem são, para que ofereça a 
solução e os presenteie com a visão interior e o conhecimento. Esta divindade é uma parte de 
vocês que não foi reconhecida, por muito, muito tempo. Sempre esteve ali, simplesmente 
esperando para se manifestar.

Na Lição Dez, falamos com vocês sobre passar da “não-identidade para a nova identidade”. Isto é 
parte do que têm feito nos últimos anos. Têm estado liberando a sua identidade, liberando todas 
as coisas ao seu redor, liberando as coisas do seu lar, ou suas relações, ou seu emprego, ou suas 
percepções, ou crenças, ou pensamentos, familiares, amigos.

À medida que sua consciência muda, também mudam as coisas ao seu redor. E é adequado liberar, 
liberar, todas as coisas, crenças, coisas materiais. Liberar estas coisas se for hora de irem embora. 
O que for adequado para elas e para vocês, voltará para vocês. O que não for, bendigam e deixem 
que saiam pela porta. Estão passando de um período de não-identidade para um período de 
construção da nova identidade do humano divino – um processo difícil e de desafios, certamente, 
certamente.

(pausa)

Encontram-se no final dos tempos. Muito se escreveu sobre isto. Muito se discutiu sobre o final 
dos tempos. Vocês se encontram nos dias da revelação. E como é maravilhoso obter a revelação 
de quem são realmente e de onde vieram!

Está escrito em suas Sagradas Escrituras, este Livro de Revelações, que seria um período de trevas, 
de escuridão, relacionado a castigos. Mas, amados amigos, o nome do livro, propriamente, é 
Revelações – novas revelações e novas visões internas... realmente está ocorrendo.

Sabiam que o Apocalipse está ocorrendo agora... que o Apocalipse da sua alma está ocorrendo 
neste instante? Apocalipse, segundo a definição de seu próprio dicionário humano,,, 
APOCALIPSE SIGNIFICA O LEVANTAMENTO DO VÉU! Esta é a definição grega 
original. Apocalipse quer dizer o levantamento do véu.
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Estão vivendo os dias do Apocalipse, neste momento. O véu está levantando ao seu redor. É o 
Apocalipse da sua alma. E, à medida que levantam esse véu, à medida que passam para uma nova 
compreensão e visão interior, também ajudam a mudar a consciência de tudo o que está a sua 
volta.

É por isso que os honramos tanto pelo trabalho que realizam. O que aceleram, o que iniciam 
estabelece um padrão que torna possível para outros a utilização dessas mesmas ferramentas e 
dessa mesma energia para a transformação de suas próprias vidas. Vocês são os professores. 
Apocalipse – o levantamento do véu. O próprio trabalho de Kryon, alterando as redes, foi uma 
resposta às mudanças de consciência. À medida que as malhas se ajustam e mudam, o 
levantamento do véu é provocado.

Assim que, quando certas pessoas aproximarem-se de vocês apontando seus dedos sobre o 
Apocalipse e as revelações, sorriam e digam-lhes que vocês sabem do que estão falando. Digam-
lhes que vocês compreendem que se trata da transformação da alma. Digam-lhes que vocês 
sentiram os quatro cavaleiros galoparem nesta Terra sagrada, neste salão sagrado. E os quatro 
cavaleiros são Kryon, Miguel, Metatron e Mãe Maria!

Quando lerem suas Sagradas Escrituras e virem este Livro das Revelações, observem-no do ponto 
de vista da consciência.  As histórias não se referem a eventos específicos que iriam ocorrer. Não 
haveria anjos espalhando a morte sobre o seu mundo. Quando João escreveu isto, referia-se a sua 
consciência. Encontrava-se lúcido e escrevia sobre uma mudança de consciência que ocorreria 
dentro de cada um e que logo se espalharia por todo o mundo.

Quando João fala dos sete anjos que espalham as mudanças sobre o mundo, trata-se de um 
processo que está acontecendo dentro de vocês. Esta é a mudança e se refere aos sete chakras 
antigos. Estes estão sendo eliminados. Estão sendo destruídos, melhor dizendo, para que possam 
ter um chakra único, um chakra. Assim que aparecem os sete anjos e realizam transformações 
internas. E quando o Livro das Revelações fala de Israel, fala da consciência. Não sobre o país. 
Trata-se da consciência e da alma e do coração do mundo e de quem são vocês.

O Livro das Revelações, de fato, estava correto porque terão novas revelações e uma nova 
compreensão. O véu, na verdade, será levantado. Já está sendo levantado entre todos os que estão 
aqui. E as mudanças virão. Vocês observaram isto nos últimos anos. As mudanças acontecerão 
dentro do seu próprio ser. 

Isso não quer dizer que Deus vá se dedicar a destruir grande parte do mundo. Isso não quer dizer, 
de nenhuma maneira, que haverá grupos que serão “deixados para trás”. É uma pena que se 
escreva isto! Mas, sabem é um bom material dramático! (risos da audiência). O que significa, 
queridos amigos, é que as partes do seu velho eu, de quem eram no passado... vocês estão 
liberando partes de si mesmos e as estão “deixando para trás”, melhor dizendo. Vocês estão 
liberando essas velhas partes de vocês.

Enquanto falávamos recentemente, em nossa última lição, algo milagroso estava acontecendo 
aqui. Quando deixaram o Lar, havia uma quantidade limitada ou finita de energia que veio com 
vocês. Havia uma quantidade finita de energia que entrou no Vazio, aquilo que conhecem como 
seu Universo. Oh! Essa quantidade de energia era enorme, mas finita.

Por meio da viagem que realizaram, desde o princípio, e a viagem de muitas vidas na Terra, foram 
criando uma nova energia. Isso é um milagre! Ainda não conseguem ver em suas vidas. Mas 



207

chegarão a compreender de que estamos falando. Compreenderão porque Kryon está tão 
emocionado pelo trabalho que realizam, porque estamos todos aqui reunidos para honrar-lhes!

Algo está acontecendo. Nunca antes havia sido criada uma “energia nova”. A energia se 
transformava e mudava, mas nunca se criava. Vocês estão criando a Nova Energia. Estão 
liberando suas vidas passadas. Estão, de certa forma, deixando-as atrás. As estão liberando.  E, à 
medida que o fazem, elas começam a tomar a sua própria identidade. Vão para outras partes do 
seu Universo multidimensional para iniciar a sua própria viagem. 

Vocês deram a luz a estes novos aspectos. São suas vidas passadas. São aqueles que se reúnem 
hoje, em círculo, ao redor de Metatron, Miguel, Kryon e Mãe Maria. Agora estão em diferentes 
áreas multidimensionais, iniciando a sua própria nova viagem. São seus filhos. São suas criações. 

Maria se manifesta para esta lição. Nos traz seu apoio e sua energia amorosa. E não nos referimos 
aqui somente à identidade de Maria como aparece nas Escrituras. Mas é o símbolo, a energia da 
Mãe.

Sabiam que houve um desequilíbrio entre a energia da Mãe e do Pai, na Terra, já há algum 
tempo? É hora de voltar ao equilíbrio. Vocês vão se dar conta que a energia da Mãe está se 
manifestando porque, agora, sua presença está sendo consentida. Traz consigo um novo 
equilíbrio para as energias masculina e feminina.

Vão se dar conta que haverá mais e mais pessoas canalizando a energia de Maria, trabalhando 
com essa energia, sendo atraídos para essa energia nos próximos anos de seu tempo. Muitas vezes, 
sentem a cor azul pura de sua energia ao redor de vocês, amando-os e apoiando-os.

A energia da Mãe está aqui porque vocês estão dando a luz a sua própria divindade. A energia da 
Mãe está aqui no momento do parto da sua divindade. Sentirão esta energia por meio de seus 
sentidos divinos. Ela está muito presente neste espaço, neste momento. Muitos de vocês 
trabalharam com ela antes. Mas existem novos aspectos dela com os quais não estão muito 
familiarizados. Existe uma aparência e uma sensação mais brilhante e clara com relação a Maria. 

O véu levantou, ela pode se manifestar. Sua energia vem à Terra para oferecer um tipo de amor e 
apoio muito necessário. Cada um de vocês pode beneficiar-se desta energia enquanto trabalham 
como professores para os outros.

Agora, fazemos uma breve pausa, simplesmente para observá-los... para observar a sua luz e sua 
brilhante divindade. Podemos ver seu desejo de avançar em direção ao próximo passo. Vemos sua 
vontade de ajudar os outros. Vemos seu entusiasmo por completar a viagem da sua alma.

Queremos que dediquem um momento para sentir nosso amor e nossa energia. Podem senti-lo, 
também, quando lerem estas palavras no seu futuro. Não têm que ter um dom especial para isto. 
Dediquem este momento para sentir o amor que o Espírito tem por vocês. (pausa)

Ah! existem momentos em que preferíamos ficar, simplesmente, sentados assim com vocês. 
Podemos nos comunicar muito melhor, em outros níveis, sem palavras. Sua mente está repleta. 
Seu coração está aberto. Podemos entrar e abraçá-los e tomá-los em nossos braços.

Amados amigos, amada família, à medida que fazem sua viagem, abrem seus corações. Quando 
aprendem a confiar em seu coração, verão que as coisas ao seu redor mudam drasticamente. À 
medida que saem de dentro de suas cabeças, pensando que esse é o único lugar onde se resolvem 
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os problemas, e começam a viver no momento do “agora” e a confiar em sua divindade, chegarão 
a compreender quem são realmente.

Pedimos que SEJAM A CANÇÃO DE SUA ALMA. Sejam a canção de sua alma. Está ali. Está 
cantando para vocês. Sua divindade está cantando, esperando para que, simplesmente, sejam...que 
não se perguntem como seria... que não a esperem... mas que, simplesmente, sejam a canção de sua 
alma. 

Pedimos que segurem esta canção de sua alma. Tomem-na em seus braços e abracem-na, porque 
se trata de vocês. Sua divindade está aqui mesmo. Podemos vê-la. Não está, necessariamente, 
dentro do seu ser físico. Está ao seu redor, em seu interior. Quer se manifestar. Deseja o parto 
final. Passaram pela dor do trabalho de parto ao dar a luz a sua divindade, durante estes últimos 
anos. Deseja manifestar-se, agora. Deseja que a segurem. É sua divindade mas, de certo modo, é 
como uma criança. Deseja que a segurem.

E assim é que a Lição Onze, da Série da Ascensão, é “Olhe a Canção da sua alma”. Olhe a canção 
da sua alma. Está ali. Não está fora de vocês. Não é propriedade de mais ninguém. Não está em 
suas mentes.

Nunca, nunca poderão encontrar Deus em suas cabeças, em suas mentes. Os humanos tentaram 
isto por éons de tempo. Muitos de vocês ainda se questionam em suas cabeças. Podem pensar 
que, se puderem ajudar a compreender a hierarquia dos anjos, poderão chegar no céu. Não 
funciona assim. Vocês procuram compreender as suas almas através de suas mentes. Não funciona 
assim.

Abram seus corações. Abram seus corações. Olhem a canção da sua alma. Há uma fusão e uma 
integração com quem são. Escutem-na. Sintam-na. Está aí. Contemplem-na, agora, neste 
momento. É você. É você. É como uma criança que quer vir e expressar-se no amor e na 
inocência. É como um pai sábio, com o conhecimento que supera qualquer coisa que tenham 
experimentado antes. É como uma mãe que apóia e que ama, que deseja cuidar de vocês. Esta é a 
sua divindade, a divindade dentro de vocês, que deseja manifestar-se. 

Olhem a canção da sua alma. Enquanto o fazem, passarão a uma nova clareza. Gostaríamos de 
falar sobre isto por um momento. Enquanto contemplam quem são dentro de sua própria 
divindade, começarão a ter uma nova clareza, jamais experimentada. Começarão a compreender as 
manchetes, quando as lerem. Começarão a compreender coisas como esse Livro das Revelações 
quando voltarem a lê-lo. Terão maior clareza sobre as pessoas que os rodeiam e os eventos que 
ocorrem ao seu redor.

Agora, isto é uma coisa maravilhosa...até certo ponto. Às vezes, a claridade é difícil porque verão e 
sentirão, sentirão coisas que nunca sentiram antes. Haverá uma tendência a querer apagar-se de 
novo. Compreendem que existem todos esses filtros que foram colocados ao seu redor com um 
propósito? Isto ocorre porque, às vezes, a energia de fora é difícil de manipular.

Dentro da nova clareza em que estão entrando, algumas vezes rechaçarão velhas crenças e 
pensamentos. Às vezes não vão querer ver o que está frente a vocês. Com sua nova clareza, talvez 
não queiram escutar as palavras que lhes dizem. Com a nova clareza que têm para olhar a canção 
de sua alma, talvez não queiram sentir algumas coisas. Talvez não gostem da sensação que têm 
quando entram em uma loja e sentem as energias densas, escuras e velhas.
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Poderia haver uma tendência para que certos níveis, dentro de você,  os fizessem dizer: “Não sei o 
que é. Não sei porque as coisas ao meu redor são tão difíceis neste momento ou porque me sinto 
bombardeado de energia e pensamentos e sentimentos que me provocam náuseas, ou me fazem
sentir instabilidade ou desequilíbrio.” E, talvez, desejem retroceder e esconder-se atrás do véu e 
dos filtros que haviam estabelecido.

Compreendam que isto é parte do processo. A nova clareza nem sempre pinta o quadro mais 
bonito. A partir da sua nova perspectiva, dentro da Nova Energia, verão algumas coisas sobre a 
Velha Energia que, talvez, seja difícil manejar. É como o primeiro ano para os estudantes de 
medicina, que entram no laboratório de anatomia e começam a fazer cortes por todos os lados. 
Nem sempre é tão bonito. Queremos trazer isto para a sua atenção, porque estarão sentindo e 
experimentando nos dias e semanas que estão por vir.

Talvez não gostem; poderia haver um grande potencial para que queiram apagar tudo. Talvez 
digam: “O que há de errado com este processo? O que há de errado com a minha espiritualidade 
em flor? Eu pensei que tudo ia ser um arco-íris, um algodão-doce e nuvens macias.” Na verdade, 
vocês receberão a clareza que pediram, mas poderão ver coisas que, talvez, pareçam um pouco 
difíceis no começo.

Então, perguntarão porque nunca tinham visto as coisas organizadas dessa forma, porque nunca 
haviam entrado para ver os sentimentos, os corações e as mentes das outras pessoas. Porque havia 
filtros. Havia véus que os protegiam.

Por outro lado, amada família, à medida que contemplam a canção de seu coração e desenvolvem 
esta nova clareza, também serão capazes de ter uma experiência nova, plena e alegre com outras 
coisas de sua vida. A clareza os ajudará a ressoar com a música, como nunca tinham sentido. 
Ajudaremos vocês a ir à profundidade das coisas, como os sabores.

Ah! em verdade, para aquele que pergunta por aí... sim, o sexo... fazer amor será muito mais 
compensador que antes. Terá uma nova clareza. Não será apenas um ato físico. Agora será um ato 
completo, que inclui o seu ser físico, seu ser emocional e seu ser espiritual.

Dentro da nova clareza, serão capazes de falar com os seus corpos. Serão capazes de falar com as 
suas células. Serão capazes de sentir coisas e saber coisas a partir delas. Não procurem entrar e 
dizer às suas células, moléculas e átomos de seu corpo que mudem. Como sabem que desejam 
aquilo que querem que mude? Entrem com a nova clareza e escutem. Eles lhes dirão. Eles lhes 
dirão algo. Dirão que tipo de equilíbrio é mais desejável.

Sua própria alma e espírito lhes dirão como fazer com que seu corpo volte à harmonia e ao 
equilíbrio. Mas, deixem de ir para seu interior procurando FAZER QUE esse resfriado, essa gripe 
ou esse câncer saia de vocês. Quando fazem isto, quando procuram fazer com que as coisas 
aconteçam,  é quando, realmente, as solidificam nesse lugar.

Com a clareza, vão ao seu interior. Vão se dar conta que podem viajar ao redor de seus corpos. 
Não tenham noções preconcebidas de como seria. Simplesmente permitam-se entrar. Talvez 
desejem falar com seu corpo como se fosse um pequeno urso de pelúcia por dentro. Pode ser que 
vejam células animadas. Pode ser que vejam uma fábrica biológica. Será diferente para cada um de 
vocês. Mas, entrem e conversem. Seu corpo falará.
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A nova clareza abrirá o seu lado criativo, que esteve bloqueado. Vocês são humanos inteligentes, 
mas esquecem de ser criativos! Trancaram isto em algum lugar. Seus próprios professores e pais 
lhes ensinaram a esconder isto. Ensinaram a pensar em vez de sentir, ser, criar e fazer. Dentro da 
sua nova clareza, vão se dar conta de como abrir esse magnífico lado criativo que possuem.

Quando contemplarem a canção da sua própria alma, terão clareza sobre os seus aspectos físicos, 
emocionais e espirituais. Sabemos que está chegando o momento porque temos trabalhado com 
alguns de vocês, alguns que estão neste salão, e outros que se conectam nas outras maneiras que 
possuem. Temos trabalhado com um pequeno número de vocês nestes últimos meses. À medida 
que se abrem à clareza, para ver como o Shaumbra reage com ela, temos visto coisas maravilhosas 
e lindas: a habilidade de ter um conhecimento mais profundo.

Mas também vemos que, quando vocês têm clareza e vêem o que consideram os aspectos mais 
escuros, mais feios, mais difíceis da vida, querem correr de volta para suas casas e fechar a porta, 
fechar as janelas e dizer: “Não tenho nada a ver com isto.  Sinto-me incômodo com a minha nova 
clareza.”

Assim, lhes apresentamos isto agora. Estaremos trabalhando com vocês sobre isto nos próximos 
dias. Saibam que esta clareza está entrando nas suas vidas. Trabalhem uns com os outros. 
Compartilhem suas experiências. Documentem o que está acontecendo. As outras pessoas que 
vierem, necessitarão da informação que vocês recolheram. (pausa)

Bem... bem... amados amigos, amada família, também mudaremos a forma com que vamos lhes 
falar, depois desta lição. Quando os canalizamos, entramos no salão e recolhemos a energia de 
todos os que estão aqui. E logo, de certa forma, canalizamos isto através de Cauldre, de novo, 
para vocês. Tem sido mais um tipo de canalização de informação passiva.

Quando nos juntarmos, no próximo mês, para começar com a nova série, faremos de uma nova 
forma. Escoltaremos todos os que estiverem presentes e todos os que estiverem dispostos a estar 
em um novo lugar. Mas, serão VOCÊS que falarão. Nós estaremos falando através de Cauldre. 
Mas já não seremos nós. Eu, Tobias, estarei ali, muito presente, porque sou família e os amo 
profundamente. Mas dependeremos, cada vez mais e mais, de vocês.

Tem uma palavra que usamos aqui para descrever isto. É uma palavra que carrega a vibração de 
“shoud”. Soletraríamos “s-h-o-u-d”, nos seu idioma inglês. Esta é uma vibração que quer dizer 
que estão começando a expressar a si mesmos e sua própria divindade.

Não necessitam mais da minha energia, a de Tobias, e nem dos demais. Nos reuniremos com 
vocês mas será, cada vez mais, suas vozes no Espírito que se manifestarão, mais e mais. Nos 
converteremos , mais e mais, na audiência que está escutando o que vocês têm a dizer.

A forma em que se canaliza a informação será diferente. Vocês serão capazes de senti-la. Estamos 
pedindo a vocês e a Cauldre que façam outra mudança e que dêem outro passo gigante. Esta é 
uma forma nova de comunicação e uma nova forma de compartilhar informação. 

Ainda estaremos ao seu lado. Mas, pedimos a vocês que parem. Pedimos que se apoderem de sua 
divindade. Pedimos que sejam os que manifestam sua divindade e, portanto, a nova informação na 
Nova Energia.
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Os amamos profundamente. Os honramos pelo trabalho que realizam. Temos tantas coisas que 
fazer, tanto que dizer e tanto que compartilhar com vocês no restante deste fim-de-semana. 
Estaremos aqui, fortes e presentes, porque vocês nunca estão sós.
E assim é!
Traduzido para o português por Eleonôra (ear@portoweb.com.br)

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Apresentado na “Midsummer” Conferência  de Luz, em 18.07.2002
Lição 11: OLHE A CANÇÃO DA SUA ALMA

Perguntas e Respostas

TOBIAS:

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos como família, como uma família que esteve 
viajando por tanto tempo. Ao entrar neste espaço de vocês, sentimos grande alegria ao ver como 
podem reunir-se outra vez, vindos de todos os cantos do mundo, para estar aqui para criar esta 
energia sagrada juntos. Oh! Que momentos maravilhosos compartilharemos nestes próximos dias 
(na “Midsummer” Conferência  de Luz, em Santa Fé)!

Caso tenham trazido suas angústias e preocupações para cá, isto é realmente apropriado. Caso 
tenham trazido seus problemas e pesares para cá, isto é o que pedimos que fizessem. Não fiquem 
envergonhados das lágrimas que caírem de seus olhos. Não fiquem envergonhados da tristeza que 
há em seus corações. Não fiquem confusos se as suas viagens não estejam claras neste momento. 
Por isso estão aqui... para estar com a família. Nossa família são os humanos que compartilham 
este salão, e os humanos que se conectam através da sua Internet, os humanos que lerão esta 
mensagem em dias vindouros, os anjos e o Espírito.

Queridos amigos, como Cauldre (Geoffrey Hoppe) sabe tão bem, é hora de estar fora dessa 
mente de vocês! Sim, estejam fora de suas mentes! É apropriado. Abram esse coração de vocês. 
Abram seus corações para receber tudo o que virá pelo seu caminho nos próximos dias. Abram-no 
para nós. Deixem-nos abraçá-los, nutri-los e amá-los intensamente pelos próximos poucos dias de 
tempo.

Oh! Estamos sempre aqui. Vocês nunca estão sós. Mas, agora, estão em um lugar seguro e 
sagrado, com velhos amigos, com quem viajaram antes. Olhem ao seu redor. Sim, olhem para os 
que estão nas laterais. Olhem para os que estão em frente a vocês. Girem e olhem os que estão 
atrás. Estes são aqueles com quem compartilharam tantas vidas e experiências.

Agora, queridos, levantem e toquem nos rostos deles! (risos da audiência) Toquem seus rostos. 
Realmente.

(Pausa enquanto os participantes executam a proposta de Tobias, com muita agitação, risos e 
regozijos por parte de Tobias).

Agora, queridos, a piada foi mesmo para Cauldre, porque ele não gosta muito quando alteramos a 
nossa conversa! (mais risos por parte da audiência e Tobias ri furtivamente).
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Quando foram ao encontro das pessoas a seu lado, para tocar os seus rostos, puderam sentir que 
as conheciam. Estiveram com elas antes. Compartilharam uma incrível viagem que os reportou ao 
tempo de Mu (Lemúria), ao tempo de Alt (Atlântida). 

E, vocês compartilharam uma experiência mais recente no tempo, há uns dois mil anos atrás, 
quando encarnaram para trazer e abrir algo que se chama Consciência Crística.

Passaram por muitas experiências nesta vida – a transição da Velha Energia para os Novos 
tempos. Difícil, não? Não é o que pensaram que seria! Oh! Esta viagem de anjos em que estão! 
Desafiante, porque vai à raiz do que vocês pensaram que eram, de quem pensaram que eram.

As coisas mudam, e não são o que pensavam que seriam. As coisas todas ao seu redor estão 
mudando. O velho se transforma, ou está sendo retirado...não por nós...não pelo Espírito...mas 
por aquela parte amorosa de Consciência Crística de vocês, que os mantêm em um amoroso 
abraço. Está dirigindo-os para a Nova Energia. Sabemos que é difícil , às vezes.

Mas, queridos que estão reunidos aqui, pioneiros dos novos tempos, vocês já entenderam que esta 
viagem é muito importante para todos, para toda a humanidade e para toda a Criação.

Agora, realmente, a energia deste salão, deste espaço que criamos juntos, é tão doce! Há tanta 
família aqui! É surpreendente como todos puderam encontrar juntos seu caminho de regresso, 
para estar neste momento do tempo!

Muitas coisas acontecerão neste fim-de-semana – mudanças dentro de vocês, mudanças nos que 
estão sentados ao seu redor. Ocorrerão algumas surpresas aqui. Acontecerão, para vocês, coisas 
inesperadas. Mas, é sobre isso que falaremos. Entreguem-nos suas cargas, suas cargas diárias. 
Deixem-nos sustentá-las. Deixem-nos amá-los nestes próximos três dias.

Devemos fazer um comentário antes de continuar. Ouvimos uma discussão sobre um livro (Os 
Materiais de Tobias – A Série dos Criadores). E vimos que Cauldre recebeu uma lapiseira fina 
como presente (mais cedo, nesta noite). Mas EU, Tobias, devo observar que é o Meu nome que 
está, bem grande, nesse livro! (muito riso da audiência)

(Rindo entre dentes) Em meu tempo, era quase impossível ter um livro escrito, ainda que eu 
tenha sido publicado em outros livros (o Livro de Tobias, na Santa Bíblia). Era muito difícil ter 
um livro escrito nos meus dias. Por isso me sinto muito orgulhoso e, talvez, um pouco mais de 
MEU livro (risos da audiência). Eu agradeço a Cauldre por colocar estas palavras MINHAS 
juntas (mais risos), e por fazer este belo trabalho artístico, muito belo! E eu notei que colocou a 
sua própria foto na capa, mas o meu nome ainda é maior (mais risos da audiência).

E, mais importante que isso, querida família, este é o SEU livro. Este é seu livro, porque 
canalizamos vocês. Canalizamos a sua consciência. Canalizamos os seus pensamentos e emoções. 
Pegamos o que vem do coração de vocês e, simplesmente, compilamos, e voltamos a juntar as 
palavras através de Cauldre. Este livro é dedicado a Shaumbra, a vocês, a Shaumbra por todo o 
mundo. Este é o livro da viagem de vocês.

E eu, Tobias, posso garantir que este livro será lido por anos e décadas e, talvez, séculos 
vindouros. E se converterá em um livro de texto para transladar-se da Velha Energia para a Nova 
Energia. É o livro de SUAS viagens. Então, todos nós aqui, neste lado do véu, aplaudimos vocês 
por unir tudo isto.
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Agora, a energia deste fim-de-semana está se fundindo. Há entidades, entidades fortes, que 
entram para ficar com vocês. Gostaríamos de apresentá-las, agora. Estarão presentes com vocês. 
Estarão aqui com vocês, durante este nosso tempo juntos, até para os que estão nos sintonizando 
em seus sistemas web ou estejam lendo estas palavras... esta energia estará disponível para vocês 
também, porque estão aqui... talvez não fisicamente, mas em consciência. Vocês estão aqui 
conosco.

Há quatro entidades que entram agora. Elas  receberão seus pesares e os carregarão por vocês, 
para que vocês possam fazer o verdadeiro trabalho interno, nestes próximos poucos dias. 
Entendem? Deixem ir essas cargas. Entretanto, como Cauldre descobriu, saiam de suas mentes. 
Não tem sentido pensar; e não é necessário pensar aqui. Abram esse lugar especial dentro de 
vocês, que vocês chamam coração, suas almas, sua divindade. Permitam-se avançar enquanto 
cuidamos dessas outras coisas por vocês.

Do norte vem uma energia que permanecerá forte, durante todo o fim-de-semana. É a energia de 
Kryon. A energia de Kryon entra e se senta no lugar do norte, o lugar do entendimento. Kryon 
representa o entendimento, a fusão da emoção e da mente, para um verdadeiro entendimento das 
coisas. Kryon, quem caminhou com você por estes anos, entra uma vez mais, para unir-se com 
você, e sentará no assento do norte.

Do oeste vem a energia do Arcanjo Miguel. Realmente, vocês são todos parte da Família da 
Espada. Vocês estão, verdadeiramente, aprendendo a entender o que a espada representa. É a 
Espada da Verdade. A forte, amorosa e compassiva energia de Miguel vem e se senta no oeste.

Do leste vem Metatron, a voz de vocês no Espírito. Metatron, querida família, É vocês. Metatron 
é o símbolo da divindade de vocês, integrada com a humanidade de vocês.Metatron não é um 
anjo singular. Metatron, de acordo com seus livros, senta-se na mão direita do Espírito. É 
VOCÊS. Agora, que fizeram tanto progresso, integrando quem verdadeiramente são enquanto 
estão na Terra em forma humana, Metatron pode entrar. Ele nos visitou, como vocês sabem, 
durante muitas lições da Série da Ascensão. A energia de Metatron, ainda que uma vez tenha se 
mostrado difícil para alguns se ajustarem a ela...vão encontrá-la muito mais confortável e muito 
mais nutritiva. Metatron, sentado do outro lado de Miguel, toma assento no leste.

E, finalmente, queridos amigos, vem uma energia que tantos de vocês têm sentido nestas últimas 
semanas e, especialmente, nestes últimos poucos dias. Não podiam identificá-la tão claramente, 
mas sabiam que havia algo ali, que algo estava diferente. A quarta energia que entra, neste 
momento importante para vocês... vindo para tomar o assento do sul... é a energia de Maria... ou o 
que vocês chamariam Mãe Maria. Oh! Nós ficamos inundados de emoção apenas ao mencionar 
isto, porque ela entra, agora, para tomar o seu lugar, designado nesta reunião com vocês. A partir 
desse assento no sul, ela traz um intenso amor e grande nutrição para cada um de vocês. 

Maria é conhecida, em sua Bíblia. Mas, queridos amigos, sua energia é muito mais vasta que isso. 
Sua energia esteve com vocês durante todos os tempos, não só em sua literatura Cristã.  É a 
energia da Mãe, da alimentadora. É a energia da Rainha do Reino. Oh! Sabemos, nós sabemos 
que estranharam essa conexão com o amor do Reino. Sabemos que pediram para sentir o amor de 
Deus em suas vidas. Está disponível através da energia de Maria. Ela está aqui para equilibrar as 
energias de Kryon, Miguel e Metatron.

Maria se senta em frente do assento de Kryon, como um equilíbrio, como compaixão e 
entendimento. Maria, Kryon, Miguel e Metatron permanecerão aqui para que vocês os sintam, 
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para que os examinem, para que se comuniquem com eles. Eles estarão aqui durante todo o fim-
de-semana; algo mais forte, talvez, do que quando não estão em um grupo de família como este.

Esta é uma reunião de família, uma reunião de velhos amigos, uma reunião de lindos anjos 
humanos, vivendo todos em diferentes partes do seu mundo. Mas, ainda, estão todos percorrendo 
o caminho da ascensão. Estão todos compartilhando experiências similares. Estão todos 
compartilhando o movimento para os novos tempos. 

Então, dizemos para vocês, agora: “Deixem-nos levar seus pesares, sua tristeza, suas dores físicas.” 
Permitam-se um tempo para seu verdadeiro trabalho interno. Permitam-se um presente para vocês 
mesmos. Esse presente é confiar em sua própria divindade. Vocês têm lutado com isto. Têm 
tratado de confiar em sua própria divindade. Entretanto, essa parte humana de vocês continua 
voltando aos velhos costumes. Vocês não estão seguros de COMO confiar em sua divindade, 
QUANDO confiar em sua divindade ou de quem é o condutor desta bela dança do Espírito.

Sua divindade são vocês. Não é alguma entidade externa. Não é Miguel, Kryon, Metatron ou 
Maria. São vocês.

Confiem em quem são. Confiem na intuição que tem buscado aparecer. Confiem nessas 
mensagens e sentimentos internos dos quais não estão seguros. Tenham confiança em quem são e 
em sua divindade. Fiquem em um estado de liberdade. Fiquem no Vazio para permitir que se 
apresente tudo o que são.

E, se encontrarem alguém machucado nestes próximos três dias, que esteja cheio de tristeza, que 
não esteja seguro do como se soltar, queridos amigos, não digam palavras, não tenham agenda. 
Simplesmente toquem seu rosto, de um anjo para outro. Eles saberão o que querem dizer, porque 
estão permitindo que a sua divindade toque a deles. Sem palavras, sem agendas. Não busquem 
curá-los. Não orem por eles. Simplesmente um toque, de um anjo para outro. Eles saberão. Eles 
saberão.

Agora, muitos de vocês têm estado travados ultimamente, sem saber para que lado girar, sentindo 
que vocês, simplesmente, não podem sair deste sulco espiritual; sentindo que não estão no mundo 
do Velho mas, entretanto, ainda não estão no Novo. Mas, sabem, isto é muito adequado. Vocês 
estão nesse abismo, esse ponto de cruzar-por-cima, não tendo confiado suficientemente em seu 
próprio ser interior. Então, vocês não soltaram verdadeiramente seus velhos costumes. Estão ainda 
conservando-os. Querem que algo da Nova Energia os substitua antes de liberá-los, não?

Agora é o momento de soltar o Velho. Confiem em sua divindade para que ela os guie na Nova 
Energia, inteira e completamente. Aí é quando sairão do sulco. Aí é quando os relacionamentos 
avançarão para vocês. Agora mesmo estão tratando de segurar-se em velhos atributos relativos às 
relações, mas querendo, em seus corações, uma nova relação.

Com seus trabalhos, ou falta deles...estão tentando segurar-se no Velho. Mas, queridos amigos, 
soltem para que POSSAM ir para o Novo, para que a sua divindade – e cada um de vocês aqui, 
cada um de vocês que é tocado por essa mensagem tem uma divindade, estejam muito seguros 
disso. Que não haja mal-entendidos a respeito... nenhum de vocês foi extraviado no departamento 
da divindade. Todos a têm. Ficaram atrapalhados com as coisas porque ficaram se perguntando, 
perguntando se estavam realmente prontos, se são realmente dignos de vivenciar esta liberação 
final do Velho. 
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Deixem-nos segurar os seus fardos neste fim-de-semana, para que possam unir-se com a sua 
divindade, para que possam fazer essa liberação final, para sair desse sulco e encontrar novas 
formas para que as suas vidas avancem. Realmente, NÓS queremos isto, porque queremos que 
cada um de vocês complete este ciclo. Queremos que cada um de vocês, então, tenha a sabedoria e 
a compaixão, o conhecimento e a compreensão para serem professores dos demais. 

Como falamos antes, necessitamos de professores de divindade em todo o mundo. Podemos ver 
isto a partir da nossa perspectiva. Podemos ver as almas que estão começando a viagem, a viagem 
que iniciaram há dez anos, há trinta anos, talvez até...há dez vidas - a viagem de integrar a 
divindade. Eles necessitarão de professores. Por isso é que vocês estão aqui. Por isso é que 
encarnaram nesse tempo. Por isso é que não escolheram retornar ao Lar, quando lhes 
perguntaram se estavam prontos para voltar. É o momento de transitar para os novos tempos. E 
esta energia deste fim-de-semana é o lugar mais apropriado para fazê-lo.

Agora, estaríamos encantados de responder suas perguntas.

PERGUNTA: Tobias, você disse que seguisse o meu coração, mas meu coração não parece estar 
guiando. Tenho que fazer algo. A resposta simplesmente não está ali. Não sei o que fazer.

TOBIAS: Ah! que pergunta apropriada! Você ainda está tentando resolver a sua divindade a 
partir da sua cabeça. Ainda está buscando resolver como ir até o seu coração. Mas está tentando 
fazê-lo através da sua cabeça. Você JAMAIS chegará a entender Deus, e você JAMAIS chegará a 
entender a si mesmo através da sua cabeça.

Foram treinados a usar esta maravilhosa ferramenta. Mas, para alguns de vocês, como sabem, a 
mente pode ser, em realidade, uma barreira. Abrir seus corações significa liberar aqueles medos. 
Significa liberar suas velhas identidades. Estão tentando resolver como ir até seu coração, mas 
ainda querem que suas mentes controlem. Dão-se conta disso? Podem, realmente, deixar que a sua 
divindade floresça?

Por isso é que a energia de Maria vem até vocês agora. Não é a energia da cabeça. É coração. É 
emoção. E é amor. Ela está aqui para ajudá-los e a todos os demais que estão enfrentando isso, 
para aprender a trabalhar a partir do seu coração. E, sim, poderão chorar neste fim-de-semana. 
Isso está ajudando a abrir o seu coração. Não retenham essas lágrimas. Significa liberar e soltar. 
Significa, inclusive, soltar o conceito do que pensavam que era a energia do coração. Abram-se, 
abram-se, e aceitem tudo o que realmente são.

PERGUNTA: Tobias, o que posso fazer para dar uma forma para a minha modalidade de cura 
especial, com o objetivo de poder começar a praticar e curar os demais? Obrigado.

TOBIAS: Você, realmente, tem uma forte intuição, uma forte sabedoria interna. Mas, de certa 
forma, está com um bloqueio que o impede de produzir o seu maior potencial, porque você ainda 
mantém conceitos sobre o que acredita que seja a cura. Há bloqueios porque possui noções 
preconcebidas sobre cura. Olhe-as. Olhe as suas definições de cura no espelho. Logo, olhe para 
dentro de si, para ver o que é a verdadeira cura.

A verdadeira cura não tem agenda. A verdadeira cura é um completo dar e um completo receber. 
É um ciclo completo. A verdadeira cura é a compaixão de saber que, quando você senta com seu 
cliente, este pode escolher curar-se. A verdadeira cura é a compreensão de que o poder provém, 
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realmente, de dentro de você. Não estão recorrendo a um poder fora de vocês, que lhes sirva de 
um simples conduto. É sua própria divindade brilhando, brilhando, em frente dos demais.

Verdadeira cura. Simplesmente toque o rosto do outro. Começará a entender. É tão simples, tão 
fácil! Está tentando complicar com esta sua cabeça. Quando colocar esta peça final, querido... 

Oh! Você será tão poderoso! Já é. Já está começando a reconhecer o que tem. Libere estas 
barreiras finais, querido, e virão bater na sua porta.

PERGUNTA: Eu quero saber o resultado da minha relação com este homem a quem amo 
muitíssimo. Mas, parece que a maior parte do tempo estamos fisicamente separados. Entre nós, 
inevitavelmente, se interpõe a distância.

TOBIAS: O resultado desta relação depende totalmente dos dois. Não temos influência. Não 
temos agenda. Podemos dizer-lhes que uma coisa é segura: há muitos, muitos atributos da velha 
energia nesta relação e, é por isso, que vocês estão fazendo um tipo de dança de “junto-outra vez” 
e “longe-outra vez”. Busque no seu interior o que realmente está procurando, o que realmente está 
desejando nesta relação. Passe um tempo, com qualidade, longe desta pessoa, por enquanto. 
Começará a ver seus verdadeiros sentimentos. Sua verdadeira compreensão surgirá.

Vamos falar muito mais sobre relacionamentos em nossa próxima série, que começará no 
próximo mês de vocês. Este é um tema polêmico para muitos de vocês.Dissemos isto antes –
talvez alguns de vocês tenham se desiludido por isso – mas os relacionamentos não são o que 
costumavam ser e não serão o que costumavam ser. Os relacionamentos estão mudando porque 
vocês estão mudando. Já não estão buscando a outra parte de vocês lá fora. Na Nova Energia são 
completos em vocês mesmos e, portanto, seus relacionamentos não serão algo que tenham que 
realizá-los. Acontecerão simplesmente porque escolhem estar com aquela pessoa.

Olhe o relacionamento que tem com ele agora. Vá lá no seu interior. Entenderá o que você está 
fazendo com isto. Estaremos observando, e a animaremos no maior amor; mas a decisão depende 
de você e desse companheiro. 

PERGUNTA: Tobias, por favor explique, que tipo de vontade você tem? Caso tenha uma 
Vontade Divina, teria que oferecê-la para vir à Terra e  adotar o Livre Arbítrio. Depois, teria que 
oferecer o Livre Arbítrio para voltar a adotar a Vontade Divina. Obrigado! (risos da audiência)

TOBIAS: Quando vocês deixaram o Lar... quando atravessaram a Muralha de Fogo, foram desde 
o singular, ou a Vontade Una, para o Livre Arbítrio. Criaram uma nova identidade para vocês. 
Possuíam o Livre Arbítrio. Através de todos os tempos, antes de sua vinda à Terra, através de 
todos os planetas e galáxias que visitaram, através de todas as vidas que tiveram antes de vir para a 
Terra, traziam o atributo do Livre Arbítrio com vocês. O Livre Arbítrio é, simplesmente, o 
Espírito dizendo: “Podem fazer qualquer coisa que queiram e os amarei incondicionalmente. 
Podem jogar o jogo que queiram, inclusive o jogo do câncer, inclusive o jogo do abuso, inclusive 
o jogo de serem as vítimas. Podem jogar todos estes jogos.” E o Espírito diz: “Eu os amarei 
incondicionalmente.”

Mas, quando escolherem deixar de jogar estes jogos, quando elegerem mover-se, desde a 
dualidade para a Nova Energia, então a sua Vontade Divina se apresentará. A Vontade Divina é 
uma lembrança do Lar. Ela os faz lembrar porque deixaram o Lar, em primeiro lugar. A Vontade 
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Divina diz: “Estou cansada de jogos agora. Estou cansada da dualidade. Aprendi o suficiente. 
Cresci o suficiente. Agora, escolho a Vontade Divina, que é a realização divina.”

Ainda têm o Livre Arbítrio. Não se vá.  Mas, agora, está rodeado pela Vontade Divina. É a 
compreensão. É a clareza. É a recordação do Lar, de quem são e de porque estão aqui. Não há 
anjos do outro lado, puxando as cordinhas, como se vocês fossem fantoches. O Espírito ainda 
não puxa as cordas porque, na consciência da Vontade Divina, vocês entendem que são Espírito, 
que sempre foram Espírito e sempre serão Espírito. Estão simplesmente dizendo: “Chegamos , 
agora, ao momento da realização, em nossa viagem.” Alguns de vocês reagiram bastante 
emocionalmente quando falamos sobre a liberação do Livre Arbítrio. Mas, é precisamente aquilo 
pelo qual estão se esforçando. O Livre Arbítrio é a compreensão superior da sua viagem...a 
Vontade Divina proporciona a completude em sua viagem.

PERGUNTA: Ainda que se tenham aberto todas as portas para que eu me mude para uma ilha, o 
trabalho que eu acreditava que o Espírito queria que fizesse não aconteceu. Isto é por causa do 
Vazio?

TOBIAS: o Espírito não quer que tenham nenhum trabalho em particular. Entendam. Entendam 
que o Espírito não está querendo dizer-lhes nada, exceto: “Os amo muitíssimo”. O Espírito não 
está querendo empurrá-los para um lado ou outro. Nem mesmo as entidades que se juntaram 
aqui, para este fim-de-semana – Metatron, Miguel, Kryon e Maria. Não estão querendo dizer-
lhes outra coisa que não seja: “Os amamos”. Queremos...queremos que todos vocês comecem a 
dizer: “O que é o meu próprio eu, o que estou buscando me dizer?” Estou querendo me dizer que 
devo mudar-me para uma ilha? Estou querendo me dizer outra coisa?

Queridos, JAMAIS CEDA O SEU PODER A NENHUM OUTRO SER! Sabemos que não 
estamos respondendo sua pergunta diretamente. Estamos respondendo um assunto que temos 
com você, com todos vocês. O Espírito não está querendo dizer-lhes nada. Quando algo ocorre, e 
sentem que estão sendo guiados, sentem que estão sendo movidos, dêem graças a vocês mesmos, 
porque são vocês.

Agora, está a sua divindade querendo mudá-lo para uma ilha, querendo mudá-lo para algum lado? 
Sua própria divindade está querendo comunicar-lhe que se aproxima uma mudança. Isto se faz 
por meio de símbolos, que você começará a entender com uma nova clareza muito, muito rápido. 
Mas, não acredite que isto seja, especificamente, uma ilha em um lugar geográfico. É um símbolo. 
É um símbolo que contém energia. Você deve abri-lo. E pode retirar o cadeado, porque você tem 
a chave. Sua própria divindade está lhe dizendo que a mudança é iminente; uma mudança é 
iminente. Mas, vai requerer que você solte algo da sua velha consciência. Agradecemos a você a 
oportunidade de servir de pontífices, por um momento. (risos da audiência)

PERGUNTA: A água de Hot Springs, Arkansas, é a água sobre a qual Kryon se refere como “a 
água”?

TOBIAS: Não há um lugar específico ou uma água específica. Consultaremos Kryon aqui 
(pausa). Em qualquer água natural há energias que podem assimilar no corpo,  sempre que 
permitirem a sua própria divindade fazer os ajustes energéticos e moleculares. Kryon e Tobias não 
querem ver 350 Trabalhadores da Luz sair correndo para Hot Springs, Arkansas, em busca do 
Santo Graal!
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Definitivamente, verão que podem tomar qualquer água, qualquer água, ou produto alimentício, 
particularmente alimentos vivos, colocá-los dentro do seu ser e fazer com que lhes sirvam. Sabem 
que até  aqueles “cookies” de chocolate querem servir a vocês? (Tobias ri junto com a audiência) 
Eu não posso resistir a eles! (risos da audiência) A comida que está em seus pratos, esperando 
para entrar em seus sistemas...quer servi-los. Simplesmente precisam dar a permissão. Não nos 
importa se são aspargos, ou vagens de feijão, ou carne, biscoitos d’água, ou o que seja. Querem 
servi-los.

Se tiverem a consciência de que certa comida é prejudicial, ASSIM ELA LHES SERVIRÁ. Fará 
com que adoeçam. Se tiverem a consciência de que o que está em seu prato está ali para servi-los, 
de uma maneira saudável, assim será. É assim simples, queridos amigos. Não compliquem. E, sim, 
adicionaremos uma observação: essa água de Hot Springs é de alta energia, mas não é a única 
água.

PERGUNTA: O que devo fazer, além do que já estou fazendo, para obter mais liberdade no 
meu caminho para o resto da minha vida aqui?

TOBIAS: Neste  instante, o que você pode fazer mais, o que todos podem fazer mais é soltar os 
vestígios do velho. Os velhos tempos foram maravilhosos. Serviram bem a vocês. Suas vidas 
passadas também lhe serviram bem. Até esta vida lhes serviu bem. Mas é o momento de liberar-
se... soltar-se, realmente.

Isto inclui todos vocês – Cauldre não gosta do que vamos dizer mas, como lhes falamos assim tão 
freqüentemente, falaremos de qualquer maneira – isto inclui os velhos relacionamentos de vocês. 
Soltem-nos. A relação em que estão, justamente agora...deixem-na ir. Caso seja adequada, voltará 
para você. Agora, não estamos dizendo que todos vocês devem sair correndo para ver seus 
advogados na segunda-feira (risos da audiência). O que estamos dizendo é que dêem um passo 
para trás, por um momento. Liberem esse companheiro. Liberem-nos ao seu ser mais elevado. 
Examinem os fardos e as expectativas que puseram sobre eles, e deixem-nos ir. Vejam o que 
acontece.

Alguns deles sairão pela porta e jamais voltarão. Ficarão mais felizes e realizados. Outros ficarão 
tão surpresos quando vocês os liberarem energeticamente que voltarão voando para vocês, com 
um amor novo, incondicional e brilhante, um amor muito parecido ao que experimentaram 
quando se uniram, no começo. Só que, agora, será puro e limpo, e sem contrato.

O que podem fazer, agora mesmo, em suas viagens? Apenas soltem. Temos estado falando sobre 
isto. Temos falado de estar “sem identidade”, de soltar o velho. Temos falado sobre o Vazio da 
Ascensão – isso é, sair do centro de uma situação ou problema. Saiam do centro. Tirem de suas 
cabeças. Permitam que sua divindade se apresente. Então, verão milagres.

Liberar é...a coisa mais difícil que farão como anjos humanos, porque há um desejo de construir 
camada sobre camada. Mas, em algum momento, as camadas têm que cair. Isto é o que estão 
fazendo nesta vida. Agradecemos por esta sábia pergunta.

PERGUNTA: Sabendo que todas as coisas são para o meu bem, por que ocorreu o defeito no 
sistema de câmbio do carro, no caminho para cá, obrigando-me a ficar três ou quatro dias a mais? 
(risos da audiência)  
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TOBIAS: Querido, o sistema de câmbio apresentou defeito porque estava em má condição 
mecânica (muitos risos da audiência). Agora, a pergunta é: “Você pode lidar com isto? Pode 
adaptar-se a isto?” Pode entender que o Espírito não está fazendo com que estrague o câmbio? 
Foi o fabricante quem ocasionou o estrago (mais risos). O Espírito não está tentando dizer nada 
para você. Mas, você tem condições de conduzir este seu momento? Consegue lidar com a 
mudança? Pode conviver com uma mudança RÁPIDA?

De certa forma, se realmente quer definir a causa desta situação, é sua própria divindade que está 
preparando você, colocando-o em condições. Pode lidar com as mudanças rápidas? Então, pode 
manifestar a reação adequada neste momento que está vivendo? Pare de olhar para trás de você e 
acima de você, perguntando-se por que o Espírito ou os anjos estão fazendo isto, ou o que estão 
tentando dizer. Eles não dirigem automóveis. Para eles, isso não importa (risos da audiência). 
Mas, você pode lidar com este momento? Esta é a pergunta.

PERGUNTA: O que posso fazer para me preparar na minha nova linha de trabalho?

TOBIAS: Uma vez mais, voltamos ao tema de soltar; soltar as expectativas sobre o que você 
pensava que fossem as coisas; soltar o que você pensava a respeito de cura e até do ensino. Sim, 
pedimos que liberem a consciência que têm sobre o ensino. Nossa querida Linda nos disse que 
muitos humanos possuem noções preconcebidas sobre o ensino. Inclusive muitos de vocês, 
Shaumbra e família, têm idéias do que pensam que seja o ensino. Liberem isto. Dêem um passo 
em direção ao Vazio de que falamos. Começarão a ver um belo quadro, grande e claro. Terão 
uma nova clareza ao fazer isto. Então entenderão como enfocar o seu trabalho.

PERGUNTA: Permanecerei em minha casa? E se for assim, por quanto tempo? E se me mudar, 
será para fora do estado? Obrigado por qualquer informação que possa me proporcionar.

TOBIAS: Já sabemos que você sabe que não responderemos esta pergunta (risos da audiência). 
Não somos profetas. Não temos bolas de cristal. Não podemos ver o que vai fazer. VOCÊ tem o 
poder. VOCÊ é quem tem que decidir. Nós, simplesmente, nos sentamos, observamos, amamos e 
cuidamos de você. Depende de você. Esta é uma bela pergunta. Esta é uma bela metáfora. Está 
pronto para mudar-se de sua velha casa? Está pronto para liberar a velha? Está pronto para a sua 
divindade? Oh! Sim, Metatron está lhe perguntando: “Está pronto?” Depende de você saber o 
momento apropriado.

PERGUNTA: Qual é o significado da pedra branca, que desenvolveu um extrato azul-
esverdeado, durante o último ano das canalizações de Tobias?

TOBIAS: Foi simplesmente, querido amigo, seu próprio poder e a sua própria vibração que 
fizeram essa transformação. Você, de certo modo, colocou a sua própria energia nessa pedra. É 
um reflexo de você. Está dizendo a você e a todos os demais que vocês são muito poderosos 
como humanos. Podem mudar as moléculas de uma pedra! Sua energia pode modificar as coisas 
ao seu redor! Esta é uma bela simbologia que podem levar com vocês e que diz que vocês são 
divinos. O Espírito é mais forte do que a rocha. O coração é mais efetivo do que uma pedra. 
Vocês podem, verdadeiramente, mudar a consciência. E ao mudar a consciência, vocês mudam as 
coisas ao seu redor. Pedimos, a quem trouxe essa pergunta, que mostra essa pedra aos demais, que 
mostre, durante estes três dias, o poder de um Humano Divino e o que podem fazer. Essa é uma 
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das razões pela qual ofertou a si mesmo este presente: para poder mostrar aos outros que a 
consciência move montanhas.

PERGUNTA: Tobias, você tem alguns conceitos sobre reformas educativas e programas para as 
nossas crianças na Nova Energia?

TOBIAS: Realmente, sim. Uma boa limpeza com vassoura! (risos da audiência) Mas isto será 
difícil. Isto levará tempo. Isto exigirá uma nova consciência da parte de vocês. Não acontecerá de 
um dia para o outro. Ocorrerá quando começarem a ensinar sobre a divindade, e eles se ensinarem 
uns aos outros. E, eventualmente, o que vocês ensinarem a outro humano sobre a sua viagem 
divina, encontrará seu caminho até as escolas, talvez não com as mesmas palavras que vocês 
utilizaram, mas em consciência.

Quando os humanos começarem a entender que o poder está dentro e não encontra-se em um 
livro, em uma nação, em um credo, ou em nenhuma dessa outras coisas... esta mudança de 
consciência MUDARÁ A FORMA DE ENSINAR AS CRIANÇAS.

Por vocês e seus filhos, todos vocês que são Shaumbra, ensinem agora, ensinem agora, escutando. 
Escutem desde o seu Ser Divino com a Linguagem do Ah. Escutem o que, realmente, deve se 
dito, a partir da criança que está buscando comunicar-se com vocês. Começarão a entender como 
se realiza o verdadeiro ensino.

Estes princípios que estão conhecendo e entendendo, eventualmente encontrarão seu caminho até 
seus sistemas escolares. Mas, levará um tempo. A partir da nossa perspectiva, é necessária uma 
reforma radical. E muitos de vocês aqui que – como dizê-lo – unem-se a nós, agora, estão nesta 
energia... vocês serão os que levarão avante este esforço. Mas, levará um tempo, e vai requerer 
energia. 

PERGUNTA: Tobias, apesar de toda a liberação que tenho feito através dos anos, ainda tenho 
reações físicas adversas, cada vez que alguém tenta aproximar-se de mim, emocionalmente. O que 
você sugere?

TOBIAS: Há tantas feridas dentro de você. Há muito que está ferido. Talvez, agora, seja o 
momento de estar com você mesmo e entender que uma relação externa não é tão importante. 
Talvez não possa sanar essas velhas feridas com as vendas de uma relação externa. Talvez seja o 
momento de passar um tempo com o seu interior.

Não se preocupe tanto sobre se você deve ter relacionamentos., ou se as pessoas estão perto de 
você ou não. Passe um tempo com você mesmo e com o Espírito, com seu interior. Através disso, 
chegará a curar e a liberar estas velhas feridas. Logo, poderá ter relações abertas e amorosas com 
os demais. Não exerça pressão para ter uma relação, justamente agora. Vá para dentro e permita 
que isso ocorra naturalmente.

PERGUNTA: Tobias, o meu marido voltará para casa?(alguns risos na audiência)

TOBIAS: Uma vez mais, esta não é uma pergunta que possamos responder. O que podemos dizer 
é que não deve preocupar-se com isto; não se preocupe. O que está acontecendo, agora mesmo, é 
apropriado. O que está ocorrendo, agora mesmo, também está lhe indicando que é um momento 
para que você se nutra, a si mesma, novamente; que se cuide, a si mesma; não se preocupe pelos 
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demais, mas cuide a si mesma. Há tantos temas emocionais profundos nisto, que seria difícil 
entrar neles agora. Mas, entenda, que ele mesmo está atravessando um processo interno muito 
intenso, justamente agora. Ainda que não aparente externamente, ele está atravessando uma busca 
de alma muito, muito profunda. De alguma maneira, também se poderia dizer que você ajudou a 
precipitar dentro dele esta busca de alma. Se vai voltar, não podemos dizer. Mas, se o fizer, não 
será a mesma pessoa que você conhecia antes.

PERGUNTA: Meu querido Tobias, justamente quando estou começando a aceitar o meu físico, 
você nos diz que a pessoa que vemos no espelho não é, realmente, quem somos (risos da 
audiência) Poderia, por favor, “desconfundir-me”?

TOBIAS: Quando se olharem no espelho, olhem além do que vêem na forma física. Ao olharem 
no espelho, observem dentro de suas próprias almas. Observem dentro de sua própria divindade. 
Olhem além do corpo físico. Mas, ao olhar esse corpo físico, pedimos que também o amem. Mas, 
depois olhem além, para quem verdadeiramente são. Não olhem apenas dentro dos seus olhos, 
mas dentro de suas almas, vista através de seus olhos. Não estamos lhes pedindo que abandonem 
a sua identidade física. Estamos lhes pedindo que olhem além dela e vejam quem realmente são, 
através do espelho.

PERGUNTA: Tobias, eu estou no momento adequado e estou aberto para receber um encontro 
íntimo, sem uma relação duradoura. Você o vê no horizonte? (risos da audiência)

TOBIAS: (rindo disfarçadamente e risos da audiência) Com este seu atual estado mental e de 
pensamento, vemos que atrairá relacionamentos...um atrás do outro (risos da audiência). Porque 
você está buscando, você está buscando por algo fora de você. Está desejando uma relação. 
Procure manter uma relação com a sua própria divindade primeiro. Então atrairá um 
relacionamento muito satisfatório e duradouro, com alguém que vai trazer muita alegria para a 
sua vida. Não gostamos de fazer predições mas, realmente, existe alguém que está esperando o 
momento, o momento correto. Mas, você deve estar bem consigo mesmo antes que a energia 
dessa outra pessoa possa vir para você.

PERGUNTA: Por favor, tente explicar a linha de tempo: o tempo linear na Terra, com passado, 
presente e futuro, versus o outro lado do véu, onde tudo está entrelaçado, como se fosse um só. 
Como aquilo que fazemos hoje afeta as outras vidas que existem simultaneamente?

TOBIAS: Esperamos que vocês tenham MUITO  tempo para escutar nossa resposta (risos da 
audiência), porque levaria muito, muito tempo para explicarmos; muito mais tempo do que 
Cauldre ou até mesmo nós tenhamos disponibilidade para dedicar ao assunto, nesta noite. Em 
primeiro lugar, liberem a percepção de que não há tempo do nosso lado. Não sabemos de onde 
vem esta idéia. HÁ um tipo de tempo do nosso lado. Não é da mesma forma do que existe no 
lado de vocês. Não andamos por aí com esses relógios em nossas mãos.

Mas, ocorre uma progressão e uma ordem de eventos. Em nossa energia, no nosso lado do véu, 
TODAS as coisas NÃO estão ocorrendo ao mesmo tempo. Isso seria muito confuso para nós. 
De uma forma extrema de pensamento, vocês têm razão: não há tempo, porque todas as coisas 
estão como em um círculo; todas as coisas retornam. Mas, é um círculo expansivo, em espiral. Os 
eventos não recaem sobre si mesmos. Então, de certa forma, há uma seqüência de eventos.



222

Agora, a partir da sua percepção, como humanos que caminham sobre a Terra, vocês definiram 
suas vidas através do tempo. E isto foi apropriado. Não devem procurar romper através das 
barreiras do tempo. Vocês têm coisas melhores para fazer com as suas vidas. Entretanto, vocês 
VÃO descobrir que a sua percepção de tempo está mudando. Alguns dias parecerão muito mais 
longos, outros dias muito mais curtos. Vocês sentirão um “efeito oscilatório do tempo” em suas 
próprias vidas pessoais. E, vocês vão sentir isto, particularmente, nestes próximos poucos anos. 
Especialmente sentirão esta oscilação do tempo na medida em que a humanidade chegar ao ponto 
desta mudança quântica.

Sabemos que muitos de vocês sentiram este efeito oscilatório do tempo em suas próprias vidas. E 
por isto, achamos divertido que tantos de vocês tentem detê-lo. Entram em pânico. Procuram 
voltar à sua velha linha de tempo. É adequado que ocorra esta mudança e esta flutuação. E 
continuará sendo assim.

Com relação a definir como o tempo funciona do nosso lado, como o tempo funciona em seu 
universo... preferiríamos responder isto em outro momento (risos da audiência), porque 
gostaríamos que o enfoque da família esteja na integração da divindade. E, esta é uma energia que 
vem do coração. É uma energia que vem por intermédio de Maria e é ajudada por Maria, que está 
sentada no Sul. Se ficarem muito travados nesta análise do tempo, vão voltar ao mental 
novamente. Estão procurando encontrar Deus através das suas mentes. Entretanto, se permitirem 
que a divindade continue florescendo, vão ter uma compreensão do tempo que não necessitam 
analisar em seus cérebros. Virá de maneira diferente.

PERGUNTA: Tobias, como vamos ascender a nova vida com estes – para alguns de nós –
corpos?

TOBIAS: Essa é uma pergunta excelente e, ainda, estamos procurando decifrá-la com vocês (risos 
da audiência). As células, as moléculas, os átomos de seu corpo físico possuem certas memórias 
dentro delas. Possuem um certo padrão que foi estabelecido através das gerações e éons de tempo. 
Está no padrão, pode-se dizer assim, atravessar um nascimento, um processo de vida e de morte.

Agora, como mudamos isto? Bem, a forma mais fácil é através da sua consciência. Isso não é, à 
propósito, por meio de suas mentes. Não podem QUERER viver por muito mais tempo. Mas 
podem PERMITIR-se viver mais tempo. Olhem a pedra que possui, aquele que fez a pergunta 
surgida anteriormente. A pedra demonstra o efeito que a consciência tem sobre a matéria. Ao 
mudar a sua consciência, podem mudar os padrões celulares e moleculares dentro de vocês. 
Podem expandir a sua saúde. Podem expandir as suas vidas.

Mas tem que ser através da consciência. Não pode ser através da mente. Já vemos alguns de vocês 
lutando, aqui mesmo, dizendo: “Viverei mais tempo. Viverei mais tempo. Malditos sejam, 
átomos, moléculas...vivam mais tempo! Sejam mais saudáveis!” (risos da audiência). Não 
funcionará assim. Simplesmente confundirão seus corpos e, logo, adoecerão.

A consciência é o entendimento de seu Ser Divino. A consciência é o entendimento expandido de 
todas as coisas e de quem são. A consciência não é uma crença criada na mente. É uma energia 
que provém do coração e da alma. Através de suas consciências podem mudar o comportamento 
da matéria dentro de vocês e de tudo ao redor de vocês.

Falaremos mais, amanhã, sobre o corpo e a transição do corpo. Falaremos mais de algumas razões 
porque alguns de vocês escolhem ou poderiam escolher partir. Falaremos mais de – como dizer –
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da compatibilidade e da comunicação com seu próprio ser físico, para estender a vida, se assim o 
escolherem. Mas, aqui mesmo, fica uma das grandes perguntas: A que distância estão dispostos a 
ir com isto?

E com isso, queridos amigos e família...tantos, tantos aqui na energia deste salão, com quem 
trabalhamos e conhecemos tão bem...pelos próximos três dias, deixem que Miguel, Kryon, 
Metatron e Maria os abracem, nutram e amem. São dignos daquilo que eles trazem aqui. 
Entreguem-se a eles. Deixem que eles os tomem nos braços, os amem, os embalem e os nutram, 
porque, verdadeiramente, vocês merecem. Enquanto o fazem, a divindade de vocês pode fazer o 
verdadeiro trabalho agora mesmo.

Os amamos muitíssimo. E pelos próximos três dias, do tempo de vocês, estaremos aqui, em toda 
a nossa glória e majestade para honrar vocês, os verdadeiros anjos.
E assim é!
Traduzido para o português por:  Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )

TOBIAS E
O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 26 de agosto de 2001 - Canalização Especial
O Fator Medo

Perguntas & Respostas 

Tobias: 
E assim é, queridos amigos – Shaumbra – que nos reunimos aqui, novamente, em um círculo, um 
círculo cheio de humanos curiosos, com corações abertos e cheios de amor, um círculo que 
também agora está começando a encher-se com entidades do outro lado do véu, que vêm aqui 
para fazer parte deste grupo hoje.

Bem, agora precisamos de um momento ou dois para que esta mudança de energia tenha lugar. 
Como sempre, nós pedimos a vocês, os humanos que estão aqui, a quem honramos muito, que 
sintam as energias. Sintam a mudança energética que vocês estão criando neste espaço. Para
aqueles humanos nesta sala que vacilam um momento, que estão assombrados, simplesmente 
permitam-se sentir as energias. Vocês merecem, verdadeiramente, este momento. Vocês não são 
de fora. Vocês são parte de Shaumbra – deste círculo – ou não estariam aqui agora.

Durante este período de reordenamento energético, eu, Tobias, falarei através de nosso amigo, a 
quem chamamos Cauldre (Geoffrey Hoppe), enquanto as entidades, que vêm colaborar com o 
equilíbrio e a acomodação energética, fazem o seu trabalho. Nós lhes agradecemos por permitir-
nos entrar neste espaço seu. Permanecemos com vocês por este período de tempo. Nesta energia, 
nós podemos chegar mais próximos de vocês,  para sentir e ter mais empatia diante dos desafios 
de suas vidas. Nós sabemos que vocês estão atravessando muitas mudanças, que estão gerando em 
vocês muitos questionamentos.

Vocês sabem qual é a pergunta que, com maior freqüência, escutamos de vocês, de Shaumbra? 
Essa pergunta não é sobre dinheiro ou saúde. A pergunta mais freqüente que ouvimos é: 
“Querido Espírito, o que eu deveria estar fazendo neste momento?” “Querido Espírito, como 
posso estar em serviço?” Isto é o que escutamos de vocês e isto é, inclusive, o que traz lágrimas 
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aos nossos olhos e sorrisos aos nossos rostos. Este é o motivo pelo qual nós confiamos em vocês, 
em todos os que são Shaumbra.

Vocês não estão perguntando algo para si mesmos! Vocês estão perguntando como podem estar 
em serviço, e o que deveriam estar fazendo para outros neste momento. Inclusive, os que estão 
reunidos aqui hoje, do outro lado do véu, choram quando falamos disto. Há tanta honra e 
respeito por essas serem as suas questões. Vocês não estão pedindo coisas materiais, vocês não 
estão pedindo que lhes sejam dadas coisas. A partir dos seus corações estão perguntando como 
podem estar em serviço.

Quando um humano faz esta pergunta de serviço, desde o seu coração, é o começo da realização 
de sua divindade. Neste lado do círculo, nós sabemos que quando um humano pergunta como 
pode estar em serviço, está no final de seu processo. Nós sabemos que estão em um ponto de 
transição de serem humanos enredados nos ciclos do carma, para converter-se em um humano 
divino. Cada um de vocês que está reunido aqui hoje, e que é tocado por estas palavras em outros 
sentidos, estão neste ponto.

“Querido espírito, o que deveria estar fazendo agora?” “Querido espírito, qual é o meu serviço?” 
Vocês fizeram estas perguntas e estão no ponto transitório do caminho. Também sabemos que 
estas perguntas não foram respondidas, em sentido específico, para satisfazê-los. Há uma razão 
para isto. É porque vocês estão atravessando uma transformação. Em seus níveis mais profundos, 
estão aprendendo a integrar sua divindade. Vocês estão aprendendo como despertar o espírito. 
Vocês estiveram em uma viagem assombrosa. O Espírito esteve em uma viagem assombrosa em 
vocês e através de vocês. Vocês estão em processo deste despertar. Não se trata apenas de vocês, o 
humano que vocês conhecem nesta vida, ou os aspectos de suas vidas passadas. Vocês não estão 
apenas despertando. Vocês estão no despertar do Espírito! (risos) E isso faz com que vocês 
pensem e façam mais perguntas.

Pronto, queridos amigos, vocês entenderão como este processo de divina integração trabalha. 
Vocês virão para despertar o Espírito, e o Espírito dentro de vocês. À medida que este processo 
adquire impulso e velocidade, vocês entenderão qual é o seu serviço. Vocês farão parte desse 
processo de decisão – não será ditado a vocês. Como vocês sabem, isto poderia implicar em um 
tipo de ensinamento, que usará a compaixão e a sabedoria que vocês ganharam. Seu ensinamento 
usará os seus poderes divinos internos. E, certamente, vocês ajudarão outros humanos a atravessar 
a época de maior mudança – o tempo que vocês têm estado experimentando – o tempo do 
despertar. Não é fácil, como vocês sabem!

Embora soe maravilhoso converter-se em um humano divino, esta é a viagem mais difícil que 
jamais fizeram como humanos. É a de maiores desafios. Inclusive, tem dias em que vocês se 
sentem conectados, tem dias em que se sentem em harmonia. Estes são os dias em que vocês, 
verdadeiramente, começam a sentir a energia da Nova Terra. E há dias em que vocês se sentem 
como se houvesse pesos em seus pés e são arrastados de volta à velha Terra!

A resposta a sua pergunta de serviço virá para vocês. Vocês não necessitam buscá-la no exterior. 
Virá para vocês e será clara. Haverá um conhecimento dentro de seu ser, ao nível de “primeiro 
chacra”. Talvez vocês não saibam, exatamente, como fazer isto. Talvez não saibam os 
mecanismos, mas não se preocupem, porque os mecanismos também chegarão a vocês.

Um dos propósitos do Círculo Carmesim é prover uma bagagem de recursos, talentos e 
experiências. Quando vocês tenham o conhecimento de que há um certo tipo de trabalho para 
fazer, um certo tipo de serviço, mas não estão seguros de como isto virá junto, as entidades 
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apropriadas do Círculo estarão ali para ajudá-los a estruturar isto. Entendam que o ego humano é 
necessário neste processo de desenvolvimento dos mecanismos, por trás do trabalho que vocês 
farão. Entendam que tudo isto será apropriadamente oferecido a vocês.

Isto é algo difícil de aceitar em princípio.Mas, queridos amigos, assim como vocês estão em sua 
nova casa – o símbolo de sua divindade e consciência de Cristo – todas as coisas apropriadas 
serão oferecidas a vocês. Elas serão “atraídas” para vocês... todas as coisas apropriadas serão 
atraídas. Não precisarão buscar. Desde que vocês passaram através do Muro de Fogo – uma 
metáfora do abandono do Primeiro Círculo – vocês têm estado buscando e explorando. Esta foi a 
razão de sua existência: a busca, a exploração e a experiência.

Vocês, agora, estão submergindo em uma nova dinâmica energética. Em lugar de buscar e 
explorar, vocês devem simplesmente conceder. Todas as coisas apropriadas virão a vocês. Isto será 
algo difícil de crer, mas muitos dos presentes aqui estão aprendendo este processo. Oh, há 
momentos em que sua humanidade quer saltar fora e voltar a tentar explorar e buscar; mas meus 
amigos, estejam no momento divino em sua nova casa e todas as coisas apropriadas virão para 
vocês.

E com isto, agora, começaremos as perguntas.

PERGUNTA 1: Creio que você respondeu parte disto hoje, Tobias. Aceito que há agitação em 
minha vida desde que coloquei em execução os ensinamentos, mas eu pergunto: por que há 
agitação? Isto é como o Muro de Fogo de Jack, uma prova de fogo? Se todos, de algum modo, 
nos graduaremos juntos, por que eu deveria escolher o caminho da agitação?

TOBIAS: A agitação é um atrito da consciência; estás mudando direções na tua vida. Estás 
mudando teus pensamentos, atitudes e formas de fazer as coisas. Já não és aquele que explorava, 
mas alguém que concede. Há velhos padrões e processos que se opõem. Os velhos padrões e 
processos foram trazidos contigo desde um tempo tão distante quanto teu cruzamento através 
deste Muro de Fogo. Eles trouxeram consigo vastas experiências, anteriores à tua chegada na 
Terra. Eles perduraram por centenas e centenas de vidas que viveste sobre a  Terra. Estás 
transformando éons de experiência em um curto período de tempo e, isto, tende a causar agitação 
em tua consciência e ser espiritual.

Agora há uma forma de evitar estes conflitos, mas isto é mais desafiante ainda! Requer total 
aceitação e liberação. Se tu liberas tudo dos velhos caminhos, encontrarás um trajeto que, 
certamente, será muito suave! (risos) Mas isto requer grandes quantidades de energia e esforço 
para liberar o velho. Isto tende a manter-se em ti, em teu corpo, mente e alma.

Certamente vocês são humanos vivendo na Terra, e tudo ao seu redor são vibrações densas. São 
densas em comparação à sua nova consciência e níveis vibratórios. Estas densas vibrações também 
provocam agitação e atrito. São forças que buscam trazê-los de volta de seu processo de 
transformação. Nós não estamos falando aqui de forças conspiradoras; há forças naturais de 
consciência de massa.

Simplesmente honrem a agitação, e compreendam porque está ali. Liberem todos estes velhos 
caminhos e encontrarão o percurso que será mais suave. Como alguém que está à frente destas 
mudanças na Nova Energia da Terra, certamente terás desafios e dificuldades neste processo. O 
que vocês estão aprendendo agora, lhes dará a sabedoria e compaixão adicionais, para quando 
tiverem que ensinar outros a cruzarem seu abismo.
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PERGUNTA 2: Por que prevalecem tanto as questões de abundância na humanidade? Você 
falou uma vez que elas seriam difíceis de romper. Existem mecanismos ou física sobre a nossa 
realidade, que indicam que isto é assim?

TOBIAS: As questões de abundância estão relacionadas diretamente com questões de “auto-
estima”.O fluxo das energias é interrompido quando há questões de auto-estima. Saibam que o 
Espírito, Tudo O Que É e Tudo O Que São virtualmente são infinitos e ilimitados. Da parte de 
Deus nunca existe uma retenção, embora os humanos acreditem que isso exista. Os humanos 
crêem que devem orar e rezar ao Espírito, de forma correta, para receber uma pequena migalha. 
Isto não é o Espírito da forma como nós conhecemos, ou vocês... uma vez conheceram!

São suas questões de auto-estima que criam a força limitante. Não há limites de energia, sejam 
dessa abundância ou saúde. Não há limites impostos por Deus ou por seus anjos. Eles são só 
impostos por vocês. Quando vocês reconhecerem o mito das limitações, queridos amigos, se 
surpreenderão da quantidade de abundância que há em sua vida, em todos os sentidos.

Nós lhes pedimos que busquem problemas de auto-estima quando existem problemas de 
abundância. Não haveria problemas de abundância se vocês compreendessem quem realmente são! 
Busquem esta área da auto-estima ao invés de focalizar-se na abundância. Quando a abundância é 
o primeiro objetivo e vocês ainda não a encontraram em sua vida, então, certamente, sentem-se 
não merecedores. Entendam quem são e suas vidas se completarão com abundância.

PERGUNTA 3: Tobias, eu creio que falo em nome de muitos, com respeito a “estar parado 
atrás do muro” e “fazendo nada”, quando eu pergunto: quão pequena é a ajuda que nós 
deveríamos oferecer, quando observamos outros passando dificuldades? Que tal se nos 
oferecêssemos a organizações caritativas? 

TOBIAS: Esta é uma pergunta excelente e também difícil de responder. Permanecer atrás do 
muro da sua nova casa é uma metáfora  de sair da dualidade. Fazendo isto vocês começarão a 
entender as dinâmicas da dualidade, vocês começarão a entender como criar realmente.Não 
gostamos de dar regras aqui, porque pedimos que vocês se movam a partir de seu coração; mas 
lhes oferecemos certos roteiros.

Quando vocês observam situações entre outras pessoas, nós lhes pedimos que não interfiram 
nisto, para nada. Ah, será difícil e desafiante para vocês! (risos) Assim como dissemos antes, há 
um desejo de todos vocês para estar em serviço e ajudar a remediar situações difíceis. Mas lhes 
pedimos que não interfiram enquanto não vierem até vocês pedindo ajuda. Esse é um método 
simples e claro.

Como falamos antes, todas as coisas serão trazidas a vocês. Seus alunos serão trazidos até 
vocês.Aqueles que necessitam de ajuda serão trazidos até vocês. Quando eles vierem, será o 
momento de começar a ensiná-los. Se eles não vierem bater na sua porta, não vão buscá-los! 
Como Cauldre sabe tão bem, este trabalho que vocês fazem é silencioso. Não é evangelizador. 
Vocês não podem forçar uma pessoa a integrar a sua divindade. Eles devem vir para esse trabalho 
por si mesmos.

Quanto a oferecer-se para organizações caritativas, meus queridos, o importante é a energia que 
há atrás disto. Se você está buscando ajudar através da doação de recursos a uma organização ou a 
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um grupo, trata-se da intenção. Há muitos que se oferecem pensando que estão comprando o seu 
caminho para sair da culpa ou do carma. Eles pensam que estão comprando favores do Espírito.

Nós sabemos que este grupo têm um elevado entendimento. Vocês fazem isto desde os seus 
corações. Trata-se, principalmente, da sua intenção. Se vocês se oferecem a um grupo caritativo 
com amor incondicional, este é o melhor cenário de todas as energias. Nós sabemos que muitos 
aqui, muitos que lerão estas palavras, fazem disto uma prática particular de dízimo. Nós lhes 
pedimos, a cada um de vocês, que parem um pouco para avaliar seu dízimo; logo, talvez, 
modifiquem a energia, se for necessário abrir-se e oferecer-se incondicionalmente.

PERGUNTA 4: Você nos disse para não enviarmos luz branca a lugares como Índia ou Israel ou 
outras áreas problemáticas da Terra, onde talvez haja Trabalhadores da luz que poderiam 
requerer assistência. Por que nos disse para não fazermos isto?

TOBIAS: (rindo) Nós sabemos que isto é desafiante! Para esclarecer este ponto, nós não 
dissemos que vocês não deveriam enviar seu amor e energia a essas pessoas ou lugares. Nós 
simplesmente sugerimos que vocês permaneçam atrás do muro antes de fazer algo. Quando vocês 
estiverem atrás do muro e observarem, verão movimentos não vistos antes.

Olhem as situações em transformação, como os estragos que ocorreram pouco depois da época de 
suas férias – os terremotos e outras rupturas da Terra. Vocês vêm isto como eventos negativos e 
catastróficos. Isto pode ser duro de vocês entenderem, mas estas situações são mais apropriadas 
do que vocês possivelmente saibam... exceto se vocês estiverem parados atrás do muro.

Inclusive há tragédia envolvida aqui. Inclusive há sofrimento. Mas há um grande propósito que 
vocês não são capazes de ver até que resolvam ficar parados atrás do muro; até que vocês vejam 
com olhos de maior compaixão. Quando estas coisas ocorrem, há uma tendência de emitir juízos 
da situação. Há uma tendência de não ver o verdadeiro amor que se encontra no fato.

Estas almas que passaram sobre a Índia não lhes pedem que tenham pena. Pedem-lhes que 
entendam porque eles escolheram ir-se. Pedem-lhes que entendam os ciclos que estão 
atravessando em seus próprios carmas e vidas. Eles serão as novas crianças que nascerão. Eles 
querem nascer na nova energia que vocês e eles ajudaram a criar.   

Nós sabemos que é um desafio ver essas situações de dualidade. Mas quando vocês pararem atrás 
do muro, entenderão as dinâmicas amorosas. Quando – e só quando – vocês puderem dizer-se,
honestamente, que têm um verdadeiro entendimento do que está acontecendo, enviarão a sua 
energia de gratidão e amor e agradecimento. Isto será um desafio para os Trabalhadores da luz.

Todos vocês têm o desejo de estar em serviço. Vocês sentirão a necessidade de responder às 
situações. Mas, neste tempo de transição que vocês estão vivendo, lhes pedimos que entendam as 
dinâmicas reais que estão tendo lugar. Nós lhes dizemos isto, meus queridos. Isto continuará 
desafiando-os e, talvez, os aborreça por algum tempo, mas vocês são os que têm um grande 
coração amoroso. Vocês são os que atravessaram muitas coisas. Vocês desejam expandir-se, para 
fora, e curar os outros. Através deste processo de ter um momento para entender, aprenderão uma 
técnica muito poderosa de cura. E quando vocês enviarem energias a lugares como Israel ou Índia, 
isto terá um nível vibratório muito maior, com menos laços de dualidade.
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PERGUNTA 5: Tobias, nós temos um pequeno grupo metafísico em Seattle. Começou como 
um grupo de meditação Kryon e passou para um grupo da Família de Miguel. E o grupo me 
pediu que lhe perguntasse qual é a nossa conexão com o Círculo Carmesim? Nós sentimos 
afinidade por você. Há alguma mensagem para nós?

TOBIAS: (rindo) Isto é divertido. Nós não temos tão claramente definidos grupos ou níveis 
como têm os humanos. Certamente todos nós nos vemos como uma família. Todos trabalhamos 
juntos, no passado. Aqueles que foram tocados pelas palavras de Kryon e pelas energias de 
Miguel, e as do Círculo Carmesim, todos nos conhecemos e trabalhamos juntos, no passado. 
Especificamente, todos vocês foram reunidos, diante do concílio familiar maior, que teve lugar na 
Terra há 2000 anos atrás de seu tempo. Todos foram tocados por Yeshua Ben Joseph, de uma ou 
outra forma. Todos vocês tiveram vidas que estiveram muito relacionadas a esse período de 
tempo (emocionado). Todos vocês se dispuseram, naquele tempo, estar em serviço. Vocês 
aceitaram ir através de um difícil e desafiante processo de mudar a consciência sobre a Terra, e 
transformar os caminhos da energia humana.

Agora, este é um grande momento para reunir-se. Isto envolve não só aqueles que caminharam na 
Terra, mas também a muitos deste lado do véu, que também participaram daquele momento. Foi 
um tempo muito mágico! Como vocês sabem, foram escritos livros sobre isso (risos). Agora, há 
muitas partes diferentes da família que estão aqui, para fazer muitos tipos diferentes de trabalho. 
Mas esse não pode ser um grupo central por muitas razões difíceis de explicar aqui. Não seria 
apropriado. Então, vocês, os humanos, tomaram as decisões de ter muitos grupos diferentes de 
família. Mas todos vocês estão conectados por suas viagens; estão conectados pelas mensagens 
familiares do Lar.

Seu grupo, de sua área local, é guiado pela energia de Miguel. É a energia do Lar para vocês  -
descansamos aqui por um momento -. Agora, Cauldre está passando por um momento difícil, 
quando temos visitas nestas sessões; por isto temos que tirá-lo literalmente do caminho (risos). 
Aquele a quem vocês chamam Miguel, passa esta informação diretamente para vocês. Oh, sua 
energia, que é uma “energia familiar”, será mais potente aqui amanhã (durante a canalização 
Kryon). Este é um lugar de reunião da energia de Miguel. Ele disse para seu grupo que absorvam 
esta energia de Miguel, mas que não se tornem dependentes dela, como muitos estão fazendo 
agora. Entendam que é Miguel quem dá estas mensagens, quem os honra, quem honra seus 
caminhos e suas viagens. Ele permanece forte e na luz, e ele os visita, cada vez que estão em seu 
círculo familiar. Mas ele lhes pede que tomem suas próprias espadas de verdade e saiam com ele, 
porque existiu uma tendência a permanecerem isolados e separados com a família. É tempo de 
aventurar-se para fora e levar esta energia de Miguel, esta energia familiar, para suas experiências 
fora. Ele sorri amplamente e honra cada um de vocês por seu trabalho. Haverá alguns, em seu 
grupo, que passarão por um período difícil com esta mensagem. Mas ele assegura para mim, 
Tobias, que estas interpretações são corretas.

PERGUNTA 6: Tobias, há muitos, muitos meses atrás você falou que nossos guias se iriam e, 
mais tarde, reconheceu que havia um novo tipo de presença angelical, que nos foi permitido 
chamar “Corredores”, que possuíam um propósito distinto. Agora que estamos atrás do muro, 
temos estes tipos de conexões ou mudou novamente?

TOBIAS: Falamos para Cauldre ontem, durante a viagem de avião, destes Corredores, e esta foi 
parte da nossa discussão que vocês perceberam bem. Como mencionamos antes, os guias foram os 
que mantiveram o equilíbrio energético para vocês. Eles mantiveram o espaço ao redor de vocês 
em ordem para manter um equilíbrio espiritual adequado. Eles abandonaram este espaço e vocês 
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estão começando a completá-lo com seu próprio ser. Isto é também parte da razão da agitação 
que vocês estão experimentando.

Mas não discutimos, ainda, de forma mais profunda, o propósito dos Corredores (risos). Nós 
sabemos que, uma vez mencionados estes Corredores, muitos humanos começarão a honrá-los e 
adorá-los, e não entenderão seus propósitos de estar a serviço de vocês. Como Mestres da Nova 
Energia, vocês estão construindo sua própria missão, seus próprios ensinamentos, suas próprias 
aulas. Vocês terão assistência na criação das coisas que necessitam em sua nova vida. Nós 
falaremos sobre os Corredores, mais detalhadamente, na Lição Nove; mas saibam que há uma 
grande equipe, um grande séqüito de anjos, que estão esperando, pacientemente, orientações de 
vocês – de seus corações. Eles logo tomarão essa energia e as indicações que vocês lhes deram e 
“correrão” com essa energia. Por isso o nome “Corredores”.

A razão pela qual os Corredores são importantes em seu processo criativo, é porque vocês ainda 
estão caminhando com a biologia humana. Vocês ainda estão lidando com a dualidade ao seu 
redor. Ao mesmo tempo, enquanto estão aprendendo a integrar a sua divindade, vocês, 
literalmente, estão operando em múltiplos planos ao mesmo tempo. Isto pode ser muito confuso 
para vocês. Assim que os Corredores são os que atuam inter-dimensionalmente por conta de 
vocês. Os Corredores são os que conectam seus desejos e criações com estruturas angélicas em 
muitos níveis, e ajudam a trazê-las a vocês de forma adequada. Nós discutiremos isto em mais 
detalhe na Lição Nove.

De certa forma, os Corredores trazem as coisas apropriadas para a sua porta principal. Dissemos 
que vocês não necessitam mais ir buscar – essas coisas virão a vocês – são seus Corredores que 
trarão a sua porta. Esta é uma pergunta excelente e obrigado por tê-la trazido desde ontem.

PERGUNTA 7: Tobias, há uma relação, uma parábola, uma metáfora, uma lição dentro disto –
com o que estamos lidando na Califórnia – a crise energética?

TOBIAS: Sim, há! Vocês podem olhar algumas de suas manchetes e sem ler a história sob elas, 
queridos Shaumbra, poderão entender as metáforas do que acontecerá com vocês e ao redor de 
vocês.

Esta crise energética, em uma das mais sagradas áreas de seu mundo, reporta-nos à mudança de 
uma energia para outra. É sobre liberar-se de restrições (“desregulamentar”) e aceitar. Inclusive há 
uma vacilação nesta aceitação. Ao vacilar vem a crise. Não está acontecendo isto em suas próprias 
vidas? Vocês estão mudando. Vocês estão em movimento para a Nova Energia. Vocês estão indo 
do ambiente restrito da dualidade para um ambiente não regulado de divindade. Se vocês vacilam, 
dói! Há crise!

Sua Terra também está mudando e se reflete nesta situação. A situação piorará também em suas 
áreas políticas, antes que melhore (risos). Não estamos fazendo predições específicas aqui, porque 
Cauldre não gosta que façamos isto! Mas diremos que velhos impérios entrarão em colapso. À 
fim de entenderem as metáforas, nós sugerimos que leiam as manchetes. Vocês entenderão as 
dinâmicas energéticas que estão ocorrendo em todo o mundo.

PERGUNTA 8: Talvez a Califórnia esteja para iniciar a colocação de grandes rodas no 
sobe/baixa das marés oceânicas, para gerar energia. Conseguirão?
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TOBIAS: Nós diremos que da confusão surge a mudança, vem nova energia. Neste caso veremos 
algo muito mais dinâmico. Estas ligações se relacionam com o objeto da “quad math” , que já 
falamos em ocasiões anteriores. Haverá novos entendimentos de energias “invisíveis”. Isto levará 
vários anos para desenvolver-se, mas os incentivos virão muito da confusão que vocês estão 
experimentando agora. Há humanos que terão novos entendimentos sobre o que é, realmente, a 
energia. A percepção humana comum sobre energia é algo inacabado, se comparada com os tipos 
de energias com que um pequeno grupo de cientistas está trabalhando, inclusive neste momento 
em que estamos falando. São energias altamente refinadas que não requerem coisas de Gaia para 
acioná-las. 

PERGUNTA 9: Está interessado em contar-nos sobre os alienígenas?

TOBIAS: (rindo) Ora, esta é uma longa história. Estamos planejando contar-lhes mais na 
próxima reunião do Círculo Carmesim. Mas compartilharemos algo com vocês agora.

Temos nos comunicado com Cauldre, ultimamente, sobre o que sucedeu no período em que 
cruzaram o que nós chamamos o Muro de Fogo, até virem para a Terra. Falaremos disto, em 
detalhe, em outro momento. Mas já que fizeram a pergunta, nós responderemos um pouco agora.

Quando vocês atravessaram o Muro de Fogo (saindo do Primeiro Círculo), não vieram 
imediatamente para a Terra. Quando deixaram o Muro de Fogo, estavam ainda enormemente 
afetados pelas suas energias. Quando deixaram essa zona – o Muro de Fogo – entraram em um 
vazio, um grande vazio, um grande, grande vazio! Nada havia neste vazio (risos). Mas sua energia, 
parte do que vocês são, repentinamente apareceu ali. Como podem imaginar, há uma reação 
quando uma energia como a de vocês, repentinamente, se manifesta em um vazio. Para usar 
termos mais simples, com esta reação, as estrelas e as galáxias e o universo começaram a tomar 
forma, quando vocês apareceram, repentinamente, no vazio. 

Vocês existiram em um estado que não era nem físico e nem humano, mas isto não foi totalmente 
consciente ou luminoso. Era algo entre os dois. Vocês gastaram muito tempo viajando ao redor 
do que chamariam seus diferentes planetas, galáxias e sistemas solares. Isto ocorreu muito, muito 
tempo atrás, mas não tanto! Quando saíram do Muro de Fogo começaram a experimentar o 
“dois”  ou dualidade ou separação, pela primeira vez, em um estado de ser que era mais denso do 
que conheciam antes.

Quando vocês abriram pela primeira vez seus olhos no vazio, vocês viram seu “oposto”. Isto é o 
que chamariam seu “lado obscuro”. Vocês foram guerrear com ele. Vocês foram para uma 
batalha consigo mesmos. Logo, ao redor de todo o vazio – que agora estava se transformando em 
seu cosmos – houve batalhas por todos os lados. As batalhas foram importantes, pois elas foram 
essenciais para entender este novo conceito de “opostos”. Ficaram amedrontados de ver seus 
opostos. Tiveram medo ao ver algo que nunca tinham visto antes no Reino de onde vinham. 
Portanto, vocês agrediram e foram agredidos.

Todos vocês gastaram muito tempo viajando ao redor do que chamaríamos seu universo, mas foi 
em um nível diferente, ou dimensão diferente do que vocês poderiam pensar. E houve colônias ou 
estabelecimentos, mas não pensem em termos físicos, pensem em termos conscientes. Em meio a 
estas guerras, houve intenções de unificar estas coisas, intenções de reviver o que tinham deixado 
para trás, no Reino – o ser Uno.
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Muitas destas colônias ou estabelecimentos agiram bem por períodos de tempo, mas as lutas entre 
os “dois” (dualidade) eram muito grandes. De certa forma, e nós falamos aqui metaforicamente –
estas batalhas fugiram das mãos. Havia uma necessidade de encontrar solução. Havia um empate 
entre os opostos e a criação, fora do Primeiro Círculo não podia avançar. Esta foi uma situação 
muito interessante.

Este lugar na Terra foi criado e vocês vieram para cá como uma maneira de expressar-se. Vocês 
vieram para cá para concluir uma viagem que começou lá atrás, no Reino, o Primeiro Círculo. 
Aqui na Terra, suas vibrações diminuíram, vocês se tornaram mais densos e ocuparam um corpo 
físico. Vocês também criaram um véu para não recordar o passado nesses outros lugares em seu 
cosmos ou, ainda, antes do Muro de Fogo. Vocês, drasticamente, diminuíram a sua taxa de 
vibração. Isto lhes permitiu viver de uma forma linear, em biologia humana e no esquecimento. 
Fazendo isto, vocês aprenderiam sobre os “opostos” em um nível mais equilibrado, à distância. 
Vocês aprenderiam a dualidade, da luz e da sombra, de sua própria separação, aqui na Terra.

Suas experiências na Terra estão, de muitas formas, relacionadas com as experiências passadas no 
Muro de Fogo ou com as experiências no Cosmos. De certa forma, vocês estão buscando recriar e 
exteriorizar suas experiências para poder entender e curar coisas do passado. Os desafios e a 
agitação que vocês atravessaram não são, de nenhuma forma, castigo do passado.  Não são porque
vocês estão “perdidos”. Em todo o caso, vocês estão tratando de encontrar cura para algo que 
aconteceu muito, muito tempo atrás, mas não tão atrás.

Agora, em resposta a pergunta de nossa querida: há muita discussão sobre os alienígenas em sua 
Nova Era. Entendam que eles não são mais inteligentes ou mais poderosos que vocês. Entendam 
que eles vêm do passado, não existem no presente. Descreveremos mais isto, em seguida. Eles são 
visitantes de seu passado e isto é tudo. Eles são pensamentos perdidos de experiências que 
aconteceram antes. Eles são, de certa forma, VOCÊS voltando a visitar VOCÊS. As provas e a 
pesquisa que eles estão fazendo,  de certa forma, é o que vocês estão fazendo consigo mesmos. 
Nós sabemos que isto causará muita controvérsia.

Não há pequenos seres verdes que povoam seu universo, que são poderosos, sábios e astutos, e 
que vêm aqui invadir as suas consciências! Queridos amigos, não há nada mais poderoso no 
universo que vocês! Ponto. Vocês criaram este universo. Como poderia haver algo mais poderoso 
neste universo que vocês e o amor do Espírito? Não há nada mais poderoso neste universo que 
vocês, que estão sentados diante de nós neste dia.

A palavra “alienígena” (“alien” em inglês) contem as vibrações de “uma mentira” (“a lie” em 
inglês) Sejam cautelosos com as histórias associadas nas conversas sobre alienígenas. Basicamente, 
é uma mentira. Os alienígenas não são o que vocês pensam que são. Ficar preocupado com eles 
ocasionará que vocês se distrairão de seu próprio caminho. Enquanto for divertido envolver-se 
nestas abstrações – e inclusive nas histórias – sobre alienígenas, é uma distração.

Haverá muitos humanos que não gostarão das palavras que usamos aqui. Haverá muitos que 
“aderirão” a noção de alienígena porque eles têm uma necessidade de crer nestas coisas. Talvez 
vocês os chamem “obstinados” (divertido). Nós lembramos que estes seres vêm do passado, não 
existem em seu presente porque vocês saberiam. Discutiremos mais sobre isto no futuro. Isto os 
ajudará a entender o caminho que os trouxe aqui para a terra, e o caminho que os trouxe para esta 
sala, neste dia. Nós agradecemos esta excelente pergunta.
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PERGUNTA 10: Tobias, há muitos de nós que trabalham em grandes negócios, onde a 
integridade não é alta e a dualidade é pesada. Estou achando muito pesado ultimamente continuar 
trabalhando nesta arena, em especial desde o princípio deste ano. De alguma forma as dinâmicas 
mudaram para mim por estar fazendo este trabalho. Eu sei que não sou só eu; outros 
trabalhadores da luz também o sentem. Isto é o começo do fim desse tipo de trabalho para nós 
ou é um desafio com o qual devemos continuar?

TOBIAS: Há lições valiosas que vocês estão aprendendo nesta hora. Elas são intensas e 
desafiantes. Mas a tua alma as considera valiosas e por isso decidiu ficar. Não queremos fazer 
especificações aqui. Estamos convencidos que todos os trabalhadores da luz sairiam correndo de 
seus trabalhos! (risos) Mas podemos dizer, em seu caso, que... (pausa) Cauldre não gosta que 
façamos predições... na época de Agosto, inclusive na época de verão na Índia, tempo da mudança 
do sol, haverá uma mudança maior para ti, especificamente.

E como lembrete para os outros, nós estamos dando uma resposta específica para uma alma 
querida, aqui. Cada situação humana é diferente. Cauldre está em uma situação, justamente agora, 
com dinâmicas energéticas similares. Existem muitas lições que ele está aprendendo sobre si 
mesmo e sobre dualidade. Sua mudança não virá logo e não importa saber quando será (risos). 
Com isto, responderemos uma última pergunta neste dia. Logo teremos algumas finalizações 
antes de partir.

PERGUNTA 11: Tobias, um grupo nosso foi visitar o Lago Tahoe e sentimos uma atração em 
relação a ele. Há algum comentário sobre isto?

TOBIAS: Certamente faremos. Inclusive Cauldre sente calafrios, provenientes de nós (pausa). 
Nós estamos conversando com Cauldre aqui...às vezes conversamos para trás e para frente.

Para aqueles que são Shaumbra, este é um dos lugares mais sagrados de seu planeta. Antes que 
vocês viessem à Terra em forma física – enquanto ainda podiam cavalgar pelo céu sem um corpo 
físico – vocês chegaram aqui e colocaram uma energia sagrada nesta área. Foi para dizer, em 
metáfora, uma energia cristalina que foi colocada nesta área, nas profundezas da Terra. Esta 
energia precisou ficar protegida, pois continha a energia de Shaumbra.

Foi trazida por um grupo de entidades a esta Terra para salvaguardá-la. Foi enterrada 
profundamente no solo e coberta com rocha em forma líquida. Mais tarde foi coberta com água 
e, finalmente, com um bloco de gelo. A energia de “cristal” sairá à superfície no momento 
adequado. Voltará a seus donos originais que são Shaumbra.

Esta energia está começando a liberar-se. Sua liberação se dá pelas mudanças de consciência 
humana. Está se liberando pelas mudanças físicas da própria Terra. E isto causa mais 
transformações na Terra, incluindo terremotos nesta região.

Ampliaremos isto mais adiante, mas esta é a área mais sagrada para Shaumbra. Muitos virão para 
cá para fazer um retiro e reclamar a energia que foi enterrada, para proteção, um longo tempo 
atrás.

Agora, queridos amigos, nós encerramos aqui, simplesmente dizendo que vocês estão progredindo 
muito. Vocês estão começando a profunda e verdadeira transformação, em profundos níveis, 
dentro de vocês. Sabemos que existem dias difíceis, quando são jogados para trás, nas formas das 
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velhas energias. Quando isto ocorre, dêem-se um momento e deixem que isto passe. Deixem que 
isto passe por vocês, não fiquem assustados com a sacudida que provoca, apenas deixem passar.

Vocês estão em um ponto médio de seu progresso. Não queremos dizer meio caminho em 
relação a todas as vidas que tiveram na Terra ou, inclusive nesta vida humana. Mas, desde o seu 
despertar inicial, estão em algum ponto médio. Os próximos meses serão mais fáceis de levar, em 
vários aspectos, e desafiantes em alguns outros. Haverá um “momentum” dentro de vocês que 
lhes dará um novo impulso de energia, uma nova força.

Estar em um ponto médio às vezes é difícil e, talvez, até encerre um sentimento de depressão. 
Quando vocês estiverem no outro lado do ponto médio, sua evolução tomará velocidade e energia 
por si só. Olhem todos os que estão conectando-se, nestes dias, como Shaumbra e como 
trabalhadores de luz. Olhem isto e entendam que vocês não estão sós. Há muitos, muitos outros 
no caminho. Existem muitos do nosso lado do véu que estão trabalhando perto de vocês. Existem 
muitos que permanecem sentados, esperando, e que são denominados seus Corredores. Eles estão 
aí para servi-los, no trabalho que vocês fazem. Nós lembramos que vocês não estão sós e hoje não 
é uma exceção! Vocês não estão sós no trabalho que fazem. Nós estamos com vocês em todo 
momento, queridos amigos. Nós os amamos, queridos.

 E assim é. 

Tradução para o português: Eleonôra ( ear@portoweb.com.br )

Tobias do Conselho Carmesim é apresentado por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado. A história de Tobias, do livro 
bíblico de Tobit, pode ser encontrada no site do Círculo Carmesim na rede – www.crimsoncircle.com O material de
Tobias tem sido oferecido sem ônus aos Trabalhadores da Luz e Shaumbra mundo afora desde agosto de 1999, data 
quando Tobias disse que a humanidade ultrapassou o potencial de destruição e entrou na Nova Energia. 

O Círculo Carmesim é uma rede global de anjos humanos que estão entre os primeiros a fazer a transição para a 
Energia Nova. Passando pelas experiências, alegrias e desafios do status ascensional, eles ajudam outros humanos em 
sua jornada compartilhando, cuidando e guiando. A cada mês mais de 40.000 pessoas visitam o site do Círculo 
Carmesim para ler os últimos textos e para discutir suas próprias experiências. 

O Círculo Carmesim realiza seus encontros mensais em Denver, Colorado, local onde Tobias apresenta as últimas 
informações através de Geoffrey Hoppe. Tobias afirma que ele e outras entidades do Conselho celestial Carmesim, 
estão na verdade canalizando os humanos. De acordo com Tobias, eles lêem nossas energias e traduzem nossa 
próprias informações de volta para nós de maneira que possamos vê-las de fora, enquanto as experimentamos por 
dentro. Os encontros de Círculo Carmesim são abertos ao público, embora RSVPs seja bem vindo. Não há custos ou 
taxas a pagar. O Círculo Carmesim recebe sua abundância através do amor aberto e da doação dos Shaumbra pelo 
mundo. 

O propósito último do Círculo Carmesim é servir como guias humanos e professores de humanos que percorrem o 
caminho do despertar espiritual interior. Esta não é uma missão evangélica. Pelo contrário, a luz interior guiará as 
pessoas a sua porta para compaixão e cuidado. Você saberá o que fazer neste momento, quando o humano único e 
precioso – prestes a embarcar na jornada da Ponte das Espadas – chegar a você. 

Se você está lendo isso e sente a verdade e a conexão, então você é realmente um Shaumbra. Você é um professor e 
um guia humano. Permita que a semente da divindade floresça em seu interior neste momento e por todo o tempo a 
frente.Você nunca está só porque há a família ao redor do mundo e há os anjos nas esferas ao seu redor. 

Por favor distribua estes texto livremente sem base comercial e sem cobrar. Por favor, inclua a informação em seu 
todo, inclusive as notas ao pé de página. Qualquer outra utilização precisa ser aprovada por escrito por Geoffrey 
Hoppe, Golden, Colorado @copyright 2001 Geoffrey Hoppe, POBox 7328, Golden, Colorado, CO 80403. E-
mail: Tobias@crimsoncircle.com. Todos os direitos reservados 
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Fonte: http://www.circulocarmesim.cjb.net

Formatação: www.luzdegaia.org 


