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E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos com a nossa família, com os humanos 
e os anjos neste espaço sagrado que vocês criaram aqui. E, nossa... que diferença existe 
agora do que existia em 1999 quando nos reunimos pela primeira vez oficialmente. Oh, 
antes nos sentávamos juntos, um pequeno grupo naquela época, apenas 30 humanos, 
sentados em uma tenda na montanha, se sufocando com a fumaça.



Mas, tão apropriado... a fumaça faz parte do processo de limpeza, parte do processo de 
liberação. A fumaça também tem a ver com a nebulosidade, a inabilidade de ver 
claramente. E, é tão apropriado que aqueles que estiveram sentados na tenda naquela 
tarde de verão, para o exato primeiro Shoud, estivessem repletos de fumaça, a fumaça 
da mudança, a fumaça da liberação.

Oh, nós lembramos quando dissemos para aquele grupo que seus guias estavam 
partindo. Acreditamos que a fumaça na tenda aumentou naquele momento. Houve muita 
preocupação e ansiedade. Como dizer à vocês que seus guias estariam partindo quando 
vocês se apoiavam em seus guias, quando consumiam tanta da sua energia com seus 
guias? Eles estiveram com vocês por tanto tempo, durante vidas e vidas na Terra. E, 
nesse ponto nós dissemos que era o momento deles partirem.

Exatamente como quando seus pais tiram as rodinhas laterais de apoio da sua bicicleta. 
E vocês pensam, “mas como vou sobreviver? Como eu vou evitar cair ?” Então, 
Shaumbra, as rodas auxiliares foram tiradas, e nós passamos por tantas coisas neste 
espaço de tempo de seis anos. Agora nós entramos neste sagrado sétimo ano juntos.

Durante os seis anos passados passamos por tantas liberações... Oh, camadas e camadas. 
Nós realizamos Shoud após Shoud sobre o liberar. Nós mudamos os nomes dos Shouds, 
os denominamos de alguma coisa diferente, mas vocês poderiam chamar todos eles 
como “Liberando, Deixando Ir”. Nós sabemos que é difícil porque as energias da sua 
história se encontram tão próximas de vocês... tão incorporadas... são uma grande parte 
do que vocês são... histórias desta pessoa que vocês têm nesta vida com todas suas 
feridas e todas as suas magoas... mas também todas as alegrias e todos os momentos 
amorosos... e de todas as horas, Oh, os momentos preciosos que passaram voltando a se 
conhecer melhor.

Tal como dissemos muitas e muitas vezes, a liberação nesta vida foi muito mais difícil 
porque não era somente sobre esta vida. Vocês são os designados à “ascender” por tudo 
de todas as suas vidas, por todas as diferentes histórias humanas que passaram pelos 
séculos, através de centenas e milhares de anos.

Agora, você não é essa pessoa inteiramente, mas ela é uma parte de você. E aquelas 
vidas passadas tiveram suas próprias feridas. Elas tiveram suas próprias experiências e 



tribulações. Elas tiveram seus próprios desejos de manter a sua própria identidade. 
Assim, por seis anos até este momento, vocês têm passado pela liberação delas também.

Nós sentimos a sua energia no dia de hoje, a energia dos que se sentam nesta sala e 
daqueles que sintonizam de todas partes do planeta. E isso não é tão diferente. Inspirem 
profundamente. Liberem e sintam a diferença em vocês, de quanto vocês estão 
diferentes agora, do que estavam em 1999.

Oh, 1999 foi essencial porque ainda havia o potencial e o medo devastador de que a 
Terra teria o seu fim com o advento do milênio, a mudança na – como dizer – na 
energia da Terra, não somente pelo calendário, mas sim pelas dinâmicas energéticas. 
Em agosto de 1999 havia o potencial, para tudo começar a se desintegrar.

Façam uma inspiração profunda e liberem e sintam a pessoa que foram antes então com 
todas as cargas que estavam carregando… os medos que tinham... a incerteza... mas, 
ainda... mas ainda um tipo de uma linda energia cristalina dentro de vocês... a semente 
da energia Crística que estavam procurando... que estava querendo se encontrar... que 
estava esperando encontrar a resolução. Essa é a parte de vocês – a semente Crística, 
desejando encontrar resolução – que os manteve passando por alguns dos mais difíceis 
tempos durante estes últimos seis anos, através da liberação e do processo, através da 
incerteza e das dúvidas com que se depararam em sua vida. Isso os manteve seguindo 
em frente.

Essa semente divina também se uniu com outras sementes divinas dos Shaumbra em 
todo o mundo. Durante seis anos vocês pegaram a energia Shaumbra e se tornaram uma 
flor se abrindo. Significava muito pouco quando pela primeira vez dissemos as palavras 
em uma de nossas primeiras canalizações, quando dissemos, “Vocês são Shaumbra.  
Vocês se conhecem uns aos outros desde o Templo de Tien. Vocês se conhecem uns aos 
outros desde o tempo da Yeshua, o tempo de Jesus na Terra”.

Vocês agora retornam no terceiro reagrupamento dos Shaumbra. Vocês estão 
retornando agora nesta época. Pouco significa como vocês estavam escutando  estas 
palavras, mas elas também foram um gatilho. Sim, sem duvida, quando pronunciamos a 
palavra “Shaumbra”, foi uma palavra gatilho que os relembrou do porquê vocês 
estavam aqui. Relembrou vocês desta família que nós temos por todo o mundo. 
Relembrou vocês da semente Crística. Relembrou vocês dos novos tempos que estamos 
entrando.



Vocês permitiram que a energia dos Shaumbra crescesse. Ela cresceu na consciência da 
humanidade, apesar de que seis anos atrás ela significava pouco ou nada. Ela se 
encontrava no éter. Ela era um potencial, poderia se dizer. Mas tinha pouco significado 
nesta consciência atual.

E hoje, Shaumbra, é uma parte da consciência. É – como dizer – um dos muitos espaços 
da consciência... de um aprendizado mais elevado... de iluminação... de liberação... de 
aceitação... de incorporação... e agora da divindade caminhando na Terra.  Shaumbra 
significa algo especial. Saiu do seu potencial e passou para a realidade.

E, sabem, outros na Terra atualmente estão começando a se tocar nisto. Eles nunca 
escutaram a palavra “Shaumbra”. Mas, estão se tocando com a sua energia central. Eles 
não são familiares à vocês, ou com o Círculo Carmesim, ou comigo, Tobias. Mas, eles 
estão se tocando. Eles são os novos que estão despertando, que estão dizendo, “Deve 
haver algo mais na vida. Ela tem que ser mais expansiva e expressiva. Estou cansado de 
viver numa caixa, e estou pronto para começar a compreender”.

Oh, quando eles fazem isto, quando abrem suas mentes e abrem seus corações deste 
jeito, eles são atraídos para a energia dos Shaumbra. E, ela é atraída até eles. O que 
vocês criaram em seis anos de curto tempo agora chega fluindo na vida deles. As 
dificuldades que vocês atravessaram e a resolução que encontraram para os desafios, 
agora entra na vida deles como um potencial.

Algumas vezes vocês não compreendem porquê estão aqui na Terra. Vocês não 
compreendem o que vocês deveriam estar fazendo. E, nós dizemos, “Vocês já  estão 
fazendo”. O processo por que atravessaram, a liberação que fizeram, não é a respeito de 
vocês. Vocês pretendem que seja. Vocês pretendem... Oh, vocês fazem com tanta 
paixão e com tanta profundidade. Mas, não se trata de vocês. Vocês tem feito isto para 
os outros... os outros... sim, parte do seu passado... suas vidas passadas. Mas, vocês tem 
feito isto para outros humanos.

“Shaumbra” significa algo do nosso lado do véu nos reinos do astral, nos corredores 
angélicos. Oh, isto sempre teve um certo significado desde que estivemos juntos pela 
primeira vez nos tempos da Atlântida. Mas agora, isto significa algo bem diferente.



Quando vocês vêm para o nosso lado do véu –  e não estamos convidando vocês tão 
rapidamente, vejam vocês – mas sim, quando vocês retornam, há – como dizer, e 
estamos falando metaforicamente – há uma casa dos Shaumbra aqui. Há uma casa dos 
Shaumbra. E não estamos falando necessariamente de uma casa física. Mas, é como um 
conselho. Mas, também é um lugar. E vocês podem perceber isto, se  escolherem, de ser 
uma grande casa, um grande castelo, a casa que vocês construíram através do trabalho 
que têm feito na Terra. A casa está arrumada nas cores carmesim e dourado. Vocês a 
reconhecerão imediatamente quando retornarem aqui, porque a sua energia é parte dela.

Todos aqueles que escolheram ser parte da energia Shaumbra na Terra são altamente 
reconhecidos quando retornam ao nosso lado. Eles também estão enfeitados nas cores 
carmesim e dourado e são reconhecidos imediatamente, não somente por aqueles do 
Conselho Carmesim, mas por aqueles em todos os outros conselhos e por todos nas 
outras casas celestiais. Shaumbra chegou a significar algo especial por todos os céus 
pelo trabalho que vocês têm feito.

Queremos que se lembrem disto na próxima vez que se sentirem para baixo, e que 
estiverem dizendo, “Mas, eu não estou certo do porque estou na Terra neste momento. 
Não estou certo do que estou fazendo”. O que vocês estão fazendo não tem a ver com 
criar um trabalho especial para vocês mesmos. Não tem a ver com sair e literalmente 
fisicamente ajudar os outros. Não tem que ser inventar algo novo. O que vocês 
realmente estão fazendo – seu verdadeiro trabalho, o trabalho do coração – é o da 
transformação, é o de mudar e movimentar energia.

Oh, Shaumbra, é por isso que nós, inclusive aqueles de nós que são anjos, nos enchemos 
de lágrimas quando vemos o que vocês estão fazendo. E especialmente isso me 
perturba, a mim, Tobias, ver quando vocês são tão duros consigo mesmos, quando você 
é tão duro com si mesmo, e eu posso ver claramente o trabalho verdadeiro que vocês 
estão fazendo. Possivelmente vocês não recebam um salário físico por isso, mas há uma 
energia de retorno durante todo o tempo pelo que fazem.

Esta noite quando forem se deitar, quando deitarem a sua cabeça no travesseiro, eu 
quero que tomem um momento e agradeçam a si mesmos, assim como dissemos nos 
Shouds anteriores. Agradeçam a si mesmos pelo que estão fazendo. Parem para refletir.
Vejam à vocês mesmos claramente e por que motivo realmente estão na Terra neste 
instante.



Assim, o colégio está de novo em sessão.  É Agosto. Chegou a hora para a nossa nova 
série. É o momento para não somente um novo nome da série, mas para uma 
aproximação totalmente nova. Como eu tenho dito aqui – literalmente tentando 
impressionar alguns de vocês por uma razão, que vamos explicar mais adiante –
enquanto estava falando aqui, possivelmente vocês estavam sentindo uma diferença na 
energia. Ou, possivelmente estavam tentando se conectar comigo da velha maneira, e 
estavam descobrindo que isso não funcionava. Vocês puderam ouvir minhas palavras. 
De alguma forma puderam sentir minha energia, mas ela não vinha do mesmo lugar.

Alguns estiveram tentando sentir quem viria no dia de hoje,  que convidados, que anjos 
estariam no salão. E vocês tiveram dificuldades. Não estava lá. Sentiu-se um vazio. Ah, 
deveria... deveria... vejam vocês. À medida que vocês mudam a sua vibração, enquanto 
avançam em sua própria iluminação, vocês irão descobrir que tudo é mais claro e mais 
leve.

Vejam vocês, algumas vezes vocês examinam em detalhes; vocês tentam sentir as 
energias externas, e algumas vezes associam a densidade da energia com a realidade do 
invisível...vejam só. Em outras palavras, se vocês sentem algo muito pesado e denso no 
nosso lado, vocês sentem que isso deve estar lá. É mais real. Mas, quando vocês 
escaneiam, e sentem o claro, vazio, vocês pensam que talvez não estejam fazendo algo 
certo. Ah... chegou o momento de também mudar esse pensamento.

Nós entramos neste espaço e trazemos uma energia clara agora. Isto nem mesmo é num 
nível vibratório. Nós queremos ir mais alem do que falar a respeito das coisas em 
termos de vibração, já que esse é um conceito da Velha Energia.

Vejam, se vocês escanearem neste instante… vocês literalmente podem escanear dentro 
de algumas das dimensões que imediatamente rodeiam vocês, o que vocês normalmente 
chamariam talvez de a sua quarta ou quinta dimensão. Vocês escaneiam estas 
dimensões – e escanear, à propósito, simplesmente significa sentir. E se não sabem 
como sentir, inspirem e sintam. Vocês estão sentindo as energias todo o tempo.

Se vocês escanearem algumas das dimensões confinadas à Terra, vocês vão sentir uma 
densidade, um peso, uma vibração porque ela está operando em uma realidade 
vibracional. Na Nova Energia, na energia que vocês já entraram – e agora estão 
começando a experienciar como é que chegaram aí – é uma energia clara. Ela não usa 
vibração. Ela usa expressão pura. Ela não usa força, como nós dissemos recentemente. 



Ela usa expressão ou expansão. Ela não tem que se projetar, ou não tem que se manter. 
Ela simplesmente funciona.

Agora quando vocês escaneiam a sala, tentando sentir a nossa energia, e talvez um 
pouco perplexos sobre onde ela está, isso é porque agora nós podemos entrar nela em 
um nível diferente. Podemos estar com vocês de uma forma mais clara. E, à princípio se 
sente um vazio. Ah, mas nós vamos trabalhar com vocês nesta série, neste Shoud hoje, 
como podem ver o que está no claro e como ver além da vibração em expressão.

Nós dissemos no nosso último Shoud, no final da Série da Incorporação, que um dos 
conceitos que será muito importante compreender nesta nova série e na Nova Energia é 
que Deus não é poder. Eu quero falar a respeito disto por um momento aqui. Nós 
desejamos fazer isto para realmente começarmos com vocês.

Vejam, a mente foi condicionada e programada. Ela foi encaixotada. Ela foi, de certo 
modo, inclusive hipnotizada para pensar que Deus é poder. Vocês pensam que Deus 
deveria ser capaz de fazer qualquer coisa – poder, uma tormenta relampejante, separar 
as águas do mar talvez – fazer todas estas coisas, que Deus é poder.

Como dissemos no nosso último Shoud, existe ainda todo este conceito na consciência... 
ainda muito encerrado na consciência que Deus é poder... e que o poder de Deus pode 
ser amor... ou que poderia ser castigo, julgamento... que Deus pode dar e que Deus pode 
tirar. Vamos seguir além deste conceito. Deixar que este grupo de anjos humanos na 
Terra neste momento seja o primeiro grupo a colocar uma Nova semente dentro da 
Velha consciência. Liberemos o conceito de que Deus é poder, e, inspirem a pura 
expressão do Espírito. Inspirem a pura expressão.

À medida que vocês começam a compreender que Deus não é poder… Deus não dá e 
não tira. Deus simplesmente é. Deus não é um ser individual, mas sim esta em todas as 
coisas. O Espírito não tem agenda, não tem resultados desejados. Simplesmente é. 
Vocês poderiam dizer que Deus é – o Espírito é – a sua expressão, sua experiência.

Vamos ser os primeiros aqui a colocar na consciência de que o Espírito é simplesmente 
expressão. E a expressão, na Nova Energia, não necessita de uma força ou poder por 
trás dela. Nesta nova série em que estamos agora, - que chamaremos  “A Série da 
Claridade” – é muito essencial se compreender que força,  poder, e dualidade não são 



mais necessários. Oh, sim, nós vamos falar sobre isso em um momento – vocês ainda 
operam em um mundo cercado por isso.

Mas em sua própria vida e em suas próprias criações, não há necessidade de força. 
Agora, pode parecer estranho à princípio, porque vocês estão tão impregnados com o 
conceito de que se vocês desejam criar algo, vocês têm que acionar o seu  mecanismo 
interno, quer ele seja a sua mente ou a sua natureza criativa, ou mesmo o seu corpo. A 
fim de criar e ser expressivos, vocês têm que aplicar a força nisto.

Parece muito raro que vocês não apliquem a força de nenhuma maneira. Não há yin e 
yang. Não há positivo e negativo. É um princípio incrível e simples. Mas, talvez, levará 
um certo tempo para se acostumar com toda esta nova maneira de viver e sentir. Oh, 
vocês vão descobrir que é tão fácil e simples. Isso é quase – como dizer – isso é incrível 
de tão simples que é.

Mas a programação e o condicionamento e a cobertura da consciência humana diz que 
vocês têm que forçar. Têm que fazer pressão. Assim, vamos deixar isto para trás agora e 
passar para uma nova forma de existência.

Alguns de vocês chegam a este ponto e pensam, “O que é que preciso para fazer isto? 
Como teria que organizar os meus pensamentos? Em que preciso me focalizar? Em que 
preciso concentrar? Como é que eu preciso me colocar num tipo de caixa para ser capaz 
de aceitar isto? O que é que eu tenho que fazer?” Nada absolutamente... absolutamente 
nada.

Simplesmente inspirem-na, aceitem e compreendam – se as suas mentes precisam 
mastigar algo – compreendam que isto é uma maneira mais natural de viver - É a 
maneira natural do Espírito.  Isso foi muito anti-natural – muito, muito cedo durante a 
formação dos anjos – foi bastante anormal que para fazer as mudanças tiveram que 
aplicar a força dentro do que seria a sua natureza criativa, sua criatividade. O método 
natural é não forçar... nenhuma força de maneira nenhuma.

Assim, Shaumbra, agora nós estamos na Série da Claridade com a compreensão de que 
Deus não é uma força. Vocês não são uma força. Vocês vão começar a aprender que não 
precisam aplicar a força em seus problemas. Vocês começarão a aprender que não 



precisam aplicar a força em coisas como a abundância e certamente não para a sua 
própria cura.

Nós conversamos a respeito destas coisas chamadas “a oração silenciosa” ou “o espaço 
seguro de cura”. Simplesmente não há força envolvida. A oração silenciosa não é uma 
oração. É a aceitação de que tudo que já está aí, simplesmente esperando que vocês as 
convidem para entrar na sua realidade. A oração é pressionar na maioria das vezes. A 
oração é forçar.

Não, não estamos falando a respeito das suas discussões e diálogos com o Espírito. Mas 
eu, Tobias, inclusive vou acrescentar uma palavra a respeito disto. Muito do seu diálogo 
com o Espírito... muitos deles estiveram tão separados. Havia tamanho abismo entre 
vocês e o Espírito por causa do conceito que vocês tinham do Espírito, de que o Espírito 
era esse grande que estava lá longe, longe, algumas vezes estando a favor de vocês e 
algumas vezes talvez estando muito ocupado para recebê-los. Vamos esquecer isto 
também.

O Espírito é expressão. É uma energia vital, mas não uma energia de força vital. E, 
vocês são Espíritos... vocês são Espíritos. Aquelas conversas que tiveram eram com 
vocês mesmos, vejam só, todo o tempo. Oh, isso era uma indicação da separação que 
vocês tinham entre o ser humano e o ser espiritual.

Assim, Shaumbra, vamos inspirar aqui e clarear. Vamos inspirar. E clarear significa 
permitir a entrada da claridade em sua vida, permitindo a si mesmos perceber as coisas 
como elas realmente são... que conceito, quando vocês começam a percebê-las como 
elas realmente são, em lugar da ilusão que elas fingem ser... como é mais fácil trabalhar 
com tudo.

Nós vamos voltar a isto muitas e muitas vezes. Vamos nos estender nisso. Deus não é 
um poder. É uma expressão. O Espírito é expressão de vida – não somente vida aqui na 
terra – a não ser vida, a habilidade de ser, a habilidade de expressar, a habilidade de 
criar em seu espírito. Isso é assim simples. É assim simples. Agora, vocês estão 
cercados por um mundo à sua volta que vai dizer o contrário. E tentam fazer isso todos 
os dias. Tentam isso todos os dias.



Vocês escolheram este momento único para voltar para a Terra e encarnar nestes 
corpos. É um momento na Terra em que a dualidade está muito pesada, vejam vocês. 
Mas, está atravessando por imensas mudanças. Oh, vocês escolheram um momento para 
estar na Terra quando ele é turbulento, quando as coisas avançam muito, muito rápido, 
quando tudo é muito, muito confuso. Mas, entretanto, por outro lado, há uma incrível 
beleza e um incrível fluxo nisso.

Vocês escolheram um tempo no qual as coisas se encontram em uma transição. A Terra 
se encontra em uma tremenda transição neste momento. Os humanos estão em uma 
tremenda transição. E basicamente poderia se dizer que a consciência da humanidade se 
enfrenta com uma questão, com a qual vocês se enfrentaram há muito tempo atrás, uma 
questão com que literalmente se enfrentam si mesmos há vidas atrás. Mas a 
humanidade, na sua maior parte, está agora se perguntando esta questão: “Estão 
preparados para abraçar um novo caminho? Estão preparados para sair do velho 
carrossel? Estão preparados para deixar ir toda a crença que vocês têm, cada caixa em 
que estão, para que vocês possam ser verdadeiramente quem vocês são?”.

Essa pergunta foi feita à vocês, à muitos de vocês, muito tempo antes da época da vida 
de Yeshua. Essa pergunta foi feita à vocês durante todo o caminho. E, certamente, vocês 
disseram “Sim”. Por isso vocês estão aqui. Isto agora está sendo pedido em larga escala 
para a natureza humana de outros humanos.

O que acontece? Recordem suas próprias experiências e vidas passadas. O que acontece 
quando se enfrentam com esta pergunta: “Estão preparados para uma mudança?” Parte 
de vocês diz, “Sim”, e parte de vocês bate o pé e diz, “Não”.  Ah, o medo surge. E nós 
sabemos que alguns de vocês podem sentir as recordações de vidas passadas quando se 
enfrentam esta pergunta: “Estão preparados para uma mudança?” E às vezes há a 
sensação ou a percepção que vocês estão sendo enganados, a percepção de que talvez 
deveriam retornar às velhas formas, talvez vocês foram muito longe... ah, sim, 
lembranças da Muralha de Fogo... de deixar o Lar.

Assim, a humanidade está passando por isto agora mesmo. Ela se pergunta: “Estão 
preparados para uma mudança?”. À medida que a Nova Terra está sendo construída 
neste momento – um grandioso novo lugar, que não é de natureza física mas que tem os 
atributos do planeta Terra físico – à medida que a Nova Terra está sendo construída, 
isso causa mais e mais pressão nestes humanos no momento.



“Estão preparados para uma mudança?” Essa pressão se eleva. Essa pressão está 
causando mais diversidade, mais divisão entre os humanos. Assim, vocês vão ver isto, e 
continuarão a ver durante os próximos números de anos... os justos se tornando mais 
justos... os confusos se tornando mais confusos... na escuridão procurando inclusive 
lugares mais escuros. É a natureza da mudança. É a natureza de entrar em uma nova 
época.

Agora, é interessante que vocês tem passado por este processo. Vocês passaram por sua 
própria escuridão. Vocês passaram por sua própria retidão. Vocês passaram por sua 
própria trincheira da velha forma, unicamente para surgir do outro lado com uma 
compreensão totalmente nova de quem vocês são, de porque estão aqui e da benção que 
é estar na Terra.

Mas, estão vivendo, de certa maneira, em ambos os mundos de uma vez só. Vocês estão 
vivendo no Velho, mas apesar disso começando a experimentar o Novo. É uma tarefa 
muito difícil, mas também pode ser muito prazeroso. Vocês podem chegar ao ponto em 
que se sentem quase como um mágico, porque vão descobrir a forma de trazer 
potenciais à sua vida, transformá-los em energia e depois em realidade, e vão fazer isso 
com toda facilidade, enquanto os outros ainda estão se esforçando, ainda passando 
através da tão Velha e cultivada forma dualista de fazer as coisas. Assim, Shaumbra, 
vocês vivem em tempos difíceis, desafiantes.

Alguns de vocês nesta semana passada… alguns de vocês, nós sabemos, 
experimentaram uma – como dizer – uma grande dose de ansiedade. Ela durou 
possivelmente uns três dias e meio na Terra, começando no inicio da semana e 
culminando mais ou menos na Quinta-feira em relação a esta zona específica de tempo. 
Houve uma maior – como dizer – uma entrada maior de energia de medo e que alguns 
de vocês poderiam chamar de uma energia escura ou confusa que encontrou sua 
passagem para a consciência da Terra.

Alguns de vocês sentiram isso como se fosse seu. E se perguntavam, o que é que estava 
errado. Vocês se questionavam porque vocês estavam se sentindo da forma que 
estavam. Agora, vejam, vocês levaram isso de forma pessoal. E nós dissemos a vocês 
varias vezes e mais e mais vezes – não se trata de vocês. Vocês dizem que não sentem, 
mas entretanto a ansiedade domina vocês. Oh, vocês tentam relacioná-la com a sua vida 
e possivelmente pensam que fizeram alguma coisa errada. Talvez pensem, que estão 
saindo do equilíbrio novamente... que é provavelmente uma coisa boa (algumas 
risadas).



Mas Shaumbra, esta semana passada uma grande dose de potencial chegou à Terra. 
Agora, ele não foi trazido aqui pelos alienígenas. Não foi trazido pelas forças escuras e 
sinistras dos reinos angélicos. Foi trazido aqui pelos humanos. Vejam vocês, há tanta 
incerteza agora na consciência humana, tanta incerteza a respeito destes Novos tempos, 
tanta insegurança sobre as mudanças, que isso literalmente abriu um portal que permitiu 
que uma energia potencial encontrasse seu caminho para esta realidade.

Em outras palavras, uma grande janela foi aberta e algumas energias muito escuras 
voaram por ela para a Terra. Foi um potencial que foi trazido aqui pelos humanos que 
estão temendo a mudança neles mesmos... foi trazido por humanos que desprezam a si 
mesmos... trazido pelos humanos que verdadeiramente odeiam a si mesmos. Oh, e há 
muitos, muitos deles. O que eles literalmente têm feito é por causa dos seus sentimentos 
interiores, deles mesmos... e por sua falta de entendimento de seu próprio lado escuro... 
por causa do sentimento que eles constantemente têm que sofrer, constantemente têm 
que se arrepender... porque eles sentem que no fundo eles são pecadores, embora eles 
sejam os primeiros a chamar os outros de pecadores... por causa da sua própria 
escuridão, o que é que atraem? O que é que trazem? – uma tormenta de escuridão... é  
interessante como os potenciais trabalham, como a energia trabalha.

Vamos falar a respeito disso em um momento, os blocos de construção de energia.

Assim, isso chega em grande velocidade. Oh, isso foi devastador. Vocês falam a 
respeito da energia que é entregue quando os cometas e asteróides passam perto, a 
energia que é entregue durante estes dias sagrados que vocês têm, tal como a 
Concordância Harmônica ou a Convergência Harmônica. Essas são pequenas 
comparadas com essa janela que se abriu por esse medo que esteve se acumulando na 
Terra neste momento.

Oh, vocês sentiram como se ele fosse seu, mas não é assim. Não se apropriem. Vocês 
são os Movimentadores de Energia. Deixem isso ir. Deixem ir. Não era seu. Vocês 
simplesmente estiveram sentindo o que os outros humanos trouxeram.

Agora, o que é interessante do nosso ponto de vista é o que os humanos fazem com isso 
agora. Vocês sabem, poderia se dizer de uma forma interessante que eles deram um 
presente à eles mesmos, apesar de ser um presente escuro, mas é um presente. Vocês 
poderiam dizer que eles estiveram jogando com potenciais e que o que os atraiu mais foi 



o potencial escuro. Eles estão se sentindo desta maneira em relação a eles mesmos, e 
por isso então eles criam isto. Eles trazem isto.

Agora, é interessante. Nós estivemos observando cuidadosamente enquanto este evento 
acontecia, à medida que esta energia dinâmica estava se acumulando. E foi parecido à, 
como dizer, uma fornalha que estava ficando tão quente que estava para explodir. E 
quando ficou, estourou abrindo a porta, e toda esta energia chegou à Terra. E agora 
mesmo anda flutuando por aí. Alguns a estão trazendo para as suas vidas. Há um 
gigantesco potencial de energia que esta aqui na Terra neste momento e que não estava 
aqui há uma semana ou um mês atrás. E, ele é escuro... é escuro.

Isto poderia nos levar para algumas coisas muito interessantes durante estes próximos 
meses. E o que vocês deveriam fazer a respeito disso, Shaumbra? Nada

(risadas)... nada! É um presente e uma bênção. Vocês deram à si mesmos o dom de 
claridade. Vocês gostariam que alguém lhes dissesse o contrário?  Eles  deram a si 
mesmos o presente da escuridão e confusão e ódio e aversão e julgamento de Deus. Eles 
deram a si mesmos o presente do inferno trazido à Terra. Nada... vejam vocês... nada 
porque vocês não têm que se envolver nessa ilusão de modo algum.

Na verdade para vocês, Shaumbra, pode ser uma tremenda soma de energia que chegou 
para servi-los. Isto não tem que chegar a sua vida sob a aparência de uma escura 
tormenta...vejam só. Vocês podem trazê-la para as suas vidas como energia, pura 
energia.

Nós vamos falar aqui em um momento sobre blocos de construção de energia, sobre 
claridade, sobre a aplicação prática de todas estas coisas em sua vida agora... não 
simplesmente falar sobre isso... não mais, Shoud apos Shoud e mais Shoud sobre 
liberar. Se vocês ainda estão na etapa da liberação, deixem ela ir (risadas da audiência). 
Já não precisam liberar mais.

Alguns de vocês, vocês ficam presos nesta trilha. É quase como se estivessem 
perseguindo a si mesmos nessa trilha. E quando fazem isso, vocês fazem que os buracos 
da trilha fiquem maiores e maiores. E, vocês dizem, “Eu tenho que continuar liberando. 
Eu tenho que continuar liberando”. Não, vocês podem dizer à si mesmos neste instante, 
“Liberação terminada, liberação terminada”. Vejam vocês, as energias ainda fluirão 



através de vocês. Vocês ainda vão sentir as coisas. Mas, vocês não têm que mantê-las. 
Vocês podem deixar que ela flua através de vocês facilmente, que deslize através de 
vocês.

Lembrem-se, no nosso último Shoud, vocês puderam escolher por trás da Porta Número 
1 ou Porta Número 2. A Porta Número 1 foi o difícil. A Porta Número 2 foi o fácil. 
Vocês podem escolher o difícil, se quiserem, assim como este grande grupo de humanos 
durante a semana passada escolheu trazer uma tremenda quantidade de escuridão para a 
sua realidade. Mas, vocês não precisam fazer isso. E nós sabemos que vocês não 
desejam mais isto.

Queremos apresentar os nossos convidados do dia de hoje, embora estejamos bem no 
meio deste Shoud. Mas, eles estiveram – como dizer – estiveram posicionados no fundo 
esperando poder entrar, esperando mostrar suas energias. Eles estiveram aqui antes, mas 
agora eles se apresentam de uma forma diferente porque nós vamos nos envolver com a 
aplicação mais prática do trabalho que fazemos,  práticas, agradáveis, fáceis e 
gratificantes aplicações.  Oh, imaginem ser um anjo na Terra, capaz de apreciar todas as 
coisas de ser humano, mas entretanto, ser capaz de deslizar através delas... Oh, que 
conceito!

Assim trazemos a energia de um querido professor, um querido amigo que esteve 
trabalhando com vocês, que esteve presente em alguns dos momentos mais difíceis e 
desafiantes, aquele que nós chamamos Hossaf (pronunciado como que “ho-SOFF”) –
não “hose-off” mas sim Hossaf (risadas da audiência por ser um trocadilho como “sem 
meias soquete”). Hossaf é um professor maravilhoso do Conselho Carmesim. Ele... 
melhor ela... é uma energia que não é masculina nem feminina. Hossaf está chegando 
agora para trabalhar com vocês à medida que começamos a explorar os blocos de 
construção de energia.  Nós vamos fazer um tipo de – como dizer – desmontar o 
aparelho de energia e ver como funciona para ajudar vocês a compreender, para ajudar 
vocês a ver e sentir e saber mais claramente.

Assim Hossaf entra na sala. Ele trabalhou com tantos de vocês, passou tempo com 
vocês, atravessando algumas das dificuldades. Ele por si mesmo é um transmutador de 
energia, que trabalha muito próximo da energia de Adamus, Saint Germain.

Assim ele está chegando agora porque nós estamos começando com algo novo. Ele é 
como – como vocês dizem – um bom sargento de treino, não um mau, mas um dos 



bons. Ele chega para ajudar vocês. Ele chega especialmente quando há uma tendência a 
retornar às Velhas programações e às Velhas maneiras quando querem se refugiar como 
fizeram ontem ou há cinco ou 20 anos atrás. É tão fácil e natural  fazer isso. É como que 
se houvesse uma atração que os leva de volta.

Mas ele está aqui para lhes mostrar que chegou o momento para transformar isso de 
uma maneira diferente, uma maneira totalmente diferente de compreender a vida. 
Assim, Hossaf vai entrar e estar com vocês... a menos que o chamem “hose-off” 
(algumas risadas). Ele vai trabalhar bem de perto com vocês no entendimento  de como 
tomar um atalho pela neblina, tomar um atalho pela fumaça e pela confusão de energia.

Também acompanhando Hossaf hoje esta a energia da sua voz em Espírito, Metatron. 
Ah, alguns de vocês estiveram sentindo a energia de Metatron durante esta semana 
passada. E, de uma forma interessante, no momento em este portal foi aberto por 
aqueles na consciência humana que não querem a mudança, isso, também é muito 
interessante, trouxe as energias de Metatron de uma maneira totalmente nova.

Agora, Metatron estaria aqui de qualquer forma, Metatron, com a intensa energia, a 
clara energia, estaria presente nesta reunião. Mas foi interessante que Metraton passeou 
por toda esta onda de energia muito escura porque isso também é exatamente uma 
ilusão. Por causa da intensidade da energia chegando à Terra, bombardeando à Terra 
toda de uma vez só, esta energia do Metatron, a voz do Espírito e sua voz em Espírito, 
foram capazes de entrar. Assim, de certa forma  poderia se dizer, que sempre houve uma 
separação consciente entre Metatron, que é a pureza do Espírito... sempre houve uma 
separação entre isso e a Terra. Às vezes é – como dizer - um pouco desafiante fazer a 
energia de Metatron entrar.

E às vezes, já que muitos de vocês experienciaram isso, Metatron tem a tendência de 
queimar os circuitos. Sim, alguns de vocês trabalharam literalmente com a energia de 
Metatron e descobriram a experiência de – como dizer – estourar seus computadores, 
encontrar problemas com Internet, apagar lâmpadas quando nem as tocaram, porque foi 
difícil para a energia Metatronica se mesclar com a energia humana. Ah, mas o 
interessante é que com toda esta energia escura tempestuosa que entrou durante a 
semana passada, também se fez disponível mais energia Metatronica. Vejam vocês, tudo 
tem seu lado associado. Tudo tem – como dizer – outra expressão. Não creiam na 
ilusão, vejam bem.



Agora, vamos falar sobre… oh, vamos inspirar profundamente, Metatron esta dizendo, e 
tragam-no para o seu interior... e incorporem-no em seu ser... Oh, sim. E outra vez 
inspirem profundamente e clareiem. Oh, sim, é diferente da sensação de quando 
Metatron veio pela primeira vez, porque vocês estão diferentes. Essa primeira 
precipitação da energia de Metatron quando pela primeira vez trouxemos este ser para 
as nossas canalizações foi devastadora para alguns de vocês. Alguns de vocês ficaram 
doentes durante semanas... impressionante... impressionante a limpeza que se fez 
quando estiveram doentes durante essas semanas.

Bem, a energia de Metatron está entrando. Hossaf está preparado para trabalhar com 
vocês nos novos níveis.

E agora, vamos falar sobre claridade. Vamos falar a respeito da claridade. Vejam, nada 
é o que parece ser. A cadeira que estão sentados não é uma cadeira de maneira 
nenhuma. Vocês somente aceitaram o sistema de crenças e a ilusão de que isto é uma 
cadeira. Vocês aceitam à cadeira em que estão sentados como um ícone, como um 
pacote de energia que lhes permite sentar seu corpo, o qual também é uma ilusão; é um 
pacote de energia. E logo, vocês podem pôr o seu pacote sobre a cadeira (certas risadas). 
É tudo uma ilusão.

Agora alguns de vocês tentaram forçar seu caminho através da ilusão. Vejam, eu dei 
umas boas risadas ao observar como alguns de vocês gastaram incontáveis horas 
tentando se sobrepor à matéria. Mas, o que é que estiveram fazendo? Vocês estiveram 
usando a força sobre a matéria. Vocês na verdade estavam intensificando a ilusão, 
vejam vocês. Eu dei algumas risadas com Saint Germain a respeito de seus dificultosos 
e inúteis esforços para superar a matéria. Talvez vocês estiveram assistindo alem da 
conta alguns filmes sci-fi ou de magia.

Há uma maneira fácil para fazer isso. É compreender e aceitar a verdadeira natureza da 
energia e de seus blocos de construção. À medida que vocês clareiam, enquanto 
retornam à energia pura, ao foco da Nova Energia, vocês verão a cadeira nem somente 
como o ícone da cadeira, nem como a ilusão da cadeira. Ela torna-se o metal da cadeira. 
Ela torna-se da forma que foi estruturada a partir dos seus materiais orgânicos brutos até 
chegar a ser a cadeira. Ela torna-se em cada um que esteve sentado na cadeira. Tudo o 
que existe. Mesmo que vocês não possam ver isso, possivelmente, isso existe.



À medida que vocês clareiam, vocês vêem além da ilusão. Vocês vão ver ou sentir tudo 
o que quiserem chamar. Vocês vão perceber o que há nas outras camadas. E, à medida 
que continuam a clarear, vocês verão inclusive como o metal que se tornou a cadeira 
saiu da Terra, e como a Terra originalmente trouxe esse metal, ou as rochas, ou os 
elementos como resultado do potencial, e depois os trouxe para a manifestação. E 
quando vocês começam a compreender como funcionam esses blocos de construção, 
vocês não serão escravos da ilusão, mas sim serão um mestre da nova criação.

E, é bem simples. Este é o nome que nós gostaríamos de intitular o Shoud de hoje – A 
Simplicidade da Claridade, ou a Simples Claridade. Este é o primeiro ponto para 
lembrar à medida que vão clareando – é assim mesmo, tudo é simples, fácil. Lembrem-
se da  Porta Número 2: Fácil.

Então, há uma tendência de tentar fazer tudo complicado e de tentar decifrar. Há uma 
tendência de atribuir à mente o trabalho de tentar compreender. E, como vocês sabem, 
isto não funciona. Vocês simplesmente ficam mais impregnados ou presos nas formas 
da Velha Energia.

Assim retornamos para a simplicidade. Tudo é simples. A Claridade é simples. A 
Claridade é retornar aos blocos de construção originais.

Assim vamos fazer uma pequena desmontagem no programa de energia aqui. Vejam, 
vamos usar um exemplo... Oh, sim, de um pedaço de chocolate. Vamos usar isso como 
um exemplo. Vocês percebem o chocolate... inclusive, vejam, quando dissemos 
“chocolate”, imediatamente o ícone chega a sua percepção, quer vocês tenham visto a 
imagem, ou talvez a tenham provado. Mas, há um ícone que está incorporado, um 
símbolo, um símbolo do chocolate.

Dentro do chocolate há muitos ingredientes… talvez leite... talvez manteiga... talvez o 
grão original do qual proveio. Todos estes compõe o chocolate. Vocês não os vêem. 
Mas, entretanto, eles estão ali. E são importantes para se compreender. Quebrem-no 
para chegar à simplicidade. Façam uma inspiração profunda... sintam... percebam o 
chocolate. E, agora clareiem. Retornem à essência. Retornem aos ingredientes que o 
compõem. Retornem a como ele foi formado e colocados juntos no processo de 
fabricação.



Então, agora quanto aos ingredientes originais, todos eles provêm da  Terra de uma ou 
outra maneira, quer seja através de uma planta ou um animal. E cada elemento da planta 
ou do animal veio de todo este processo que é utilizado e que envolve o sol, que 
envolve o oxigênio, e envolve todos os elementos da Terra. Mas não vamos nos prender 
na ciência de tudo isto. Isto não é uma discussão científica. Vocês não são cientistas 
aqui. Os cientistas – é maravilhoso – eles exploram o mundo da realidade material. Mas 
eles não exploram até chegar aos blocos de construção de energia originais.

Assim, mesmo antes que as coisas sejam trazidas para a realidade, antes que sejam 
transformadas em matéria, elas existem do lado invisível. Nós não queremos dizer do 
outro lado do véu; isso não seria exato. Mas, elas existem em um estado neutro, 
algumas vezes diretamente da base da sua realidade de terceira dimensão, algumas 
vezes fora dela. Mas, elas existem em um potencial. E depois, todas são trazidas, 
trazidas para a manifestação.

Assim voltando ao exemplo do chocolate, ele é os seus ingredientes. Mas então, vamos 
um pouco mais fundo. Sim, certamente, são os átomos – nós ouvimos alguns de vocês 
dizendo – são as moléculas. São todas estas coisas que o compõem. Mas, além disso há  
um inteiro sub-sistema de estrutura. Similar, de certa forma ao que será a estrutura 
atômica para o universo físico, há uma estrutura da energia dos potenciais.

Os potenciais… vamos visualizar estes quase como bolhas, como círculos. Cada um 
existe fora da realidade física, esperando ser trazido. Cada um, de certa forma, é uma 
bolha por si só, representando um potencial diferente. À medida que os humanos 
escolhem a sua experiência, e escolhem trazer coisas para a realidade, literalmente estas 
bolhas de potenciais começam a se reunir juntamente, parecido com o que fazem os 
átomos em todas as moléculas nas suas estruturas científicas.

Estas pequenas bolhas de potenciais começam a se reunir. Elas formam uma bolha 
maior de potencial. Esta eventualmente encontra seu caminho através desta camada 
muito, muito fina, que separa o que poderiam chamar de realidade física a partir do 
invisível, o não visto, ou o lado etérico. Estes potenciais se reúnem juntos.

Eles são atraídos para o que vocês estão escolhendo em sua vida, e começam a entrar. 
Algumas vezes vão se agrupar todos ao seu redor ainda em um estado de potencial, 
esperando pela expressão. Algumas vezes eles começarão... entrarão na realidade da 



Terra e começarão a se transformar em matéria ou oportunidade ou conceito, e então 
encontrarão seu caminho até vocês.

Mas, no princípio absoluto elas eram pequenas bolhas de potenciais. Elas eram energia 
– e nós temos que re-canalizar isso – elas nem sequer eram energia ainda, elas eram 
potenciais. E, elas foram atraídas para vocês, isso as ativou em energia. Logo essa 
energia começou a se manifestar por si mesma. O que simplesmente era um potencial 
no chocolate logo atravessou uma série muito interessante e elaborada de movimentos 
para fazer o caminho para chegar a vocês. Em algum ponto vocês pediram chocolate, e 
ele encontrou o seu caminho para chegar à vocês.

Agora, à propósito, isto não é lógica. Isto não é lógica. A lógica é para os cientistas. Isto 
não é lógica. Isto vai além de qualquer coisa que a mente mais atualizada tenha sido 
capaz de compreender. Isto nem sequer é metafísica. Isto é “omni-física”, “omni-física”. 
E se vocês decodificarem tudo o que há na sua realidade, vocês vão começar a ver 
claramente o que é... o que esta se expondo como uma manifestação ilusória em sua 
vida... e como que a ilusão do objeto é... ou que o pensamento é... ou o que quer que 
seja. A ilusão também pode ser desmantelada, desestruturada, e reestruturada de 
qualquer maneira que desejarem, vejam vocês.

Assim, nós temos que – como dizer – elogiar Cauldre aqui... nós estamos forçando 
direto, consideravelmente, através de Metatron, através de todos os Shaumbra aqui. E, 
de certa forma, isto na superfície poderia parecer ser informação complexa, mas 
entretanto é muito simples. Oh, sua mente poderia se confundir tentando analisar isso.

Mas, muito simplesmente, o que nós estamos dizendo é que à medida que vocês 
clareiam, vão ver toda a energia pelo que ela é. Vocês vão ver que uma árvore é muito 
mais do que somente uma árvore, e o alimento é muito mais que somente alimento.

Como já dissemos à vocês, vocês podem ingerir qualquer comida... Oh, alguns de vocês 
têm medo de comer certas coisas. Tomem... clareiem essa energia da comida. Retornem 
às origens. Retornem ao lugar que ela veio da Terra. Ela teve que vir de algum lugar da 
Terra, mesmo se foi processado, mesmo se foi cozido em excesso, inclusive se foi –
como dizer – injetado com todo tipo de aditivos ou químicos.



Vocês podem ir diretamente além disso. Vocês podem clarear isso. Oh, nós não estamos 
dizendo aqui que vocês têm que ir e comer essa comida sem valor nutricional (junk 
food) Mas, estamos dizendo que se isso for tudo o que houver no seu prato, e a questão 
for entre comer ou não, então clareiem a energia. Vão além da ilusão de que ela é 
comida lixo. Vão além da ilusão de que é prejudicial ou má para o seu corpo.

Nós sabemos que os doutores e cientistas virão com todos os seus dados para provar que 
vocês irão morrer se comerem este tipo de comida. Mas, Shaumbra, essa é lógica da 
Velha Energia. Isso é a forma de pensar da Velha Energia. E, de fato se vocês se 
envolverem com isso, vocês com certeza irão. E vocês serão outra estatística em suas 
paginas, provando de que um cheeseburger engordurado é ruim para vocês. Mas, vocês 
podem clareá-lo diretamente de um lado ao outro. Vocês podem clarear direto na 
energia central.

Vocês podem clarear além da carne que está lá. Oh, vocês dizem, “Bem, é um animal; 
estou comendo um animal”. Vocês estão comendo um potencial... isso é tudo. Sim, 
vocês deveriam abrir um restaurante drive-through, chamado “O Burger Potencial dos 
Shaumbra” (muitas risadas)... pura energia.

Vejam vocês, tudo é uma ilusão. Vocês podem clarear completamente isto. “Como se 
faz para clarear?”, vocês dirão,  Vocês simplesmente inspiram. Vocês decidem clarear. 
Não tentem clarear. Não forcem o clarear. Escolham clarear. Vão diretamente na 
energia.

Agora, nós usamos o exemplo do chocolate ou do hamburger. Mas, isto também se 
aplica a tudo. Isto se aplica especialmente ao lidar com as pessoas. Clareiem a ilusão. 
Passem diretamente por ela; vão começar a perceber aspectos das vidas passadas dessa 
pessoa. Vocês vão começar a sentir isso. Agora, uma coisa importante para se 
lembrarem aqui é: saiam da lógica neste ponto.

Vocês vão começar a sentir as suas histórias. As suas histórias vão começar a atuar. E, 
possivelmente, vocês verão mudanças físicas neles porque vocês estão clareando; vocês 
estão retornando à fonte, à energia central. E, no caminho de volta à energia central 
vocês verão tudo o que se construiu para formar a atual ilusão.



Mas, permitam que ela atue. Não filtrem-na em sua mente. Não importa o quão absurdo 
ou estranho isso possa parecer, deixem que ela atue por si mesma. Vocês podem ter 
aspectos de vidas passadas, digamos que, do seu companheiro surgindo e começar a 
falar e a conversar com você. Agora, não se envolvam  com as coisas dele também. 
Simplesmente deixem que termine; deixem que termine. Não tentem se meter aí e curar 
ou qualquer outra coisa do tipo nesse momento. Tudo o que vocês estão fazendo é estar 
clareando para si mesmos, para ver a clara energia central.

Para os que estão trabalhando com a arte da cura, quando trabalharem com a claridade, 
inspirem profundamente. Vão até a raiz da energia. Vão além da ilusão. Oh, eles 
chegam até vocês e dizem, “Estou destruído. Estou tendo todos estes problemas. E meus 
braços e minhas pernas doem. E, estou enlouquecendo com meu cérebro. E, sou pobre, 
não posso pagar você por esta sessão”. (certas risadas). Clareiem... façam que eles 
paguem pela sessão (mais risadas). Eles têm energia. E, ela está equilibrada para 
compartilhar isso.

Apenas clareiem. Vocês vão começar a ver que eles estão contando à vocês uma grande 
historia. Oh, alguns de vocês já conhecem isto dos seus trabalhos como facilitadores. 
Porem, clareiem. Dirijam-se ao núcleo. Pois pode ser que uma dor nas costas, de 
alguma maneira não seja uma dor nas costas.

O que estamos dizendo aqui neste Shoud é que estamos pedindo à vocês que retornem à 
raiz da energia central. Vocês não chegarão ali mediante a lógica. Vocês somente 
chegarão ali permitindo a si mesmos compreender os blocos de construção da energia.

Começa como um potencial. Tudo... tudo começa como um potencial. E depois os 
potenciais, como bolhas, fluem para a sua realidade porque vocês estão pedindo por 
elas. De uma forma ou de outra, vocês estão chamando o potencial. À medida que estas 
bolhas de potencial cruzam essa fina linha que separa o material do mundo não material, 
elas começam a transmutar, mudando a sua energia. Elas se transformam de um 
potencial em energia. De energia pode se transformar em matéria. Pode se transformar 
em algo material. Também pode se transformar em uma simples energia etérica que 
vocês podem utilizar em sua própria vida.

Mas, tudo começa como um potencial. Retornem a isto. Retornem a isto. Retornem à 
raiz.



Para aqueles de vocês em seus trabalhos que estão se questionando a respeito do que 
fazer, e vocês muitas vezes perguntam,  “Querido Espírito, o que é que deveria fazer à 
respeito do meu trabalho? Tenho tão pouca claridade”. Inspirem. Retornem a sua raiz. 
Oh, parem de tentar avaliar o porque o lugar de trabalho esta fazendo o que faz.

Retornem a sua raiz. Retornem a sua energia central. Vocês trouxeram isto para si 
mesmos de uma maneira ou outra. E, vocês podem retornar para a sua simples 
compreensão básica de porque ela está ali. Então vocês podem determinar se deveriam 
largar ou não.

O Espírito não se importa. O Espírito não se importa, vejam vocês.  Vocês pensaram 
que o Espírito se importasse. “O Espírito queria que eu estivesse aqui”. Vocês quiseram 
estar aí. Retornem... coloquem claridade... retornem a essa energia. Porque começaram 
a profissão que começaram?

Agora, novamente, temos que criar um ponto muito importante aqui – este não é um 
exercício lógico. Este é um exercício energético. Ele é “omni-física.  Ele retorna às 
razões de raiz, à energia raiz e às causas de raiz.

Agora, o que vão ver com muita desta – como dizer – claridade que vão ter, quer seja 
para vocês mesmos ou para outras coisas, à medida que retornam à energia raiz das 
coisas, vocês começarão a ver como a energia ou os potenciais ficam presos ao longo do 
caminho. Estão presos. Vocês vão ver talvez como iniciaram um negócio 15 anos atrás, 
e agora estão presos ali. Vocês não sabem como sair.

À medida que iluminam – não na mente, mas no coração – à medida que iluminam, vão 
chegar a uma compreensão, vocês literalmente vão ver ou perceber as energias ao longo 
do caminho. Quando vocês descodificam a energia aqui, vocês verão as energias que 
ficaram presas. Elas são como um carro que quebra em uma auto-estrada. Algumas 
vezes o carro tem o... e o condutor do carro tem a perspicácia de levá-lo para o 
acostamento e permitir que o resto do fluxo continue, vejam vocês.  Mas, algumas vezes 
o carro para bem no meio da auto-estrada e bloqueia tudo, vejam só. Agora, quando 
clareiam e retornam as suas próprias energias de base, vocês verão alguns veículos 
presos, algumas energias presas ao longo do caminho. Vocês as colocaram aí por 
alguma razão. Vocês podem iluminá-las.



Como vocês as clareiam? Bem, não mediante a força porque se fizerem, elas 
continuarão presas. Quando vocês empregam a força diante de qualquer energia, tudo o 
que fazem é confirmar essa energia. Isto valida essa energia. E nós não estamos no 
trabalho aqui – vocês não querem estar no trabalho – de validar Velhas energias 
desequilibradas. Vocês desejam liberá-las. Quando as liberam, é como tirar esse ferro-
velho, esse carro escangalhado fora da pista central da auto-estrada. Quando vocês 
liberam-na, tudo pode fluir novamente. Isso é o que nós estamos fazendo aqui.

A claridade lhes permitirá ver as coisas como realmente são. Tudo em volta de vocês 
neste momento é uma ilusão. Tal como Saint Germain disse, vocês estão profundamente 
hipnotizados dentro da crença de que a cadeira é uma cadeira. E tudo a seu redor 
reafirma isso, quando vocês se sentam, e podem senti-la e vocês dizem, “Ah, sim, tem 
que ser uma cadeira”.

Ah, mas comecem a clarear em sua vida. Usem a claridade em tudo – comida. Clareiem 
as árvores. Às árvores adoram quando vocês iluminam porque não gostam de ser vistas 
somente como uma árvore. Oh, elas são muito mais, uma parte muito preciosa de Gaia. 
Quando vocês vêem uma árvore, clareiem. Não se esforcem  para ver alguma outra 
coisa. Simplesmente clareiem, porque quando iluminam, então agora a essência 
energética pode entrar em foco.

Assim não tentem ir, dizendo, “Oh, árvore, vou clarear e quero ver a sua energia de 
Gaia”. Visto que estariam forçando. Simplesmente iluminem, e observem o que 
acontece. Olhem e observem. Percebam coisas que nunca perceberam antes porque 
estiveram vivendo em uma caixa, uma ilusão, uma ilusão do seu próprio ser e de sua 
própria história, sua própria vida. Ah, mas agora vamos sair dessa caixa. Vamos ver as 
coisas como realmente são – potenciais trazidos à manifestação, energia que sempre 
esteve aqui para servi-los. Nós vamos aprender como fazer isto com facilidade.

Agora, este processo de clarear... não somente se aplica a objetos físicos. Se aplica à 
tudo – conceitos, idéias. Oh, vocês têm uma porção de idéias, inclusive sentimentos. 
Seus sentimentos são como ícones. Estão dentro de uma caixa. De certo modo, foram 
esculpidos para ter uma certa dinâmica de energia e atributos em relação à elas. A 
claridade permite à energia sua nova liberdade, permite à vocês se reestruturarem da 
forma que escolherem.



Vamos pedir à vocês que dêem uma olhada em todas as questões maiores que tiveram 
em sua vida durante estes últimos seis anos – físicas, emocionais e espirituais. Cada 
uma delas que vocês trouxeram para si. Foi um potencial, uma bolha, uma formosa e 
clara bolha de potencial que logo se juntou com outras bolhas potenciais. Tudo isto é 
energia espiritual que logo se uniu junto com aquelas, e logo se agruparam, e 
encontraram seu caminho dentro da realidade para servir vocês. Vamos pedir à vocês 
para darem uma olhada. Nós vamos clarear dentro do que foi o problema ou 
desequilíbrio óbvio e retornar às energias centrais... clareiem.

Alguns pontos em qualquer claridade: mantenham-na simples, muito simples. 
Lembrem-se que este não é um caminho lógico. E sabemos, que isto preocupa  alguns 
de vocês. Vocês pensam, “Mas nós temos que manter a lógica aqui”. Não, de modo 
algum... estamos indo além da lógica. A lógica em si mesmo é uma energia muito presa. 
E há aqueles que acreditam na ilusão da lógica e que vão defendê-la até o final. A lógica 
é cansativa. A lógica é tão Velha. A lógica é a semana passada.  (risadas).

Assim que todo este processo de clarear, não tem nada a ver com a lógica. Vocês não 
estão tentando encontrar um caminho lógico de retorno à energia de essência.  Vocês 
simplesmente estão deixando claro o caminho para poder sentir a energia central em 
tudo. Mantenham isso bem simples. Se vocês ficam ocupando o seu cérebro com isto, 
simplesmente façam uma inspiração profunda e dêem à si mesmos a permissão para 
clarear. Retornem às energias centrais.

Vocês não estão fazendo isso tentando mudar algo. Quando vocês clareiam –
especialmente quando tem a ver com outros humanos – quando vocês clareiam, não é 
porque vão tentar mudá-los. Na pratica, se vocês verdadeiramente clarearem, vocês vão 
honrá-los de uma forma que levará vocês às lágrimas. Vocês vão honrá-los pelo que 
eles são. Vocês não vão tentar mudar uma única coisa sobre eles... a menos que peçam... 
a menos que digam que estão preparados... a menos que venham à vocês. Assim não se 
trata de ir e tentar mudar. A claridade permite à vocês ver as coisas pelo que elas 
realmente são, no lugar da ilusão que chegaram a acreditar.

Vejam vocês, quando aprendem a clarear, como… vocês não vão tentar isto tampouco, 
à propósito,  Metatron está dizendo. Vocês não vão tentar. Vocês não vão forçar em 
clarear. Vocês simplesmente vão selecionar ou escolher clarear. Vocês vão tentar 
alcançar a opção da clarear, e vão permitir que as coisas se tornem claras.



Agora, isto é algo que vão ter que experienciar. Em outras palavras, nós vamos pedir á 
vocês que se focalizem nisto. Mas, o foco também não é o forçar. Nós vamos pedir que 
façam isto conscientemente a cada dia. Tenham algum tempo na manhã ou na noite para 
a clarear. Pode ser frustrante no inicio.

E é quando pedimos à vocês que introduzam a energia de “hose off”, Hossaf. Tragam a 
energia do Hossaf à medida que estão trabalhando com esta claridade.

Vejam vocês, algumas vezes quando inicialmente começam a clarear, se torna mais 
turvo do que nunca. Mas, logo vai dar o clique. Vai alcançar. Vocês vão começar a ver 
como a energia se constrói por ela mesma, como os potenciais aparecem do nada, 
transformam-se em energia e logo se manifestam. Um princípio tão simples... um 
princípio tão fácil. À medida que aprendam a usar isto em sua vida – todos estes 
assuntos sobre manifestação, e todas estas outras coisas sobre cura e sobre tudo mais –
se tornam tão fáceis.

Recentemente Saint Germain nos falou sobre transmutar pedras em ouro. E alguns de 
vocês foram e tentaram isso. Neste ponto ele e eu demos umas boas risadas porque
vocês estiveram tentando forçar; vocês literalmente tentaram pressionar o caminho para 
a transmutação. Isto também é tão Velho. Trata-se de clarear o seu caminho. Vejam 
vocês, dentro dessa pedra está o potencial do ouro. Dentro dessa pedra estão todos os 
ingredientes do ouro. Eles simplesmente não foram potencializados ainda... vejam.

Mas, quando forçam… quando vocês se sentaram com estas pedras… e pegamos alguns 
de vocês (risadas). Vocês se sentaram com elas. Colocaram uma música cintilante. 
Acenderam velas, se sentaram e começaram a forçar aquelas pedras. Tudo o que 
fizeram foi tornar as pedras mais empedradas; isso é tudo (mais risadas). As pedras 
simplesmente amam quando vocês estiveram reconhecendo sua “pedri-tude”. E 
inclusive elas se tornaram pedras melhores. Porque elas quereriam se tornar ouro se 
vocês estavam dando à elas toda essa energia como pedra?

Assim, Shaumbra, mantenham isto simples. Não forcem a energia. Não usem a lógica. 
Este é um caminho ilógico, daqui em diante... vejam vocês. Nós temos visto alguns de 
vocês anotarem em suas listas anteriormente, seus gostos e desgostos. Essa é uma forma 
lógica de fazer as coisas. Aqui é sobre clarear. Trata-se de... sim, escrevam uma lista do 
que estão percebendo à medida que clareiam. Mas, pode que não seja lógico. Dêem a si 
mesmos a liberdade de experimentar.



Este será um mês intenso. Mas, intenso não tem que ser mau. Intenso pode ser fácil 
também, acreditem ou não. Com a energia que foi trazida aqui pela consciência humana 
– este assalto que basicamente vocês consideram como energia escura – vai ser um mês 
intenso na Terra.

Vocês não se têm que se envolver com isto. Vocês não têm que usar essa energia da 
mesma maneira que tem sido trazida aqui por outros, de uma maneira muito difícil. 
Vocês literalmente podem caminhar com a onda de energia que está passando neste 
momento. Vocês podem caminhar com ela, de forma similar como Metatron transmitiu 
sua energia há uns dias atrás. É sua a escolha.

Se ficar difícil, se ficar turvo ou confuso, vocês sabem o que fazer, agora. Clareiem... 
inspirem profundamente... invoquem a energia de origem, não a energia ilusória, mas 
invoquem a energia de raiz. Vocês vão começar a ver as coisas como realmente são.  É 
impressionante.

É impressionante que todos vocês escolheram ficar aqui na Terra. Uau! Oh, tem sido 
difícil. Todos vocês tiveram a escolha de partir nestes anos passados. Todos vocês 
tiveram a escolha de retornarem para o nosso lado, mas escolheram permanecer na 
Terra. Vocês escolheram estar aqui neste tempo incrível de transformação e mudança, 
de sair fora de todas as Velhas formas, de sair do Velho paradigma de um humano, 
avançando para o Novo conceito de um belo anjo que simplesmente está brincando 
neste playground da Terra.

Será interessante este próximo mês, um dos períodos de crescimento mais rápido que 
conheceram. E, lembrem-se – vocês não estão sozinhos. As energias de Metatron, eu, 
Tobias, Hossaf, e todos os outros estamos aqui com vocês.

E assim é!

Tradução   para o  português: Silvia Tognato Magini -  silvia.tm@uol.com.br
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E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos para o Shoud 2 da “Série da Clareza”. 
Reunimos todas as energias de Shaumbra pelo mundo todo e em nosso lado do véu.  
Reunimos as energias de nossos convidados e observadores nesse dia, pois muitos, 
muitos observam.

Sim, como alguém mencionou mais cedo, esse lugar onde se reúnem é mais do que uma 
cabana na montanha.  É um enorme salão.  Tem múltiplas camadas e linhas e decks. E 
não são humanos sentados ao redor em outros níveis, mas anjos.  São os convidados.  
São aqueles que a cada vez esperam meses e meses para entrar e estar com vocês de 
outros reinos.  Através de sua energia, a energia do Círculo Carmesim, provém o 
caminho para que entrem nessa experiência breve, mas iluminada de estar com todos 
vocês.

Todos vocês significam também os que estão ouvindo, vendo pela sua Internet.  Vocês 
estão aqui tanto quanto os que estão sentados nessas cadeiras.  Sua energia também é 
parte desse grupo de energia, mesmo que não esteja em pessoa porque a consciência não 
é uma coisa física.  É algo que existe nos reinos expandidos.



E sua consciência pode estar em todos os lugares.  Nunca permita que  ela seja uma 
escrava de seu corpo.  Nunca permita que seja mantida pelas camadas e limitações da 
realidade humana e da terceira dimensão.  A consciência pode ir a todo lugar.  Hoje nos 
reunimos nesse lindo, lindo encontro.

Como alguns sabem – enquanto a entonação, os sons e a respiração e a música tocava, 
oh, que maneira maravilhosa de nos permitir fluir para dentro de sua realidade – como 
alguns sabem – e talvez tenha pensado que sua mente estava brincando com você, ou 
que apenas estava imaginando, oh sim, realmente você imaginava – mas, sim, eu estava 
posando pra você. Estava estabelecendo meus padrões de energia por toda  volta de 
Cauldre e Linda, entrando energeticamente para você ver o jogo de cores e formas e 
movimentos energéticos.  E, alguns de vocês não viram com seus olhos.  Sentiram 
dentro de seu ser.  Mas, depois você se fechou.  Você disse, “Não sou eu, não pode ser.  
Deve ser alguma parte doida.”

Querido Shaumbra, abra-se e aceite o que é real e claro.  Eu estava permitindo que 
minha energia entrasse de um jeito bem artístico e fashion para vocês (risadas), para 
brincar e deixá-los mais abertos.  E, para os que estiveram abertos o suficiente para 
perceber que eu iria falar com vocês, eu realmente estava conversando com vocês, pra 
consternação de Cauldre.  Mas, eu papeava com vocês como se estivéssemos nos 
preparando.  Eu posso fazer isso, você também.  Eu posso entrar e conversar.

E, alguns de vocês sentiram a coisa acontecer, e depois disseram, “Mas por que Tobias 
iria querer conversar comigo sozinho? Ele está se preparando para o grande Shoud”.  Eu 
quero falar com você a sós porque eu te amo ternamente.  Eu te conheço bem.  E nós 
somos família.  Você é tão honorável quanto qualquer outro aqui hoje.  E é por isso que 
entrei e sussurrei em seu ouvido.

As coisas estão mudando rapidamente, Shaumbra. E isso é delicioso.  Difícil, às vezes, 
mas uma delícia.  Depois de nosso último Shoud, as coisas mudaram mais uma vez na 
Terra.  Você pode sentir as energias por toda sua volta.  E, queremos um tempo aqui, 
antes de entrarmos em nosso assunto.  Queremos um tempo para que juntos, com esse 
lindo grupo de energia Shaumbra, suavizemos as coisas um pouquinho pra vocês.

Você pode fazer isso agora, você sabe.  Você não tem que carregar sempre essa pedra 
pesada, pontiaguda, a pedra que corta suas mãos e que é dura, a pedra que pesa centenas 
de quilos e que é um fardo.  Às vezes, a pedra pode ser macia. Caber na palma de sua 



mão. Gentil e tranqüila. Redonda e sem gumes.  Podemos fazer isso agora juntos.  
Trata-se de respirar e imaginar.  Mande embora essa pedra grande e dura que tem 
carregado por aí.

Oh, a vida, sim, pode ser difícil.  Pode ser desagradável, às vezes, muito, muito 
desagradável.  Vocês existem numa dimensão desagradável.  Tudo é tão real, tão 
tangível.  Tem tal impacto; tudo tem tal efeito.  Você vê, nas outras dimensões a energia 
não tem o efeito direto como ocorre na Terra.

Pegue essa pedra de cem quilos que você andou carregando e bata sua cabeça nela.  Dói.  
Você sente a dor.  Você não pode fazer isso nas outras dimensões.  Essa é uma das 
grandes curtições de viver na Terra... Sim, bater sua cabeça na pedra, se você quiser 
(risadas).  Algumas vezes tem esses aqui em nosso lado... Gostaríamos de... Mas não.

Bem, vamos suavizar essa pedra. Vamos torná-la palatável.  Vamos fazer com que seja 
mais fácil carregá-la.  Vamos fazer com que seja mais um lembrete do que um fardo.  
Vamos torná-la uma fonte de conforto.  Vamos nos lembrar como através de muitas, 
muitas vidas vocês estiveram arredondando suas arestas, como as águas de um rio 
fazem com uma pedra.  Você pode fazer isso em sua vida.

Aí você diz, “Bem, qual escola preciso ir pra descobrir como fazer isso?”  Você vai pra 
escola das pedras duras (risadas).  E, agora até Cauldre achou engraçado (mais risadas).  
Ele está tentando refrear o riso, mas hoje está me achando muito engraçado.

Simplesmente imagine essa pedra macia, essa linda pedra criada como qualquer pedra 
que queira.  Mantenha-a como um lembrete, um lembrete de como você retirou a 
aspereza.  Vamos juntar a essa linda pedra, tão real quanto uma pedra de verdade...  
Você diz, “mas isso é apenas imaginação”.  Ah, pense de novo.  É muito real.

Agora, vamos juntar a essa linda pedra uma linda cor.  Oh, pode ser qualquer cor que 
queira.  Pedras não têm quer ser cinzentas.  Não têm que ser pretas.  Podem ter qualquer 
cor.  Sua pedra hoje pode ser infusa num suave tom púrpura. Pode ser de um rosa suave. 
Pode ser de um azul radiante.  Ou todas essas cores... Pode ser uma pedra arco-íris.



Traga essas energias a sua pedra, essa pedra linda e suave.  Retire sua dureza.  Às vezes 
as cores, mesmo em sua realidade, podem ser desagradáveis.  Até mesmo o cinza pode 
ser bem desagradável na sua realidade física.  Então introduza as cores que você 
escolher.  Derrame-as em sua linda pedra como um lembrete que a vida pode ser suave 
e fácil sempre que você assim escolher.

E agora introduza uma linda e suave música na pedra.  Sim, a música pode existir numa 
pedra.  Por que não?  Quem disse que não pode?  Toda pedra, toda rocha em sua 
realidade física possui a música de Gaia.  Você apenas não ouviu.  Então, você pode 
verter em sua pedra qualquer música que queira, assim que quando a segurar em suas 
mãos ou perto de seu coração, você poderá ouvir a música. E ela canta uma música 
especial pra você porque você a colocou aí.

E, essa pedra linda e suave pode reter uma linda energia pra você.  Em qualquer 
momento que você sinta a rudeza e aspereza da realidade física humana, inspire a 
energia da pedra.  E ela suaviza as coisas porque vai lembrar a você como todas as suas 
experiências lhe trouxeram sabedoria, suavizaram as pontas ásperas, retirou as partes 
pontiagudas.

A pedra pode ter claridade, uma linda claridade.  A claridade é vista além do que é 
óbvio. Normalmente as pessoas vêem uma pedra como uma pedra.  Elas a consideram 
literalmente, um pedaço de rocha, como tantas na Terra.  Mas, a pedra pode ser muito 
mais.  Sua pedra - com a claridade que lhe é inerente - tem música, cor, e graciosas 
energias dançantes.

Retire essa pedra imaginária de outras esferas imaginárias.  Introduza-a em sua 
realidade como uma bolha em potencial.  Inspire-a em sua vida e observe sua 
manifestação... Talvez se manifeste literalmente como uma pedra... Talvez como tantas 
outras coisas em sua vida.  É assim, simples e claro.

Ultimamente tantos de vocês se enrolaram em energias ásperas.  E, não é por acaso, 
porque têm sido difícil.  Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso.  Hoje vamos fazer 
algumas coisas interessantes com vocês.  Vamos ter um punhado de milhões de pessoas 
loucas da vida com a gente (risadas).  Mas, isso vai ajudar a liberar coisas que não são 
mais necessárias.



Então, vamos começar introduzindo nosso primeiro convidado.  Pedimos que sintam as 
energias, inspire-as.  Deixem de lado a mente.  Apenas sintam.  Isso não é um jogo de 
adivinhação.  Se você quer ser um médium, é melhor estar num circo (risadas), não aqui 
com Shaumbra.  Somos um grupo e uma família senciente.  Adivinhar é apenas lançar 
dardos em potenciais e ver se um deles acerta o alvo.  E, uma vez ou outra vocês 
acertam.  Na maioria das vezes não conseguirão.

Ao invés disso, vamos sentir a energia que flui hoje pra estar conosco.  Inspire-a e sinta 
a energia de força de vida de nosso convidado.  Na realidade, são dois convidados, um 
dos quais introduziremos agora, introduziremos o outro convidado quando centenas de 
milhões ficarem loucos com a gente.

Inspire a energia de nosso primeiro convidado e sinta. Oh, com certeza é um convidado 
interessante.  É bastante apropriada sua presença aqui hoje.  Ele é tão tangível quanto a 
pedra em sua mão – por você criada, e a pedra na Terra física abaixo de seus pés. 

A energia de nosso convidado de hoje é a nova entidade que está sendo criada, a 
entidade Shaumbra... Shaumbra... Você conhece, usamos esta palavra já há muitos anos.  
Vocês têm sentido  ressonância com essa palavra. Ela ajudou a engatilhar alguma coisa 
dentro de vocês, uma lembrança de quem são e de porquê estão aqui agora na Terra.  
Essa energia realmente cresceu e se transformou,  teve seu processo próprio de 
nascimento, seu tipo particular de incubação, e finalmente um nascimento.

E é real.  Não é mais apenas uma palavra.  Ela se tornou uma entidade, uma entidade 
sem uma alma, é claro, porque é o coletivo de todos vocês.  Mas, essa infusão massiva 
de energia no mês passado ou mais permitiu o verdadeiro nascimento de Shaumbra, 
indo além de uma palavra, de algo que conversam uns com os outros e como se referem 
uns aos outros.

Ela agora nasceu em total consciência.  Em outras palavras, estabeleceu-se em seu 
espaço único na consciência da humanidade.  É como uma entidade.  Há um ser 
Shaumbra sendo criado.  Vocês são parte dele.  Sua energia está nele, assim como ele se 
encontra agora no Shoud.  Shaumbra se tornou real.  Tornou-se uma verdadeira entidade 
em si.



Então, pedimos que a inspirem e sintam o que significa, uma entidade que podem 
chamar, porque é um ponto de apoio.  Ela contém uma energia que entra para ajudá-los.  
Assim como eu, Tobias, entro para ajudá-los, bem como Hossaf entrou mês passado 
para ajudar e as energias de Metraton, Shaumbra agora pode entrar e ficar com vocês, 
trabalhar com vocês.

O significado de Shaumbra, num certo sentido, em sua interpretação literal é “família do 
lar”.  Shaum... Sha-haum-berah... “Família da Rocha”... Percebem... A rocha, pedra... A 
pedra que você pode suavizar – ela foi suavizada por todas as suas vidas em Atlântida e 
nos tempos de Yeshua, e nos tempos da Nova Energia.  “Família da Pedra”, “família de 
casa” – ela contém a essência da energia do nascimento divino, o divino desabrochar 
nessa realidade.  Sha-haum-berah, nossa família, se tornou real, uma entidade pelo 
trabalho que você vêm realizando.  Shaum-berah - essa energia que agora chega para 
tocar todos os outros humanos - aguarda pacientemente que a chamem, que você a 
chame com que o que tem a oferecer, com o que você tem a ensinar e a partilhar.

Shaumbra, nesse mês que passou, vocês deram nascimento a Shaumbra. Retirando-a 
dessas esferas etéreas distantes e longínquas, dando à luz, introduzindo-a na Terra agora 
a fim de utilizá-la como uma ferramenta.   Você pode utilizar nossa convidada por si 
mesmo de uma maneira que não era possível em nosso último Shoud ou em qualquer 
outro Shoud anterior. 

Você pode agora usar essa energia para seu próprio bem e para o bem dos humanos que 
estão prontos, desejosos e capacitados.

Essa energia de Shaumbra, a entidade continua a evoluir e a mudar.  Assim como você, 
ela não se mantém estática. Ela continua a ter sua maneira dinâmica própria de espiralar 
ou evoluir. Ela tem – assim como você – o desejo de se expressar.  Uma vez que ela é 
energia de Deus – assim como você é energia de Deus – tem o desejo de se expandir e 
se expressar, de descobrir e criar.

A energia Shaumbra não quer se colocada numa caixa, e nem você deseja isso.  Ela não 
quer ser limitada pelo medo, tão pouco você quer isso. A energia Shaumbra não quer 
que lhe digam “não pode” porque tudo que ela conhece é “posso”.  A energia Shaumbra 
não quer ouvir  que é limitada uma vez que está aqui agora nas dimensões humanas, que 
a única coisa que conhece é uma única dimensão na qual opera.  Ela funciona aqui na 



terceira dimensão.  Ela opera na quarta. Ela opera em cada diferente dimensão.  E o 
mesmo acontece com você... O mesmo acontece com você.

A energia Shaumbra não quer que lhe digam que não pode introduzir as energias que 
escolher e desejar.  Ela quer ter – como a gaiatice de uma criança – ela quer ter a 
habilidade de brincar com todas as energias.  E você quer a mesma coisa porque você 
ajudou a criar Shaumbra e essa nova entidade.  A entidade Shaumbra não quer ser retida 
por suas experiências passadas, pelas coisas que sentiu há muito tempo atrás. Ela quer 
se expressar no momento Agora sem preocupar-se com o que aconteceu ontem. E o 
mesmo acontece com você.

A energia Shaumbra não quer ficar presa por causa de uma história, não quer ser travada 
devido a medos, não quer fazer escolhas baseadas em limitações.  Quer escolher 
baseando-se na total expressão de si mesma.  E isso é você.  Veja a si mesmo em 
Shaumbra.  Permita que Shaumbra se veja em você.

Respire profundamente e permita a convidada Shaumbra estar totalmente presente com 
você hoje, porque agora ela significa mais do que uma palavra.  Ela significa mais do 
que uma jornada na qual nossa família tem estado.  Ela significa você no Agora, em sua 
total capacidade Criadora.

Então querido Shaumbra, querida convidada, vamos falar por alguns minutos sobre as 
energias obscuras que entraram nessas últimas cinco semanas, quantidades massivas 
penetrando nos reinos da Terra e nessa dimensão.  Isso foi sentido por vocês mesmo 
antes de acontecer.  Vocês podiam sentir como um trem  fretado rodando direto pra 
dentro de sua realidade. E derrubou alguns de vocês mesmo antes de chegar aqui.  Em 
especial detonou sua mente, e algumas vezes seu corpo.

E então entrou.  Veio pelo portal.  E, com essa massiva quantidade de energia chegou 
também a energia de Metatron, sua voz no Espírito.  E ela chegou a Terra no momento 
mais apropriado.  E chegou reverenciada por todos os anjos, sabendo que a mudança 
havia sido pedida, que era tempo pra claridade e limpeza na Terra.  Essa energia chegou 
e entrou em sua forma crua.  Entrou e encontrou caminho pela maioria  – como dizer –
dos transportes e veículos, das áreas mais sensíveis.



E, é claro, ela encontra caminho pelas águas, pelo ar, em especial.  E as águas e o ar 
entraram juntos em redemoinho, intensificando e manifestando as energias obscuras, 
energias trazidas pelo medo, Shaumbra, não o seu medo, mas o medo da humanidade, 
medo de fazer a mudança.  As energias obscuras iniciaram sua dança.

Vocês viram isso acontecer mais ou menos na semana passada.  Vocês viram as 
energias começando no ar e na água  e depois se mover para a terra, uma gravitação 
natural porque até Gaia anunciou e disse, “Eu também estou pronta para uma mudança.  
Venha a mim.  Esteja comigo e com todos que mantenho nessa terra”.

As energias obscuras manifestaram-se no ar e na água.  E se moveram por um corredor 
antes de atingir a terra.  Moveram-se por um corredor, uma área que é conhecida por sua 
Velha Energia, Energia Velha literal: plataformas de perfuração, óleo, petróleo.  E elas 
dançaram sobre a Velha Energia, chamando os novos tempos, a Nova Energia, 
anunciaram a mudança.  Eles dançaram por toda a Velha Energia causando um certo 
caos nos velhos sistemas.

Depois chegaram a terra e varreram os edifícios.  E fizeram uma limpeza na energia, na 
Velha Energia, que era mantida por Gaia. Se há alguma coisa aqui, é que ao passar pela 
terra, ajudou Gaia a liberar Velhas Energias.  E houve devastação em termos humanos:  
edifícios e casas foram demolidos, humanos foram forçados a deixar suas casas, e 
muitos humanos deram suas vidas dessa vez.

Era para a Velha energia, limpar a Velha energia, energias gastas, estagnadas que 
precisavam de uma força externa, literalmente respondendo a sua chamada por socorro. 
Agora, pode parecer que essa foi uma maneira especialmente interessante de fazer a 
coisa.  Mas, foi uma resposta ao grito de socorro. “Meu Deus, ajude-nos a sair desse 
buraco e desse piche em que estamos. Ajude-nos a sair da escuridão e do desespero em 
que estamos”.  E assim foi.  As energias do Espírito podem ser bem literais.  
Movimentou-se pelas áreas velhas, áreas travadas, áreas que eram ignoradas pelas 
outras partes desse país, e até mesmo do mundo.

E atravessou-as, limpando-as.  Também forçou uma tremenda atenção nessas áreas.  E 
deu aos humanos um vislumbre de como esses outros humanos estão interagindo. Deu 
aos humanos ao redor do mundo um vislumbre da consciência humana, de si mesmos, 
da reação, humanos naufragados naquelas áreas afetadas sem nenhuma ajuda vinda de 
fora.



Parte da razão se  deve àquelas pessoas que também representavam humanos no 
momento... Isso deu a essas pessoas tempo para pensar e sentir o que é não receber 
socorro.  Suas vidas, muitas de suas vidas sempre dependeram de socorro.  E, então 
chegou a hora de cuidarem de si mesmas. Elas não fizeram isso apenas para si mesmas. 
Fizeram isso por toda a humanidade e, portanto devem ser reverenciadas.

O furacão limpou muita coisa.  E a limpeza vai continuar por algum tempo.  A 
reconstrução será interessante.  De nosso lado ficamos imaginando, “Como será a 
reconstrução? Será que irão duplicar o que estava ali antes?”  Ou a consciência terá 
passado por uma transformação suficiente para dizer que precisamos reconstruir de uma 
maneira diferente, numa maneira da Nova Energia que dá poderes a todos?

Como conseqüência do furacão vocês verão outros sistemas da Velha Energia revirados 
e avaliados... Sistema de energia como sua estrutura financeira.  De fato os preços da 
gasolina irão à estratosfera, material de construção, alimento, tudo.  Oh, sim, vejam... 
Vocês vão ver os preço subirem, com uma inflação praticamente abarcando tudo, 
mudando tudo não apenas na terra da América.  Mas pelo mundo todo vai passar por um 
impacto.  A onde não é apenas a onda física da água.  É uma onda de consciência 
varrendo o velho.  E é tempo para uma reforma dos sistemas econômicos.  De muitas 
maneiras eles também estão travados.

Vocês vão ver a onda chegando. Não estamos dizendo a ninguém aqui, a ninguém 
ouvindo que você tem  que sentir medo porque essa onda não tem que pegar você por 
baixo. Não tem que exaurir você.  Você pode surfar em cima dessa onda da maneira 
mais amorosa e reverente.  Ela não tem que causar nenhuma dificuldade a sua vida. 
Permaneça na energia de Shaumbra.  Seja a pedra suave, a pedra graciosa, colorida e 
musical.

A gasolina pode ir ao céu.  De alguma maneira isso não irá afetá-lo.  O preço dos 
alimentos pode subir muito, muito.  E isso não tem que afetá-lo, não pessoalmente.

Você percebe, é um tempo de mudanças aqui na Terra.  E o que se viu com o furacão 
não é o fim.  Foi apenas o começo.  As mudanças podem ocorrer de várias formas.  
Energia é apenas energia.  Ela responderá a consciência.  Se a consciência quer que as 
mudanças ocorram de um jeito difícil e desagradável, assim elas vão acontecer.



Mas isso não tem que afetar você.  Lembre-se, Shaumbra, isso não tem que afetá-lo.
Reverencie o que está acontecendo. Reverencie enquanto as mudanças fazem seu 
caminho por todos os diferentes sistemas.

A educação é outro sistema, por estranho que pareça, que será afetado pelos furacões.  
Eles têm que parar para pensar quando iniciarem a reconstrução das escolas:  o que 
estamos reconstruindo?  Eles têm que parar quando reconstruírem seus locais de 
governo: o que estamos realmente reconstruindo?  É apenas um espaço para alojar 
pessoas que se pressupõe irão servir o povo? Ou precisamos repensar nosso governo, 
nossos modos?

Há mais vindo por aí.  As energias obscuras estão aí.  E, as energias de Metatron 
também estão presentes.  Como você quer que seja em sua vida:  aquela rocha de cem 
quilos pontiaguda, ou a pedra macia, a linda, linda pedra que pode ser o que você 
quiser?  Depende de você.  Depende de você, Shaumbra.  Você escolheu estar aqui 
dessa vez.  E você sabia que as coisas iam mudar; e estão mudando. Agora, o que é que 
você vai fazer?

Então vamos respirar por um momento.  Inspirem o amor, a paz e a alegria que podem 
estar nessa energia.  Que também pode estar aqui agora com vocês.  Ela não tem que ser 
obscura e desagradável. Não tem que machucar.  O fato de a economia passar por 
mudanças não significa que tenha que afetá-los.  Você pode imaginar isso?  Você pode 
ter toda a riqueza, saúde,  dinheiro,  sabedoria mesmo nesses tempos difíceis e 
desafiadores.  Eles vão continuar pelo menos por mais dois anos.

Então a pergunta agora é para a humanidade:  o que vocês vão fazer?  Aonde vão com 
isso? O quê mais precisam que venha sobre vocês a fim de ajudá-los a despertar, a se 
unir, a entender que também são Deus? Com qual freqüência a energia destrutiva 
precisa chegar para ajudar a facilitar as mudanças que vocês pediram?

Vamos falar agora por um momento sobre orientação, sobre o apoio que chega pra 
vocês, Shaumbra, individualmente, pessoalmente e enquanto grupo Shaumbra.  
Adoramos trabalhar com essa – como dizer – essa nova energia de nascimento de 
Shaumbra.  Antes ela estava – como dizer – num período de gestação.  Oh, isso levou 
mais de nove meses.



Levou uns seis anos para a gestação completa.  Mas, isso significa que ela não está 
apenas em esferas e reinos exteriores.  Vocês a trouxeram literalmente para a Terra. É 
uma entidade por direito próprio.

Agora, o que acontece a você e a orientação e o que recebe  agora nesses tempos muito, 
muito interessantes de mudança? O apoio entre pra você da energia Shaumbra.  É uma 
porta para outras energias entrarem em sua vida.  Não apenas as de Tobias e do Círculo 
Carmesim... Nós estamos sempre aqui  com vocês.  Mas agora com as recentes 
mudanças e a nova energia de Metatron entrando na Terra, ela abre portas de apoio, 
apoio dos reinos angélicos, apoio até mesmo de Gaia em maneiras que você ainda não
experimentou, apoio até mesmo das energias de vidas passadas que foram liberadas, 
energias transmutadas.  E agora elas retornam a sua vida.

Apoio significa entrar para prover você com energia – não para das respostas – mas para 
prove-lo com energia, prove-lo com um momentum para te refazer, encorajar e amar 
você, e também para ajudar você a fluir, expressar e criar. As energias que entram para 
apoiar – dos anjos, de todos os arcanjos - elas ajudam no que você está fazendo.  Veja-
as talvez como um grande tipo de fluxo, talvez um enorme espiral que volta entrando 
num funil e saindo em sua realidade, sim, subindo para a sua realidade.  Ela flui de 
esferas exteriores, passa subindo pelo funil par dentro de sua realidade.  E, está aqui... 
Ela está aqui.

Agora, no passado alguns de vocês diriam, “Ok, anjos, Tobias, Metatron o que é que eu 
tenho que fazer?” Mas você sabe melhor agora.  Nós dizemos, “Estamos aqui.  O que 
devemos fazer?  O que NÓS devemos fazer?”  O que vocês vão fazer a esse ponto? 
Podemos lhes dar um tremendo apoio e facilitação.  Podemos ajudá-los a viajar 
multidimensionalmente.  Podemos ajudá-los a abrir  as travas que possam ter.  Mas em 
última instância são vocês que devem fazer isso.  É por isso que estamos aqui.  Nós 
somos o time por trás de vocês.

A energia de Shaumbra entra também em sua realidade pessoal, individual.  Elas se 
reúnem a sua volta, todas essas energias nesse momento.  Oh, você pensou talvez que 
estivesse só. Não, elas se reúnem a seu redor, esperando e dizendo, “O que é que você 
quer fazer?  Como é que deseja expressar a si mesmo? Nós o apoiaremos. Comece e 
estaremos com você.  Inicie o processo”.



É todo um novo nível de apoio que entra agora.  Alguns de você realmente sentiram isso 
no mês passado.  Ela entra e suplica a você, “O que você quer fazer?”  E se você diz, 
“Eu não sei”, agora tem o time de apoio também dizendo, “Não sabemos.” Eles estão 
apoiando você.  Eles estão apoiando você no “Eu não sei”.

Se você diz, “Eu sinto, mas tenho medo de fazer a escolha certa ou a escolha errada.  
Estou com medo que entre todos os potenciais eu possa pegar o errado.  Por favor, me 
ajude a escolher”.  Todas as energias de apoio também terão medo de pegar a energia, 
temendo ser a errada (risadas).  E agora estão todos vocês nesse lindo sistema de apoio.

Você diz a si mesmo, “Eu não sou digno. Não paguei minhas dívidas. Não sei o 
suficiente”. Todos seu apoio pula dentro imediatamente e, todos nós diremos, “Não 
somos dignos (mais risadas).  Não sabemos nada. Não temos experiência suficiente.  
Talvez devêssemos viver outra dúzia de vidas sofredoras e duras para sermos dignos”. 
Você vê, vamos apoiá-lo literalmente. Esse é o jeito como o Espírito trabalha.  É a 
maneira como funcionamos.  Não podemos fazer por você. Não podemos tomar suas 
decisões por você. Podemos apoiar você.

No momento em que Cauldre sentou-se e disse, “Vou abrir minha boca e deixar as 
palavras fluírem”, o apoio entrou.  Agora, se ele tivesse dito, “Mas eu preciso ler todos 
esse livros e ir a todas essas escolas”, ele ainda estaria lendo os livros e indo à escola.  E 
nós estaríamos apoiando-o.  E ele estaria canalizando uma energia muito confusa.

Recentemente alguns de vocês tiveram uma sensação de preenchimento e de densidade 
a seu redor.  Somos nós entrando.  E tenho que dizer que vamos apóia-los em qualquer 
coisa, mas estamos um pouco impacientes.  Queremos ir em frente com isso porque 
você quer ir em frente com isso.  Alguns de vocês estão esperando pelo momento 
mágico para seguir, tipo algo descendo, um arbusto queimando talvez (risadas).  Eu 
peguei alguns de vocês até mesmo procurando cometas ou estrelas cadentes.  “Se eu vir 
uma estrela cadente, sei que estou no caminho certo”.  Passamos horas incontáveis com 
você  para  ver essas estrelas cadentes (mais risadas)... Um sinal do céu.  Estamos 
entediados; estamos nos divertindo.  E temos que apoiar vocês.

Nossa energia está aqui agora, assim como a energia de Shaumbra.  E estamos prontos.  
A máquina está roncando.  É hora de você colocá-la em movimento.  “Oh, não”, você 
diz, “Eu? Dirigir? Não tenho experiência nisso.  Talvez, Tobias, você não gostaria de 



sentar e então eu dirijo”.   Logo estarei aí.  Vou retornar a Terra e vou ser o primeiro a 
pular nesse carro.  Mas por enquanto  ele é seu.  É hora de você dirigi-lo.

O que é que você quer fazer?  Ah, saia fora de sua cabeça.  Vá pelo seu coração por um 
instante.  O que é que você quer fazer?  O que é?  Eu me sentei com tantos de vocês, e 
tivemos infindáveis conversas.  De fato trouxemos Kuthumi.  Trouxemos Metatron, 
Quan Yin e Ohamah e todos os outros.  O que é que você quer fazer?  E por que está se 
detendo?  Bem, essa é uma razão tola.  Não importa qual foi a resposta (risadas), foi 
boba, como diria Kuthumi. Por que você está se detendo?  Vamos ouvir isso de novo.  
Essa foi a explicação mais boba que já ouvimos (mais risadas).

Então, é hora – como dizer – de sacudir a poeira e ir em frente.  Você quer fazer coisas. 
Como sabemos?  Nós sabemos porque você é um Criador e é isso que os Criadores 
fazem; eles criam.  Eles criam.  Eles são. Eles estão.  Eles não só contemplo e depois 
pensam em todas as limitações.  Isso é um não-criador.  E, vamos descria o não-criador 
hoje, se você nos seguirem.

Agora, a máquina está roncando.  E é um carro de corrida de alta performance.  E você 
está sentado nele.  E o combustível está caro, você sabe (risadas), e aumentando.  E o 
que vai acontecer é, se você não coloca-lo em movimento e seguir os desejos de seu 
coração e a paixão de sua alma... Ah, ouvi alguém dizer que não sabe qual é sua  paixão 
de alma. Converse com sua alma; ela lhe dirá.  Há uma paixão da alma.  É diferente de 
tudo que você possa ter imaginado há um ou dois anos atrás.  Isso é diferente.  É o Fruto 
da Rosa e está aqui agora.  É parte de sua vida.  E se você não consegue descobrir o que 
é seu Fruto da Rosa, trabalhe com alguns outros Shaumbras para ajudar você a 
descobrir.  Mas não deixe que eles lhe dêem a resposta.  Apenas deixe que eles 
incomodem um pouco para que você encontre sua resposta.

Shaumbra é hora de sair e realizar.  E dizemos isso não baseados em nossa programação 
ou desejos.  Eu poderia estar sentado em meu chalé até que eu esteja pronto para entrar 
em um corpo, fumar alguns charutos e beber alguns copos de vinho até retornar como 
um adolescente incontrolável. Mas, VOCÊ está dizendo que é hora.  Você está dizendo 
que está pronto.  Você está dizendo que quer fazer isso agora.  E agora é um grande 
momento para fazer isso, dê esse passo.

É um livro? Talvez.  É canalizar? Talvez.  É um negócio? Talvez.  È curar? Sim. É 
ensinar que as coisas nem sempre são o que parece ser, que tudo é uma ilusão?  Sim.  É 



trabalhar como um vendedor numa loja onde possa diariamente sorrir para centenas de 
pessoas  e literalmente mudar seus potenciais? Absolutamente sim.

É reunir-se enquanto Shaumbra, unindo suas energias agora e introduzir na Terra essa 
coisa que ainda está no éter – a Universidade Shaumbra? Talvez. É música?  Oh, você 
diz que não sabe nada de música.  Tente de novo.  Volte a sua pedra. Está lá; você a 
criou.

O que é que você quer fazer?  Não tem que ter as expectativas de ninguém, apenas a 
sua. O que é que você quer fazer?  Não o que você acha que os outros gostariam que 
você fizesse.

O que VOCÊ escolhe fazer na Terra agora mesmo?

E que não haja limitações.  Chame seu grupo de apoio.  Inspire essas energias para 
dentro de sua realidade. Com elas fluem as bolhas de potenciais.  Aplique sua energia 
de Criador e observe como as coisas começam a se manifestar. E com a manifestação 
tome o poder, o poder sobre cada coisa que acontece.  Pode não estar se manifestando 
exatamente como você desejava ou imaginava porque às vezes as coisas, mesmo a 
imaginação pode ter sua limitação.

Quando essas energias de sua Criação entrar em sua vida, sua paixão, observe como elas 
ser revelam.  Como dissemos antes, permita-lhes liberdade própria.  Abençoe-as.  
Permita a elas se revelarem em formas que nem você poderia imaginar. Mas agora é o 
momento, sem travas.

O que acontece se você se retém?  De uma certa maneira, o que acontece a qualquer 
energia encurralada, escravizada, limitada ou restringida: cedo ou tarde ela tem que sair.  
De alguma maneira ela tentará se libertar.  Talvez, através de seu corpo ou de sua 
mente. Talvez, seja atraindo um acontecimento externo que você se sentar no banco do 
motorista e  se mover, sair.  Mais uma vez, não há nenhuma agenda de nossa parte... 
Estamos nos ajustando a vocês.

Você ficou impaciente consigo mesmo e frustrado consigo mesmo.  Mas então você usa 
a desculpa, “Estou esperando o momento mágico”.  Vamos fazer esse momento mágico 



agora.  Vamos disso a separação  dos oceanos, a abertura do céu, a flecha faiscante.  
Vamos disso o momento mágico e colorido.

Segure sua pedra.  Oh, você diz, “Tobias, isso é tolice.  Não há pedra nenhuma”. 
Pedimos que vá além. Segure a pedra. Respire suas energias. É isso o que a pedra é:  
suas energias.  Inspire-as.  Permita-se a benção de fazer isso – neste momento, bem aqui 
– o momento mágico.  Chega de esperar... Estamos cansados de esperar.  E você 
também.

O momento de começar e seguir a frente... O que você escolhe fazer?  Pode ser grande e 
pequeno.  Pode ser qualquer coisa que você queira.  Introduza-a. Deixe acontecer.

Alguns de você experimentaram isso.  Estão em lugares agora que jamais poderiam 
imaginar a poucos anos atrás.  E você também pode expandir. Não tem que parar aí.  O 
que pedimos a você é uma coisa da qual já falamos antes. Lembre-se de que sempre em 
sua  paixão e com o que quer fazer:  faça para si mesmo e APENAS para si mesmo. 
Faça disso a sua própria auto-expressão.

Há uma tendência – e ela vai sair atirando de volta em você – a tendência a querer fazer 
a coisa para salvar o mundo, ou pelo menos uma parte do mundo, uma tendência em sua 
amorosa natureza humanitária de dizer, “Mas eu quero sair e ajudar todos os que estão 
doentes, deprimidos, estropiados”.  Isso vai acontecer.  Mas o que quer que seja sua 
paixão, faça pra você... Percebe?  Pare de aplica-la a tudo e a todos. Isso leva uma 
energia bem interessante e muito potente às coisas.

Se você tenta salvar o mundo, você sabe o que vai acontecer?  Sim, você vai salvar o 
mundo e o mundo vai tentar salvar você ao mesmo tempo. Faça para si mesmo... SUA 
paixão, sua paixão pra você. Sabemos que você vai sentir um pouco egoísta.  Passe por 
cima disso.  Vá além. Faça pra você.  Depois, você terá as ferramentas.  Terá o 
equilíbrio de energia apropriado para ajudar os que estão prontos.

O ponto é que esse novo apoio entra como turbilhão.  Está querendo trabalhar com 
você, ajudar você a manifestar.  Se você continuar esperando, ele vai dar um jeito de –
como dizer – estagnar em você.  E você sabe o que acontece com energia estagnada.  
Ela clama por liberação. Ela chama por outras energias para facilitar uma mudança.



Então vamos aclarar por um momento.  É tão simples quanto inspirar profundamente.  
Aclarar, movimentar energias, ver as coisas pelo que realmente são, não aceitando 
qualquer ilusão específica e ou fechada, mas clarear, observando as muitas, muitas 
camadas do que está se passando.  E nesse momento muita coisa está acontecendo.

É hora de uma mudança pelo mundo inteiro. E o mundo está clamando por ela, 
chamando por ela.  Clamando por ela com a aproximação do salto quântico. O mundo 
precisa clarear-se das Velhas Energias e velhas consciências.  Precisa aclarar-se das 
energias físicas travadas e também das energias da consciência.

Há um velho sistema de crença na Terra.  Ele está pronto pra mudar.  E ele é 
parcialmente uma camada que muitos de vocês ainda carregam.  E essa camada diz que 
tudo que é criado precisa também ser destruído. Tudo que é construído deve cair.  Que 
para cada coisa boa que acontece vem junto uma energia oposta.  Para manter o 
progresso o criador deve entrar com a destruição, o yin e o yang do equilíbrio.

Mas, não mais... Não precisa ser assim mais.  Esse é o velho pensamento dualista que 
diz que criador/destruidor são uma mesma coisa. Podemos ir além hoje com Shaumbra, 
começando com esse grupo.

Vamos introduzir a energia de nosso segundo convidado – Shiva, o destruidor (risadas).  
A energia destrutiva de Shiva estava aguardando pra entrar.  Oh, ela tem estado muito 
ativa na Terra nas últimas semanas.  Ela está muito enraizada em muitas culturas desse 
mundo.

É tempo de... Você sabe, Shiva não gosta mais do trabalho dela/dele.  Cansou-se de ser 
a destruidora há muito tempo atrás, quer sair fora.  Mas muitos pelo mundo - que 
sentiam que o criador deve ser acompanhado pelo destruidor - ficariam desapontados. 
Mas Shiva acha essa oportunidade maravilhosa hoje, nesse momento mágico aqui com 
Shaumbra, para partir.

Agora isso vai deixar muita gente com raiva (risadas).  Vai tirá-los do equilíbrio porque 
eles têm que ter a energia destrutiva.  Tem sido parte de seu sistema de operação.



Mas, vamos deixar Shiva partir.  Agora, não precisamos dizer pra ninguém.  Vamos 
deixar Shiva partir hoje e deixar que as outras energias, a energia criativa encontre por 
si um novo caminho onde não precise do oposto.  Ela não precisa de antítese.

Shiva entra um pouco cansado, tem estado muito ocupado ultimamente, está meio 
exausto, desconcertado com a humanidade que demorou tanto para liberá-lo de suas 
funções. É uma energia unisex.  Funciona dos dois lados, dependendo do que você 
esteja chamando.  Shiva tem sido sempre chamada para destruir, detonando estruturas. 
E, de uma certa maneira, isso foi apropriado.  Estruturas sempre querem ser 
reestruturadas.  Mas não têm que ser destruídas. Os humanos tomaram Shiva muito 
literalmente, transformaram Shiva numa destruidora, uma aniqüiladora de energias.

Então vocês se acharam num ritmo.  A humanidade se viu num ritmo de 
construir/destruir. Vocês perceberam isso em suas próprias vidas. Um dia você tem 
dinheiro e no outro você o destrói (risadas).  Um dia você está com saúde e depois a 
destrói. Um dia você tem um(a) companheiro(a). Oh, isso não é Shiva; é outra coisa 
(risadas). E vocês seguem diferentes caminhos.

Um dia vocês estão se sentindo bem, completos e puros e depois pedem a Shiva que 
entre e destrua o que vocês construíram porque se sentiram como deuses em
treinamento, deuses juniors, sentiram que não poderiam permitir a suas criações entrar 
em realidade completa.  Então, chamaram Shiva e Shiva destruiu, rasgou, facilitou 
realmente a mudança.  Mas, talvez seja o momento de sair da consciência de ter que 
destruir, de ter que ter yin e yang.

Agora isso vai deixar alguns de vocês frustrados.  Estão tão acostumados ao yin e yang, 
os opostos, duas maneiras distintas, masculino/feminino, todas essas forças em 
oposição.  Vocês sequer podem imaginar como é não ter uma força oposta.  Estão tão 
acostumados com a chegada de Shiva para destruir o que construíram que passaram a 
aceitar.

Assim muitos de vocês dizem, “Vou construir uma empresa, mas sei dentro de mim que 
em algum ponto algo vai dar errado e ela vai se quebrar”.  “Assim é a vida, não é?”, 
dizem vocês.  É Shiva chegando e destruindo o que vocês construíram... Criadores 
juniors com medo de permitir a suas criações a manifestação total.



Então, vamos inspirar essa energia de Shiva.  Ela entra sem a espada, sem energias 
obscuras... Pra começar, não era de maneira nenhuma o que ela esperava ser. Ela é para 
ser a transmutadora.  Os humanos a tomaram como destruidora.

Vamos inspirar as energias de Shiva, as energias de Shiva também dentro de cada um de 
nós, dentro de nossa consciência, no jeito como funcionamos e acreditamos.  
“Acreditamos em Shiva.  Acreditamos no destruidor. Acreditamos no diabo e em 
Lúcifer e nas energias que separam.”.

Vamos inspirar isso tudo e sentir por um momento.  Vamos respirar Shiva.  Reverenciá-
lo por todo o serviço que ela prestou. Vamos inspirar Shiva e ter compaixão pela 
maneira como esse sistema de crença foi permitido operar em nossas vidas e em nossas 
consciências. E então vamos liberar Shiva de suas funções.  Ela quer voltar a suas 
energias originais, sem o rótulo de destruidora, não mais a energia que separa e 
desmantela.

Percebem?  Nós podemos reestruturar energia de uma nova maneira não destrutiva.  
Pode ser feito graciosamente, fluindo.

Vamos respirar profundamente Shiva e depois liberar.  Liberar a Shiva, o destruidor 
dentro de si mesmos e dentro da consciência humana.  Outros ainda vão querer brincar 
com Shiva em suas vidas.  Mas agora, liberando hoje essa energia... Liberando Shiva... 
Não mais um deus... Adorado como um deus... Não mais uma energia divina... 
Liberem-na de todas as suas responsabilidades e serviços... Deixem-na ir...  Agora 
existe o potencial para outros humanos que estão prontos para ir além da energia 
destrutiva em suas vidas, para que também possam liberar-se de Shiva.

Vocês também não precisam mais dela em suas vidas.  Não precisam mais ter energias 
destruídas. Transmutar... Sim.  Mudança e expansão... Sim.  Ela não precisa destruir. 
Não tem que apagar.  Ela é parte da claridade, parte do aclaramento. Aclaramos a velha 
camada do destruidor.  Criador, o Criador singular, o Criador claro evolui e expande, 
flui e não precisa destruir.

Vamos outra coisa hoje com nosso grupo de Shaumbra, algo que fizemos seis dias atrás 
com Shaumbra no Lago de Tahoe, algo que queremos a esse ponto trazer a todos vocês, 
algo que é interessante e está acontecendo dentro da dinâmica Shaumbra.  Vocês vêem, 



estão abrindo o eu por inteiro.  Oh, e já sabem disso de uma maneira que nem podiam 
imaginar. Vocês estão se expandindo. Estão crescendo.  Estão retornando ao contato 
com sua verdadeira voz, seu eu aberto.

E ao fazer isso, ao mudar a própria natureza de sua identidade, há aí esse aspecto de 
você.  É uma parte de você um aspecto seu.  O eu humano... Não chamamos de ego, 
embora alguns de vocês possam identificá-lo o ego.  Mas o ego é a história humana, o 
“pequeno eu” que fica imaginando que diabo está acontecendo (risadas). Fica 
imaginando o que é que estão fazendo.

Num certo sentido, é como... O eu humano, “o pequeno eu”, é como uma criança que 
agora está preocupada, fica pensando no que você, o eu completo, está fazendo. Você 
vai deixá-la pra trás? Você ainda a ama?  Vai continuar a alimentá-la, porque ela tem 
um corpo, você sabe?  O eu completo não tem um corpo.  O eu humano tem.  Tem 
necessidades. Tem emoções.

Às vezes esse pequeno eu humano pode ser bem moleque, como você sabe.  Parece 
estar trabalhando contra você.  Às vezes se revela.  Algumas vezes finca o pé e diz que 
não quer mais dessa coisa fofinha, de fadas (mais risadas).  Às vezes, chora sem parar 
porque precisa de atenção e amor.  Às vezes corre e esse esconde e faz você se sentir 
culpado eplo que está fazendo a ela.

Outras vezes, ela fica bem esperta, muito, muito esperta. Ela diz, “Oh, mas você 
verdadeiro e completo eu-Deus, você me pertence. Eu fiz você. Eu sou o humano. Eu 
tenho a mente.  Eu tenho o corpo.  Você não é nada.  Você é uma das minha alucinações 
(mais risadas).  Você me pertence, portanto eu sou.  Eu tomo o poder sobre nossa 
jornada espiritual porque sem mim você sequer estaria tendo uma.”

Então ela tenta reivindicar a espiritualidade.  Oh, essa é uma situação muito 
interessante, um tipo de inversão de energias com esse pequeno eu.  Depois. Ele começa 
a alimentar sua jornada espiritual.  Começa a controlá-la. Começa a entrar em sua 
história, utilizando a jornada para expandir sua própria história.

Os sintomas são bem simples.  Começa a se inflar, falando como é um ser grandioso e 
especial porque é espiritual.  Começa a fingir que pode ler mentes.  Começa a profetizar 
mesmo que suas profecias jamais se realizem.



Ah, sim, esse é um caso clássico do “pequeno humano” controlando o “grande 
Espírito”.  E isso acontece com bastante freqüência.  Não é caso para alarme.  É um 
simples caso para se estar ciente.  Acontece com qualquer um até um grau em que a 
pessoa sente que as energias não são apropriadas. Parece como que  um travamento e 
definitivamente doente.  Parece que há um apetite insaciável de continuar a alimentar o 
inchaço espiritual, essa coisa espiritual “eu estou num espaço mais grandioso que o 
seu”. Esse pequeno eu não consegue mais alimentar esse apetite, então continua fazendo 
coisas a cada vez mais loucas, até mesmo dramáticas. E é assim que as energias ficam 
muito evidentes.

Alguns de vocês, vocês sabem, já sentiram isso em si mesmos e saíram fora.  Alguns de 
vocês fingiram que caíram fora.  Alguns de vocês realmente perceberam isso em outras 
pessoas. É simplesmente um sintoma de medo do “eu pequeno”; então ele tenta dominar 
e controlar o “grande eu”.

Outras vezes, nós dissemos, o “pequeno eu” chora.  “Pequeno eu” sente dor. Sente-se 
abandonado.  Tantos de vocês continuam a sentir coisas de abandono.  “Oh”, você diz, 
“Eu devo ter sido abandonado numa vida passada”.  Tente mais uma vez.  Você está
sendo abandonado nesta vida (risadas) por você e por si mesmo.

Então, ele opera de diferentes maneiras, mas estamos aqui agora nesse momento mágico 
para reconhecer que isso está acontecendo.  Ao expandir e soar e entrar nesses novos 
reinos trazendo novo entendimento e significado para a sua vida pare por um momento. 
O “pequeno eu”, o eu humano pode ter algumas necessidades.  Não significa que você 
vai sucumbir a todas elas e voltar a ser “uma pequena história humana”. Simplesmente 
significa que você está entendendo que ele é parte de você.  E você não quer continuar 
sua jornada sem ele. Você não quer abandoná-lo porque ele vai voltar e encontrar você 
cedo ou tarde. Então vai ser realmente um saco, uma chateação.

Então, vamos parar nesse momento, sentados aqui juntos agora.  Inspire.  Você está 
agora na energia de seu eu verdadeiro, de seu eu expandido.

Há esse eu humano, essa parte que tem que esfalfar-se todos os dias, essa parte que tem 
que anotar as contas, alimentar o corpo, exercitar o corpo, manobrar através do tráfego, 
tentar dormir um pouco.  Essa é a parte de que estamos falando.  Esse é o eu humano.  



Você pode agora apenas amá-lo?  Pode só abraçar o eu humano?  Dê-lhe um abraço, 
exatamente como criou a pedra.

Imagine-se pondo os braços ao redor de seu eu humano... Abraçando-se... Amando-se... 
Tranqüilizando sua humanidade... Fazendo-a saber que vai cuidar de seu corpo... Que 
estimulará sua mente – mesmo indo além da mente, não deixamos a mente pra trás... 
Dizendo ao eu humano que ele é apreciado por limpar o gramado, lavar a louça... Que 
ele é amado a cada momento, a cada coisa que faz... Abraçando seu eu humano 
assegurando a ele que jamais será deixado pra trás... Jamais será esquecido... Jamais 
será negado.  Abrace-se. Beije-se ternamente com jamais o fez.

Não há necessidade de destruir o aspecto humano.  A humanidade é maravilhosa.  Não é 
preciso que Shiva venha e destrua o humano.  È abraçar, amar e incorporar o humano, 
mesmo em seu estado expandido.  Você jamais quer ficar só, assim como jamais o 
deixamos só.

 E assim é!

 Tradução para o português: Sonia Gentil - soniagentil@uol.com.br - outubro de 2005
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E assim é, queridos Shaumbras, que nos reunimos nesse lindo dia de música, sol e 
energia Shaumbra. Reunimo-nos mais uma vez como temos feito a cada mês por muitos 
e muitos anos.  Para alguns que são novos aqui, tanto em pessoa ou ouvindo pela 
internet, talvez a energia seja familiar: talvez você não possa por o dedo nela ou saber 
de onde vem.  É porque você está simplesmente sentindo a energia de Shaumbra, 
sentindo a energia de você mesmo.

 Você concordou em participar nesse Shoud.  Oh, não é uma canalização.  Não somos 
nós falando com vocês, transmitindo uma perspectiva meio “sublime”. De fato, fomos 
chamados algumas vezes de “elevado”.  Mas realmente no Shoud nos reunimos assim 
desta maneira, todos vocês humanos, anjos humanos divinos e todos nós que vimos de 
nosso lado do véu para acrescentar nossa energia a seu  belo e sagrado círculo.  E nos 
reunimos todos dessa maneira, e isso é familiar porque trabalhamos juntos dessa 
maneira em suas jornadas conscientes e em suas jornadas durante o sono.

 Estamos aí o tempo todo falando com você.  Talvez, você não reconheça a voz. Talvez 
pense que você seja alguém que não possa canalizar.  Mas você fala conosco o tempo 
todo.  Você nos escuta, na maioria das vezes, como sua própria voz ou aspectos de sua 
própria voz. Mas ao prosseguir em sua contínua expansão, você aprende a sentir a 
diferença entre a sua voz... A sua voz do passado... Outras vozes... A voz de Tobias... 
Ou de quaisquer outros seres do reino angélico.  Isso pode parecer familiar a você 
porque é a energia de Shaumbra.  E você é parte dela.

 Shaumbra não é um clube ou uma organização.  É consciência.  E há uma diferença, 
uma enorme diferença.  É uma consciência que continua a crescer cada vez mais.  “É  
uma consciência bem estranha, olhando pra ela”, você diz, “defina-a para nós, Tobias.  
O que é Shaumbra?  Quais são as regras de Shaumbra?”  Os que já estão há algum 
tempo nessa energia vão dar uma risadinha e dizer a você, “Não temos nenhuma regra.”  
“Quais são as taxas de Shaumbra? Quanto você deve pagar?”  Não há nenhuma, não em 
termos de dinheiro.  Talvez haja alguma taxa, mas não em termos de dinheiro.

 “Quem é seu líder?” Não há líder. Nós somos os líderes.  E somos todos deuses.  “Bem, 
então quem é seu porta-voz? Deve haver um sentado à poltrona, que nos permite entrar 
e trabalhar com ele”.  Não, talvez seja parcialmente a voz dele que você ouve, 
parcialmente a voz de sua parceira Linda e parcialmente sua voz também.  Essa é a 
coisa bonita do Shoud.



 E você pensa que este simples conceito pode estar presente em muitos outros grupos e 
em muitas outras pessoas.  Mas, em geral é único em Shaumbra.  Normalmente é um 
tipo único de comunicação da Nova Energia, de comunicação da consciência, de 
expansão da consciência bem aqui nesse grupo onde todos nós depositamos nossos 
seres inteiros por um período de tempo quando nos encontramos e continuamos a 
crescer e a nos expandir. Shaumbras... Vocês.

 Mês passado falamos sobre a chegada de nosso convidado Shaumbra.  Shaumbra, a 
propósito, para os que são novos, simplesmente significa uma família ou uma energia 
afim... Uma afinidade em relação a uma jornada espiritual e a um despertar espiritual... 
Uma família de anjos humanos que estiveram juntos antes... Que talvez tenham apenas 
passado um pelo outro na rua em uma vida passada...  Talvez tenham sentado juntos 
num tipo de reunião similar a esta.  Shaumbra é a energia de família, a energia do Lar, a 
energia de uma profunda afinidade ao amor do Espírito e pela descoberta desta energia 
do Espírito nesta realidade humana, nesta dimensão humana.

 Agora, alguns de vocês talvez pensem que esses anjos em nosso lado do véu seriam 
responsáveis pela descoberta do Espírito, pelo entendimento do Espírito.  E talvez 
possamos surpreendê-los ao dizer, “Não, foi os humanos que o descobriram primeiro”.  
Tudo em nosso lado do véu tende a ser “sublime”, tende a ser conceitos, idéias e 
sistemas de crença, talvez de uma maneira mais fluida do que aquela que experimentam 
na Terra porque vocês estão na tridimensionalidade e nós não.  Mas, não temos esse tipo 
de entendimento íntimo do Espírito que um humano pode ter – o tipo de entendimento 
íntimo...Significando que vocês o vivem... E respiram-no... E experimentam-no... E 
brincam com ele.

 Mais uma vez, tudo em nosso lado do véu tende a ser mais etéreo, menos definido.  
Nós, seres angélicos – não importa o nível em que estejamos – atravessamos o corredor, 
o portal da Terra para uma verdadeira descoberta.  É a diferença entre estar numa sala 
de aula e sair pra fora para ter a experiência.

 Vocês passaram toda sua vida em salas de aula.  Muitos entraram na universidade e até 
mesmo prosseguiram para além dela a fim de estudar e aprender.  Era tudo uma 
preparação, não era?  Não era a coisa real.  Era uma preparação.  Depois você entrou no 
mundo, como vocês o chamam, o mundo real. E descobriram que parte do que 
aprenderam era muito valioso.



 Mas, muito do que aprenderam na escola realmente não se aplicou à experiência terrena 
atual.  Oh, eles podiam ensiná-los a fazer uma equação matemática.  Ensiná-los como 
ser um médico ou um dentista ou mesmo um curandeiro. Mas, somente quando você 
saiu por aí e começou a experimentar é que realmente percebeu a importância.

 O mesmo acontece conosco.  Nós criamos conceitos aqui.  Discutimos os conceitos. 
Temos um tipo diferente de perspectiva e insights diferentes daqueles que vocês têm, 
porque não estamos mantidos numa formação energética tão amarrada.  Então, temos a 
habilidade de ser nossas próprias e vastas expansões.  Assim que eventualmente, 
entretanto, temos que ir a Terra.  Temos que ser íntimos dela, íntimos com o Espírito.  
Temos que ser íntimos de nós mesmos.

 Vocês passaram por muitas vidas aprendendo a ter intimidade com o eu... Que linda 
idéia! E quando se tornam íntimos demais de si mesmos literalmente ficam pirados – aí,
nesse momento de intimidade, nesse momento de uma respiração única – você descobre 
o Espírito. Você sabe, não dá para descrever.  Dá apenas pra dizer que aconteceu, que 
você descobriu essa integração da intimidade consigo mesmo, com o aspecto Deus de 
você.  Ninguém jamais poderia escrever sobre isso porque simplesmente não há 
palavras para definir essa integração.

 Alguns de vocês sabem exatamente do quê estou falando: a intimidade maior e o 
momento precioso.  Muitos de vocês tiveram uma ou duas vezes esta experiência.  
Aqueles que não tiveram, vão ter. E há mais do que uma experiência com isso.  Elas 
tendem a crescer e se expandir. Elas continuam até passando por uma nova 
profundidade de intimidade.

 Então, mesmo nós - os anjos, precisamos passar por esse grandioso, mas pequenino 
lugar chamado Terra para aprender a intimidade com o Espírito. É onde, desta vez, a 
energia de Shaumbra se torna tão bela.  Dissemos a vocês no mês passado que ela havia 
nascido.  Era um conceito.  Estava em um estágio embrionário.  Vocês podiam senti-la 
se movendo.  Muitos de vocês podiam senti-la por toda a sua volta e dentro de vocês, 
essa energia de Shaumbra.  E, devido ao que vocês estiveram fazendo, devido aos seus 
desejos e suas criações e também por essa enorme infusão da Nova Energia na Terra há 
vários meses atrás, vocês puderam dar a luz a Shaumbra. Ela se torna uma energia 
arquetípica assim como a energia de Rafael, Metatron, Gabriel e tantas outras energias 
arquetípicas.  Elas são reais.  Têm identidade própria.  Possuem sua perpetuação própria 



da energia da força de vida, significando que elas continuam a crescer. Continuam a 
expandir. Continuam a se desdobrar.

 Shaumbra é desse jeito.  Ela se torna uma energia arquetípica que pode ser vista ou 
sentida como uma entidade.  Talvez nós a chamemos de Arcanjo Shaumbra.  Ela pode 
ter atributos humanos. Por quê?  Porque você é humano. Você a pode ver como uma 
forma humana. Alguns de vocês começaram a senti-la... A presença deste grande Ser 
com um tipo de manto carmesim se derramando... Com uma linda presença forte e 
calma... Que é amorosa...Reconfortante... Que, às vezes, solta algumas lágrimas porque 
suas dores, seus desafios e dificuldades também passam a ser de Shaumbra... Ela 
também reflete as coisas que você aprende... Os novos entendimentos que você 
desenvolve... E finalmente a intimidade consigo mesmo e com o Espírito.

 Essa energia da família Shaumbra está mais uma vez conosco hoje, nossa convidada 
especial.  Temos dois convidados hoje.  Um deles é essa linda energia de Shaumbra. Ela 
se expandiu e se abriu desde o mês passado. Alguns de vocês têm sentido o que 
chamam tapinhas ou empurrões súbitos para fazer alguma coisa.  Vêm sentindo que 
estão falando com você.  Isso é bem energia Shaumbra.

 Sim, o resto de nós está aqui, continuamos a fazer nosso papel, movimentando suas 
energias.  E essa energia de Shaumbra chega para ajudá-los, guiá-los, não para fazer por 
vocês.  É uma fonte da qual podem beber.  Porque ela também é você, ela não tira nada 
de você.  Ela apenas dá de volta.  Porque ela é seu amor e o amor do grupo família aqui 
na Terra, ela o apóia mesmo nos dias em que você mal se agüenta.

 Essa energia de Shaumbra não é uma na qual você tem se alistar.  Percebe? Muitos de 
vocês tentaram se ligar em Metatron.  Trabalharam pra isso algumas vezes. Muitos 
tentaram se ligar a outras energias arquetípicas dos arcanjos, ou talvez de outros seres.

 Essa energia de Shaumbra é diferente.  Você não tem que se ligar nela.  Você já está 
ligado. Não tem que entrar num estado alterado para estar nessa energia.  Você já está.  
Você já está com ela.  É simplesmente reconhecer que Shaumbra é parte de você, parte 
da família.  Então, inspire-a. E de alguma maneira maravilhosa, linda e sagrada ela 
começa a trabalhar direto com você.



Algumas dessas coisas nas quais você tem se ligado por meses ou talvez por anos, 
sabendo que você entende, entende bem no fundo aquele tipo de modalidade de cura, ou 
trabalho transformacional ou um tipo de alquimia, você apenas sabe que conhece.  Você 
diz que talvez já conhecesse de outra vida.  Talvez, você o tenha desenvolvido em 
outras esferas.  Vamos falar disso num momento.  Mas, as outras esferas são seu 
laboratório.

 Então, é hora de trazer essas coisas pra cá, pra Terra.  Às vezes, você fica travado nelas.  
Não tem tanta certeza de como trazê-las ou o que fazer.  Está esperando por nossa 
orientação.  Está esperando que a gente faça por você, mas isso é outra coisa.  Aí, você 
ganha todos os créditos e nós não. Assim não funciona (risadas).

 Então, com essa energia de Shaumbra vá agora mesmo até algumas dessas paixões e 
sonhos.  Volta a algumas dessas coisas que você tem desejado fazer há um bom tempo.  
Você vai ver que a energia Shaumbra entra e o apóia de uma maneira linda, de uma 
maneira inacreditavelmente clara.  Ela o apóia no trabalho que você faz.  Então, 
introduzimos a energia de Shaumbra nesta reunião de hoje.

 Temos que lhes dizer que o Shoud de hoje é um pouco diferente de alguns outros 
Shouds que fizemos.  De fato, é diferente de qualquer outro Shoud. Estamos tirando o 
contador de Cauldre (risadas enquanto Geoff retira seu relógio).  Preferimos que ele 
mesmo e vocês não usem seus relógios durante o Shoud hoje.  Vamos desacelerar o 
tempo.  Vamos parar totalmente essa coisa que vocês chamam de tempo.  Coloque-o em 
algum lugar seguro para não esquecê-lo.

 Então, hoje o Shoud é um pouco diferente porque, ao reunirmos as energias de 
Shaumbra com vocês, vemos que há necessidade de algo um pouco diferente, é 
necessário um pouco de rejuvenescimento.  Então estamos introduzindo nosso segundo 
convidado para orientar e ajudar.  Esse tem literalmente a energia de Shaumbra, talvez 
do Shaumbra inicial, mas que todos vocês conheceram no passado, com o qual cada um 
de vocês trabalhou de uma maneira ou de outra, com o ser alma deste querido 
convidado de hoje.

 Ele entra porque ele começou o trabalho bem antes.  Ele começou a abrir portas e 
consciências há muito tempo atrás.  Ele começou a trabalhar com as energias do 
rejuvenescimento e da expansão.  Este ser querido é – como dizer – muito intimamente 
conectado as energias da esfera terrena devido a seu profundo e terno amor pelo 



trabalho que continua e pela continuação do trabalho que ele iniciou há muito tempo 
atrás.  E, ele ficou especialmente fascinado com este grupo chamado Shaumbra bem 
antes de vocês ouvirem o termo Shaumbra.

 Então queremos dar as boas-vindas à energia de nosso querido convidado, Edgar Cayce 
(muitos “ahs!” e “ohs!” dos presentes). Que está com vocês hoje.  Ele falou com vocês 
bem antes que eu começasse a falar com vocês dessa maneira.  Vocês leram os livros, e 
sentiram que estavam ali com ele em suas canalizações, em suas sessões.  Vocês 
entenderam esse “profeta do sono” como muitos poucos.  Jamais pensaram que fôsse 
frívolo ou louco.  Vocês sabiam que fazia muito sentido; era muito claro.

 E veio antes com alguns outros para começar a quebrar o gelo, numa época quando a 
Terra estava num caminho muito interessante, um caminho potencial de destruição.  Ele 
entrou para movimentar a consciência, criar um potencial de mudança para aqueles que 
estavam prontos para abraçá-lo. E vejam o que ele realizou.  Vejam como foi além.

 Muitos de vocês literalmente estavam ajudando a orientar e a apoiar seu trabalho antes 
mesmo que encarnassem nesta Terra.  Vocês estavam nas sessões.  E, eu sei que muitos 
de vocês lembram disso, isso traz algumas lágrimas a seus olhos.  Vocês estiveram no 
Segundo e no Terceiro Círculo antes de retornar pra Terra nesta vida.

 Na época dele você  estava ali como um anjo, observando e vendo, apoiando-o em seu 
trabalho de transformação, ajudando-o a manter o equilíbrio.  Foi isso o que você por 
ele na época.  Quando trabalhava com ele de nosso lado do véu, você percebia que era 
muito, muito difícil. A consciência não chegava perto do que é agora.  Você sabia que 
seria fácil dele se desequilibrar.

 Quando você está fazendo esse tipo de trabalho Shaumbra, você sabe, é fácil sair do 
equilíbrio porque de repente você está sendo empurrado. Vai aos trancos.  Você é 
ridicularizado e julgado. Você sai fora do que seria um sistema tradicional de crenças. 
Você está fazendo um trabalho que ninguém mais fez antes. Você sabe como é a coisa 
nessa vida.

 Então, vocês ajudaram a manter Edgar Cayce equilibrado... Equilibrado na vida 
familiar.  Equilibrado em termos financeiros... Equilibrado com seu ego... Não porque 
ele engrandeceria seu ego, mas vocês sabiam que ele tenderia a destruir seu ego, acabar 



com ele.  Vocês sabem como é. Ele estava fazendo um  trabalho fenomenal.  E não 
havia receio de que ele se inflasse.  O medo era que ele se diminuísse.

 E vocês ajudaram a lembrar a ele o quanto era amado, o quão importante o trabalho 
dele viria a ser para o trabalho que vocês iriam continuar na Terra.  Seu trabalho agora 
como Shaumbra é a continuação do que ele começou.  O trabalho dele foi uma 
continuação do que vocês iniciaram antes disso.  É como um salto de sapo pra trás no 
tempo – um serve ao outro.

 Muitos de vocês têm sentido a querida energia de Edgar durante alguns desses Shouds 
porque ela tem vindo. Muitos de vocês falam com ele porque ele também incorpora a 
energia de Shaumbra.  Ele foi um Shaumbra precoce. Muitos de vocês o conheceram em 
tempos anteriores.  E foi assim porque ele esteve conosco nos templos de Atlântida.  
Muitos de vocês ajudaram a movimentar e a equilibrar a energia durante suas sessões.  
E, quando leram sobre elas mais tarde num livro, sentiram-se ligados, muito íntimos.  E 
não podiam entender por quê.  E, agora sabem.

 Então, pedimos a cada um de vocês que dê as boas-vindas a energia muito querida de 
Edgar Cayce nesta sala, neste centro de Shaumbra.  Quando ele partiu da Terra nessa 
vida passada como Edgar Cayce, ele passou por todo o caminho até o que Saint 
Germain descreve como a Ponte das Flores.  Ele fez isso rapidamente porque entendia o 
caminho. Ele o conhecia.  Ele caminhou por este caminho em seu estágio de “profeta do 
sono”.

 Mas, então a partir da Ponte das Flores ele foi capaz de retornar a Terra sem entrar em 
corpo físico.  Ele foi capaz de retornar as novas esferas, aos reinos não físicos da Terra.  
Ele conseguiu – como um mágico ou alquimista – não ser capturado na energia que o 
teria puxado para um corpo... E mesmo assim ainda estar perto sem passar por todo o 
caminho de maneira a poder continuar com o trabalho que foi iniciado pela Associação 
para Pesquisa e Iluminação (A.R.E. – Association for Research and Enlightenment)... 
Assim que ele podia estar tão próximo ao querido amor que teve por tantas vidas –
Hugh Lynn Cayce – trabalhando  praticamente como um com Hugh Lynn ... Tão 
próximo que alguns pensavam que Hugh Lynn era a reencarnação do querido Edgar.  
Eles trabalharam como um.



 A propósito, vocês podem fazer isso, trabalhar como um com a energia Shaumbra, 
trabalhar bem  de perto com essa linda entidade que ajudaram a criar. Também podem 
trabalhar muito de perto com Edgar Cayce.  Vamos trabalhar com ele neste dia.

 Então, peço mais uma vez que dêem as boas-vindas a nosso querido convidado. Não 
faz muitos anos que ele esteve em corpo físico.  Ele conhece e lembra muito bem, 
diferente de mim, Tobias; pra mim foi há alguns milhares de anos.  Para o querido 
Edgar apenas algumas décadas.

 Então vamos falar sobre hoje.  Vamos falar sobre onde estamos.  Quando examinamos 
a energia de Shaumbra através do mundo, ela estava diferente.  Pesquisamos para 
encontrar a informação necessária a apresentar. E, a resposta foi, “Nada de informação 
hoje”.  O informe era que era hora para um pouco de rejuvenescimento.

 Então, era também o momento para aprender através de exercício bem prático como a 
energia funciona.  Falamos sobre isso cada mês.  Falamos através de conceitos e teorias.  
Oh, também falamos com grande energia.  Mas, vocês disseram pra nós que era 
momento agora de experimentar, ter um gostinho de como a energia simples e 
claramente funciona.

 Vocês nos disseram que seus corpos estão cansados.  Suas mentes estão desgastadas. 
Seus espíritos parecem estar ausentes por aí.  Vocês nos disseram que basicamente era 
momento para seu check-up de cada 100.000 anos (risadas).  Vocês estiveram ausentes 
de algumas visitas programadas de manutenção (mais risadas).

 Vocês também nos disseram que a energia da Terra está a um passo tão rápido que 
precisavam de um Shoud apenas para estar juntos, diminuir o ritmo, sem preocupação 
com o tempo e, de fato, se reunir em nossa energia de rejuvenescimento de hoje.  Então, 
fizemos alguns arranjos.  Fizemos um arranjo para uma pequena visita a meu chalé.

 Recentemente tivemos um delicioso grupo de humanos literalmente fisicamente em 
meu chalé.  Nós recriamos o chalé na Terra.  E, céus, que legal que foi!  E como 
removemos alguns pedregulhos do caminho, não foi? Foram momentos maravilhosos.



 E – como dizer – a energia de Cauldre tá recebendo uma taxa extra – como dizer –
passando por tanta energia e envolvido em tantos Shouds ou canalizações.  Mas, há uma 
coisa que tenho que dizer, eu, Tobias, amo fazer isso (risadas). Amo totalmente sentar 
com vocês em grupo, é claro, mas um a um, juntos onde podemos explorar um pouco de 
sua história... Onde podemos explorar como você chegou onde está... E onde podemos 
explorar maneiras de expandir... Modos de continuar a viver de toda uma nova maneira. 
Sim, estou dando uns tapinhas leves em Cauldre para – como dizer – suavizar um 
pouco.

 Então, fizemos uns arranjos para visitarmos o chalé de Tobias.  Agora, alguns de vocês 
estão dizendo, “Mas isso é apenas um conto de fadas”.  Ah, sim é, mas que maravilhoso 
conto de fadas!  Você sabe, às vezes você lê esses contos de fadas ou vê filmes sobre 
eles.  Você sai do filme, ou termina o livro e diz, “Muito bom, mas era apenas um conto 
de fadas”.

 Mas, queremos dizer a você que algo aconteceu durante esses momentos.  Só porque 
não são fisicamente e terrenamente tangíveis – só porque você não pode tocar ou 
saborear com seus sentidos humanos – não significa que não sejam reais.  São muito 
reais.  E, se há um ponto hoje, que queremos transmitir a vocês é que tudo isso é real.  
Os pensamentos, as imagens, os sonhos, os contos de fadas – todos eles causam 
impacto.

 Talvez não seja real como é definido por sua ciência e física atuais porque ela diz que 
precisa haver certas qualidades físicas para uma coisa ser real.  Mas a ciência está 
descobrindo que real não é aquilo que se pensava ser.  E, eles vão continuar a descobrir.  
Vão fazer descobertas incríveis e espantosas que vão mostrar um novo tipo de física.  E 
vamos chamá-la de “Física da Nova Energia”.  Não é preciso ser material para ser real.

 Aí, você diz, “O chalé de Tobias. O quão real é? Será um conto de fadas?” Oh, 
realmente ele é. Mas tem a realidade construída direto nele.  Mesmo que não seja de seu 
mundo, tem um efeito sobre seu mundo.

 Eu estava dizendo anteriormente que seu laboratório é essas outras esferas/reinos.  
Vocês entram em outras esferas, esferas não físicas.  E há uma variedade delas.  Têm 
formas diferentes. Possuem diferentes atributos energéticos. Vocês vão para lá em seu 
estado onírico, é claro.  Também vão para lá em seus sonhos diurnos.  E vocês também 
vão em sua imaginação.



 A propósito, vocês não vão pra lá com visualização e afirmação. Vocês não entram em 
esferas criativas com afirmações.  Afirmações são disciplinas da mente.  Mas, não são... 
Elas não tem nada a ver com imaginação e criatividade.  Visualizações são uma 
focalização da mente.  E, embora tragam algum benefício, elas são muito, muito 
limitadas.

 Então, seus laboratórios são essas esferas exteriores, as esferas criativas.  É onde 
concebem suas idéias.  É onde vocês brincam com energias de criação.  Não estamos 
falando sobre o que vocês chamam normalmente de energias criativas na Terra, só 
porque você é um artista ou um escritor.  Esse é um tipo de energia criativa.  Estamos 
falando aqui sobre energias criativas em outras esferas.  As esferas exteriores também 
podem estar bem aí dentro de vocês.  Elas não são físicas.  Essa é a única coisa que as 
separa da realidade base a que estão acostumados.  O reino exterior pode estar 
internamente.

 Então vocês entram nessas esferas externas.  E é aí que vocês criam conceitos. É aí que 
vocês sonham uma canção muito antes que ela tenha palavras ou notas.  Palavras e notas 
são atributos da consciência tridimensional.  Você vai pra lá e brinca com energias.  
Você brinca com freqüências. Você brinca com diferentes tipos de geometrias sagradas.  
Geometria sagrada não tem nada a ver com matemática.  Tem tudo a ver com o fluir e a 
formação de energia... Percebe?  Todos vocês vão pra lá.  Não existe um único entre 
vocês que não vá.

 Vamos usar nosso delicioso grupo musical de hoje como um exemplo.  Quando eles 
compõem sua música, eles não a escrevem com a mente.  Eles se permitem expandir 
pelas vastidões.  Um cético diria que eles estão flutuando por aí.  Mas, não estão 
mesmo.  Eles expandiram suas energias.  E agora, apenas estão tocando na esfera da 
imaginação.  E, é real.  Tão real quanto esta realidade... Talvez mais ainda.  Apenas 
você ainda não sabe como senti-la ou verdadeiramente entendê-la.  Ela se encontra além 
da esfera mental.

 Então eles vão pra lá e brincam com as energias.  Dão forma e transformam energias. 
Eles saltam em algumas energias e as conduzem.  Reúnem diferentes energias e vêem 
sua compatibilidade. Você pode imaginar isso do jeito que quiser.  Você pode se 
imaginar literalmente pulando numa onda de energia e dirigi-la. Você pode se imaginar 
em seu estado humano dirigindo-a por aí, agarrando algumas e em seguida dirigindo-as. 
Sim, isso é imaginação e é seu laboratório.



 E, finalmente de seu laboratório você escolhe criações e conceitos variados que ama e 
com os quais quer criar intimidade ou trazer pra Terra.  E assim você faz.  Você permite 
que fluam.  Agora, essas energias, de uma certa maneira, têm que se re-formar para 
entrar na dimensão da Terra, para entrar na esfera que vocês chamam terceira dimensão, 
mesmo que sejam um tipo não físico de energia como a música.  Elas precisam se 
redefinir para entrar.  É como uma espaçonave tentando entrar na atmosfera terrestre.  
Tudo muda, e tem que mudar para se acomodar a esse nível.  Mas o cerne das energias 
ainda está lá. Então, você a introduz.  Nossos queridos amigos músicos as introduzem.

 E, agora eles começam a definir as palavras.  As palavras não foram feitas primeiro, tão 
pouco as notas musicais.  Primeiro foi dado forma à energia. Agora, é difícil porque a 
mente não entende esta parte da criação. A mente luta para defini-la.  A mente acha que 
você escreve música ou que você escreve letras, mas você não está fazendo isso.

 Você sai e brinca com energias por um tempo.  Depois, elas são trazidas pra cá.  
Quando são trazidas pra cá, talvez você possa escutar uma canção como se estivesse 
acordando de um sonho.  “De onde vem isso? Estou ligado a algum tipo de consciência 
de massa?”  Não, você está ligado em seu laboratório. Você pode estar dirigindo pela 
estrada e ter uma idéia.  De onde ela veio? Bem, essa idéia foi sua.  Ela vem de seu 
laboratório.  Encontrou o caminho até você.

 Agora você começa a defini-la para seja sentida e se engaje nesta dimensão humana.  
Você define agora esta energia de seu laboratório em termos de notas.  Você tem uma 
escala ou freqüência específica para notas.  E começa a escrevê-las.  Depois, começa a 
definir a letra para um melhor entendimento, entendimento literal das energias que estão 
por trás disso tudo. E você junta as notas musicais e a letra.

 Agora você tem uma canção.  Você tem uma criação.  Você a materializou ao tocá-la 
ao violão e ao cantar a letra.  E a canção penetra a realidade.  E outros podem 
experimentar a energia por trás dela.  Mais do que tudo você tem a oportunidade única 
de estar em sua própria criação, de expressar aqui sua própria criação... Muito simples, 
muito simples.  Então não queremos ver ninguém dizendo, “Bem, isso é um conto de 
fadas”, ou “Isso é apenas imaginação”.  É o seu laboratório.

 Tantos de vocês têm tido idéias maravilhosas.  Desenvolveram-nas em seus próprios 
laboratórios etéreos, celestiais.  Mas aí, ficam com medo de apresentá-las.  Elas travam.  



Hoje, vamos mostrar a vocês algumas que estão travadas.  Elas ficam travadas bem aí 
na porta da terceira dimensão. Elas estão a porta da terceira dimensão, mas você não 
quer abrir a porta.

 Tem medo talvez de ser ridicularizado.  Mas lembre-se de Edgar Cayce.  Você talvez 
tenha medo que não funcione.  Lembre-se de Edgar Cayce.  Tem medo de que talvez 
não seja isso o que o Espírito realmente quer que você faça nesta vida.  Lembre-se dos 
dilemas pelos quais Edgar Cayce passou com seu passado religioso, pensando se era a 
coisa certa a fazer.

 Você fica imaginando se você vai ter recursos para a realização.  Mais uma vez, 
lembre-se de nosso querido amigo em sua cama, entrando em estado de transe e 
realizando seu maravilhoso trabalho.  O que aconteceu uma vez que ele estava 
desejando começar a coisa?  A organização se apresentou, ajudando-o, incluindo os 
seres das esferas angélicas e os seres nos planos terrenos.  Bem, os anjos e os humanos 
não se apresentaram dizendo de início, “Edgar estamos aqui para trabalhar com você 
quando decidir se deitar naquele sofá e começar a canalizar”. Ele primeiro começou a 
canalizar.  E, depois todos se apresentaram.

 Isso é uma sacudidela para um bando de você aqui hoje.  Vocês têm tantas criações 
lindas bem aí junto a porta das esferas terrenas.  Talvez estejam com medo que elas não 
paguem suas contas. “Mas eu tenho que manter meu emprego para poder pagar minhas 
contas”.  Lembrem-se mais uma vez de Edgar Cayce.  Conversem também com outros 
Shaumbras.

 Está se tornando comum o alto índice de desempregados entre os Shaumbras (risadas). 
Ou, como Cauldre gosta de dizer – eles são auto-desempregados (mais risadas). 
Ultrapassaram os sistemas comuns de crença de ganhar dinheiro.  Deram um grande 
passo por cima do abismo.  E, o que aconteceu?  Quase todos estão percebendo que a 
abundância flui muito mais facilmente e mais ainda do que antes.  Eles não entendem 
muito bem como tudo isso está funcionando.  Mas, eles sabem que está.

 Então muitos de você usam seus empregos humanos como uma desculpa.  “Mas eu 
tenho que pagar minhas contas. Tenho que alimentar minha família”.  Mas que peso 
vocês estão pondo sobre os ombros da família!  Estão usando-a como desculpa.  É hora 
de ultrapassar isso.  É hora de abrir as portas, começar a fazer seu trabalho. Ninguém 



disse que você tinha que se demitir do emprego para começar.  Foi seu sistema de 
crenças que aparafusou isso.

 Conhecemos cada Shaumbra aqui e Edgar Cayce, andando pela sala e conversando com 
cada um que está ouvindo, tem trabalhado em seus laboratórios.  Esta é uma das razões 
por que vocês estão um pouco fatigados.  Vocês têm estado trabalhando em outras 
esferas, brincando com energias e agora estão prontos para introduzi-las.  Talvez seja 
uma invenção.  Você diz, “Mas primeiro preciso de dinheiro”.  Pense... Os Velhos 
sistemas de crença.  Você primeiro precisa da invenção. O dinheiro vai aparecer.  Ele 
vem até você.

 Alguns de vocês andam desejando sair fora e fazer trabalhos de cura.  Aí diz, “Não 
tenho certeza de onde começar. Não tenho certeza se vou fazer grana”.  Vou dar uma 
pista pra você.  O trabalho de cura... Se você escolher isso... E escolher largar seu outro 
emprego... E deseja ter sucesso por direito próprio e ajudar outros que desejam ser 
ajudados... O trabalho de cura precisa ter sua assinatura... Percebe?

 Você fez cursos, aprendeu muitas, muitas coisas. E todas são energias maravilhosas.  
Basicamente lhe ensinaram como a energia funciona.  Mas, quando você sai e pendura 
sua placa, é o seu trabalho e de ninguém mais.  Não o chame de nenhum outro modo.

 Sim, você leu os livros.  Fez os cursos. Mas até que isso seja completamente sua 
energia, até que você se aposse e incorpore seu próprio trabalho, a coisa vai andar 
frouxa.  E você vai ficar muito frustrado.  Chame-o de seu próprio. Você o criou.  Você 
o criou em seu laboratório.  Você o criou, estudando-o na Terra.  Agora vá fazer seu 
trabalho.

 Então você segura muitas de suas criações.  Isso literalmente bloqueia a energia, 
arrolha a energia. Quando alguns de vocês têm uma dúzia, milhares de idéias e criações 
travadas a porta desta dimensão, é porque estão com medo de introduzi-las.  Ou, estão 
esperando que nós digamos a vocês que têm que fazer isso.  Ou, estão esperando por 
algo.  Ou, não tem tempo suficiente. Ou, estão muito cansados.

 Ou, qualquer que seja a desculpa, ela literalmente arrolha a energia. Pára o fluxo 
natural das energias.  E depois você se torna uma vítima de suas próprias crenças.  Fica 



cansado.  Quebrado. Detonado. Mais do que tudo, você fica muito frustrado porque sabe 
que está tão perto.  Você sabe que está muito perto da coisa, e ainda assim não a realiza.

 Então Shaumbra, a imaginação... Meu chalé... É real?  Sim, ele é se você deixar que 
seja.  Tem energia real. Oh, talvez, você não possa tocá-lo com suas mãos.  Mas, talvez 
em breve você seja capaz.  Ele tem uma energia que é muito, muito real.  Não apenas 
um doce sonho. Ele está lá.  Eu o criei.  E você está continuamente ajudando a criá-lo.

 O chalé de Tobias... Então, vamos pra lá em grupo.  Como chegamos lá? Sigam-me... É 
só me seguir.

 Tem uma coisa que adoraria deixar marcado para cada um de vocês hoje.  A realidade 
das energias invisíveis... Elas influenciam... Elas causam um efeito.  Elas vêm descendo 
pelas esferas da imaginação e começam a brincar em sua realidade.

 Aqueles que agora estão com a imaginação bloqueada pelo efeito do que chamariam o 
prático ou o tangível... São esses que ficam frustrados.  Há humanos pelo mundo inteiro 
que reduzem tudo que não podem analisar.  Oh, meu... Que limitação ter apenas a 
mente!  Que limitação não ser capaz de entrar na Inteligência Divina, o grandioso você!  
Você descobre que não quer analisar quando entra em outras esferas.  Você não quer ter 
que colocar tudo numa caixinha.

 Então aqui estamos em meu chalé.  É um lugar muito gostoso.  Sim, ele mudou.  Posso 
mudar a cor instantaneamente.  Posso mudar o estilo do telhado.  Mudar o tamanho. Eu 
gosto dele assim aconchegante... Cercado de árvores... Um pequeno córrego atrás... 
Uma linda estradinha passando lá fora... Lindos jardins por toda a volta... E o som de 
cascatas.  Mas, você não as vê, o som da água permanece.

 É óbvio que coloquei um bocado de passarinhos.  Amo os pássaros porque eles me 
bicaram no olho (risadas); eles fizeram pouco de mim quando eu estava na prisão.  E, 
finalmente me libertaram.  Meu, como amo estas criaturas! A propósito, às vezes me 
mostro a você como um passarinho para lhe lembrar de sua libertação de si mesmo, das 
armadilhas e da prisão de sua própria mente.



 Então, eu tenho este lindo chalé.  Mas não vamos entrar nele hoje. Vamos caminhar 
pela estrada.  Sintam a energia.  Sinta as energias aqui.  Estou criando uma certa 
história, criando uma pequena imaginação.  Você pode diminuí-la, e dizer, “Bem, foi 
engraçadinha”. Ou você pode olhar para as verdadeiras energias que estão acontecendo 
aqui.  Você pode sentir o que está realmente acontecendo aqui – como estamos indo da 
imaginação para a manifestação.

 Descendo pela estrada vamos passar por uma pequena ponte. E você pode ouvir seus 
passos enquanto a atravessamos... Novamente... Mais uma vez o som da água por todos 
os lados. Alguns de vocês já sentaram junto a um riacho e ouviu a música.  Você nos 
ouviu ao escutar a água.  É um jeito lindo de se ligar na energia.

 E agora, descendo um pouco mais na estrada, há uma bela campina. Vamos andar pela 
campina.  E, é óbvio há flores de todos os tipos... Eu as plantei aqui.  Não precisei de 
me ajoelhar e usar as mãos.  Apenas as imaginei.  E agora adoraria partilhar com 
vocês... A fragrância... A fragrância de algo além dos sentidos terrenos... A fragrância 
das flores... Fragrância de uma doçura difícil de descrever... Bem aqui.  Vê como é 
fácil?  Eu disse a vocês quando começamos hoje, que queria mostrar a vocês como é 
fácil trabalhar com energias.  E estamos fazendo isso neste momento.

 Agora deste lado aqui... Vocês vêem uma construção de pedra e madeira com um lindo 
telhado em ardósia.  Este é o Centro de Serviço Shaumbra.  É para onde estamos indo 
hoje.  Oh, não é como num centro de serviço para seus carros.  Esses são... Eles cheiram 
a óleo.  Têm muito barulho.  A linguagem é suja e tem cuspe no chão (risadas).  O 
nosso é lindo. O nosso é luxurioso.

 Vamos entrar agora.  Sim, alguns de vocês estão perdidos.  Estão olhando pra fora.  
Vamos entrar porque temos trabalho a fazer hoje, um pouco de rejuvenescimento. 
Obviamente aqui dentro eu criei janelas para onde quer que olhem... Sim, uma enorme 
lareira também ao lado.  Mas há janelas por todos os lados.

 As cadeiras são confortáveis e grandes.  Há espaços só pra se deitar.  O som da água 
continua aqui, mesmo que não possam ver de onde vem.  Não dá pra ver uma fonte ou 
um rio neste lindo centro de serviço.  Mas vocês podem ouvir os sons.  Podem sentir o 
sol entrando pelas janelas.  Vêem como é fácil?  Não diminuam a energia.  É muito real.



 Agora vá em frente e sente-se em qualquer lugar.  Eu tenho minha poltrona favorita, 
uma grande poltrona com o encosto alto de cor carmesim, é claro.  Ao lado, tenho meu 
charuto.  Alguns de vocês já devem ter sentido o cheiro.  É de ontem a noite.

 Vamos só sentar.  É hora de rejuvenescer.  Vocês disseram que hoje não queriam muita 
informação, só deixar seu corpo, sua mente e seu espírito re-equilibrar, rejuvenescer.  E 
é por isso que meu querido amigo Edgar também está conosco.  Ele era um mestre em 
ajudar os outros a entender como clarear seus corpos e mentes.  Ele era um mestre no 
entendimento de aplicações únicas de energias, fosse na forma humana ou na forma 
etérea.

Vocês têm ido tão rápido ultimamente.  Vamos parar o tempo, neste momento.  E 
podemos fazer isso. Na verdade, não há tempo; ele é só uma invenção humana. Aqui 
neste lugar vamos retornar ao ‘não-tempo’ natural.

 Aqui vamos diminuir o ritmo.  Em sua Terra neste momento, na Terra tudo está tão 
rápido.  Há tanto acontecendo neste momento.  Ela está meio a todo tipo de mudanças e 
caos, dramas e traumas.

 Vocês estiveram trabalhando tão duro lá movimentando sua consciência, dando tanto 
duro, tentando ajudar as pessoas.  Sacrificando-se tanto pelas famílias e amigos.  
Sacrifícios que às vezes significa até estar só. Você sabe.  Você se sacrificou, ficando 
só.  Não é porque não tenha uma personalidade esfuziante.  Mas porque escolheu ficar 
só. Afastado dos outros, porque você sabe que algumas vezes é mais fácil fazer o 
trabalho de ascensão da consciência quando você está fora.

 Alguns de vocês têm empregos muito intensos... Oh, e famílias intensas.  Mas aqui no 
Centro de Serviço Shaumbra você pode relaxar.  Seu corpo tem passado por muito 
estresse ultimamente.  Você vem tentando negar isso, dizendo “O que há de errado 
comigo? Eu tenho que ficar forçando, forçando, forçando”. E eu digo, “Pare de fazer 
isso agora”.

 Às vezes, você tenta negar que seu corpo esteja sobrecarregado.  Você finge que tem a 
força de 10, 20 ou 100 e continua  e continua. E isto está fazendo um péssimo efeito em 
seu corpo.  E você sabe disso.  Vamos diminuir o ritmo bem aqui. Ouvir novamente a 
água.



 Sua mente tem sido bombardeada.  Você está tentando manter as coisas em sua vida em 
equilíbrio, de uma maneira que você possa continuar a funcionar.  Mas, você sabe, algo 
mais está acontecendo.  Você fica imaginando o que é que está te deixando maluco.  
Imagina por que será que você, de vez em quando, não consegue se controlar.  Tenta até 
agir com naturalidade.  E sabe que isso não funciona.

 Então, aqui no Centro de Serviço Shaumbra vamos desligar por um tempo. Não há 
nada que tenha que fazer... Nenhum lugar que tenha que ir.  Não tem que fazer nenhuma 
cura em si mesmo ou em outros. Vamos só desacelerar por um momento.

 Seu espírito tem passado por uma incrível transformação, por uma expansão própria, 
por uma abertura própria e um renascimento próprio.  Tudo isso tem acontecido 
enquanto esteve no dia a dia de sua forma física.  Seu espírito, de uma certa maneira, 
tem seu próprio trauma que está tentando integrar, tentando se tornar íntimo de você, 
com sua parte humana. Às vezes há uma tremenda desconexão entre os dois.

 Você tem estado ocupado tentando fazer as coisas que tem que fazer para funcionar a 
nível humano.  E, seu espírito continua a querer se abrir e se revelar. E não sabe o quão 
rápido você está querendo que isso aconteça.  Às vezes você diz, “Vá rápido”.  Outros 
dias você diz, “Não sei o que está acontecendo. Não agüento mais”.  Mas aqui, no 
Centro de Serviço Shaumbra, na energia segura em que estamos, você pode 
simplesmente relaxar.

 Eu uso o termo “centro de serviço” porque, de uma certa maneira, é um pouco uma 
metáfora boba. Um exemplo tolo.  Mas vocês são como um veículo.  Como um veículo 
híbrido.  Uma parte da Velha energia. Uma parte da Nova Energia.  E estão
desenvolvendo suas características híbridas, assim como os carros híbridos movidos à 
gasolina e a eletricidade.  Mas eles são construídos e desenhados desta forma.  Eles 
saem de fábrica assim.

 Vocês estão fazendo isso do vento.  Vocês estão integrando o híbrido.  Estão 
integrando atributos da Nova Energia num veículo da Velha Energia tudo ao mesmo 
tempo.  É um desafio incrível fazer isso, especialmente sendo os primeiros.  Os outros, 
que os seguirão... Podem fazer isso mais facilmente, já que vocês abriram o caminho 
para eles. Mas, neste momento, Shaumbra, você tem passado por uma incrível 
quantidade de coisas – mudando, renascendo, transmutando, integrando Nova Energia, 



abrindo-se para novos conceitos – tudo isso enquanto está em seu corpo físico.  É por
isso que precisamos dessa folga hoje, de maneira nenhuma é um Shoud normal.

 Por um momento agora, deixe literalmente que as energias desta água fluente – seu 
som... Seu movimento... Suas energias refrescantes e suaves – deixe que elas fluam 
através de seu veículo energético.  Vamos fazer uma depuração, uma limpeza, abrir um 
pouquinho.Vamos fazer isso também através da respiração.

 Mais uma vez, isso é só a imaginação?  Sim, é. E, é real... Literalmente.  E é tão 
simples, Shaumbra. Enquanto estamos aqui, você está literalmente deixando seu corpo 
ser limpo. Está permitindo que ele se re-equilibre.

 E você sabe que não estamos levantando nem uma mão.  Estamos apoiando-o. A 
energia de Edgar Cayce está aqui dando apoio a você, assim como você deu apoio a ele.  
Mas, você percebe, você está deixando acontecer. Você está se dando uma pausa 
energética neste espaço seguro.

 Vocês estavam preocupados com a pressão sobre seu corpo, temendo levá-lo ao 
desequilíbrio.  Em alguns isso aconteceu.  Mas ele pode se clarear.  Vocês estão 
preocupados com o fato de estar estressando seus órgãos, e estavam.  Você precisa 
agora de um check-up de manutenção.  Precisa que flua um pouco de energia agora em 
sua vida.

 Você está preocupado de estar forçando sua mente ao limite.  E estava. E não há 
necessidade de forçar sua mente.  Ela serve a uma função muito rudimentar.  Está aí 
para armazenar informação.  Para ajudar na performance de tarefas físicas 
tridimensionais.

 Mas você nunca verdadeiramente quis expandir sua mente.  Trata-se aqui de expandir 
sua divindade.  Trata-se de abrir-se.  E sua mente sabe disso.  Se você perguntasse a ela, 
ela diria, “Não sou eu que tenho que ser tudo que é. Não é para eu ser seu eu superior. 
Estou aqui apenas servindo você”.  Sua mente estava num caminho potencial de 
desequilíbrio, ficando maluca.



 Então, aproveite a oportunidade para deixar que a energia da água – seu som, sua 
claridade, sua habilidade de aclarar – flua também pela mente, relaxando-a, permitindo 
que as energias do ser mental voltem a sua configuração.  Respire profundamente.  Isso 
ajuda a manter tudo fluindo.  Ajuda a fazer este rejuvenescimento.

 E, enquanto estamos nisso, enquanto estamos deixando este fluxo passar por seu ser 
inteiro, vamos dar uma olhada na parte de trás de seu veículo.  Vamos chamar ‘ seu 
veículo’, apenas como uma metáfora boba – e como você é um veículo, assim como seu 
carro é – vamos chamar seu veículo de “Di-man”.  Sim, é uma marca, um Di-man.  É 
como Humano Divino.  É um híbrido.  Alguns de vocês podem chamá-lo “demônio”, 
mas seria D-i-m-a-n (Tobias soletra a palavra), Humano Divino.  Sim, estamos bem 
bobos hoje, mas por uma razão.  Às vezes, vocês ficam sérios demais.  Às vezes, vocês 
ficam super enrolados em suas próprias energias.

 Vamos dar uma olhada na parte de trás de seu veículo, a parte que chamam carroceria 
ou porta-malas, a área de estocagem.  Vamos abri-la e ver o que há aí.  Meu, oh meu... 
Quanta coisa você anda carregando (risadas)! Quero que dê uma boa olhada, sinta a 
energia de todas essas coisas na carroceria.

 Bem, isso não é seu, é?  Estas malas, caixas e sacos que você tem aqui atrás... Não são 
seus.

Estas coisas pertencem a outras pessoas.  Você está carregando tanta bagagem deles.  
Esta caixa aqui; pertence a seu (sua) esposo (a).  Jogue fora.  Esta mala aqui... Ela é de 
um amigo seu.  Por que você  as está carregando por eles?  Você realmente acha que 
isso vai ajudá-los?

 Aqui tem uma enorme mala.  É tudo coisa de seu escritório, todo o estresse, a pressão, 
todos essas metas bobas.  Metas... Que coisa mais doida! Certamente que é uma 
invenção da mente humana, achando que está fazendo a coisa certa, achando que tem 
que se organizar e se ater a estes grandes objetivos. Você também pode jogar essas 
coisas fora, agora mesmo.

 O espírito não tem metas.  O humano também não deveria ter.  Sabemos que isso vai 
aborrecer aqueles que vivem e morrem por metas. Diz-se “morrer por seus objetivos”. 
Aqui em cima não podemos, é impossível viver em função de metas.  Oh, sim, você 



pode se organizar um pouco cada dia.  Mas se todo dia significa anotar um objetivo, 
você não está vivendo.

 Você vai pro escritório.  Tem todas estas metas doidas.  Tem até um software para 
mantê-lo informado de seus objetivos.  Você está no caminho?  Você está fazendo no 
tempo certo?  Que energia mais sufocante para a criação!  Agora, muitos vão 
argumentar, “Mas é impossível realizar o que temos que realizar sem tudo isso”.  E 
assim ficam travados na coisa.  E insistem nisso.  Caem neste sistema de crença.

 Shaumbra, você sabe o que é melhor.  Você pode criar círculos ao redor das coisas.  
Você sabe como é quando sai do analítico, pra fora da energia de meta, energia de metas 
é muito limitada e restritiva.  Então, jogue fora esta mala.  Você não precisa desta mala.  
Você não precisa carregá-la por aí.  Você tem sacos de lixo dos outros que você pegou 
pelo caminho.  Nem pensou que estava arrastando-os por aí.  Vá em frente e jogue-os 
fora.  Nada disso pertence a você.

 Enquanto continuamos nesta energia segura do Centro de Serviço Shaumbra... Vamos 
deixar todo o fluir...  Deixar o fluir acontecer... Especialmente em seu corpo.  Seu corpo 
precisa disso agora.  Seu corpo precisa que as energias se movimentem.  Não precisa 
lutar com isso.  Apenas respire profundamente algumas vezes.  Ouça o som da água.

 A propósito, esta é nossa ferramenta de manutenção.  O som da água, a energia da água 
deveria lhe dar alguma pista de como você pode fazer isso por si mesmo, seja um 
banho, sentar-se junto a um lago ou um rio, há tremendas energias fluindo na água.  E 
veja bem, é isso que a água adora fazer.  Ela não aprecia tanto evaporar.  Ela adora fluir.

 Deixe que flua por seu corpo.  E não tente guiá-la ou orientá-la.  Não é ela para ir para 
seus joelhos ou para seu ombro, ou para um lugar em particular – porque aí você está 
mudando um fluir natural. Ela sabe por onde fluir.  Deixe-a fluir.

 Falamos mês passado sobre pedras pesadas.  Tantos humanos continuam a arrastar 
pesadas pedras, a viver com pedras pontiagudas.  De uma certa maneira, para muitos, a 
vida é como uma pedra pontiaguda.  Isso é uma metáfora para a maneira como eles 
vivem, como rochas pontiagudas, densas, ásperas, inflexíveis.  Você pode mandar isso 
embora também.  Continue a respirar.  Não estamos tentando fazer meditação aqui.  



Sequer estamos tentando curar.  Estamos apenas reunindo sua energia e dizendo que é 
hora de diminuir o ritmo por um minuto.

 Veja, seu corpo já sabe como se re-equilibrar, se você deixar.  Você não precisa de 
mantras, sobrepor mãos, óleos, charutos ou quaisquer outras coisas (risadas).  Seu corpo 
sabe como rejuvenescer.  Basta você permitir este fluir ocorrer que a coisa acontece.

Alguns de vocês estão indo tão rápido, até mesmo sem saber aonde ir, até correndo em 
círculos e caçando o sol – como dizemos por aqui.  Do momento em que levantam pela 
manhã até a hora de ir dormir à noite vocês vem fazendo isso, tentando fazer isso.  
Vocês sabem, isso é uma maneira altamente ineficiente de trabalhar, caçar coisas.  Nós 
dizemos a um grupo quando nos reunimos... Dizemos que todas as energias servem a 
vocês.  E é assim se você deixar.  Se você sai caçando-a, como ela pode servir a você?

 Você sabe, as coisas tomam conta de si mesmas.  Nós dissemos isso recentemente 
como uma piada, mas é também muito real... Você vê, sua casa como que pode limpar a 
si mesma.  Ela faz isso.  Os que estão continuamente caçando a luz do sol da manhã à 
noite...Suas casas tendem a ficar mais sujas.  Obviamente, você vai ter que arrumar sua 
louça.   Mas até suas louças parecem estar um pouco mais limpas.

 O chão parece ficar mais limpo.  A grama do jardim tende a crescer melhor por conta 
própria. Isso é o fluxo natural da energia, Shaumbra.  Quando a energia é travada –
restrita, detonada, como quer que chamem isso – ela afeta tudo a seu redor.  Afeta seu 
ambiente físico, sua casa, seu apartamento. Você percebe... Quando você está fluindo e 
rejuvenescendo como agora, até o quadro na parede em sua casa tende a fica mais limpo 
e mais brilhante, até mesmo mais aprumado.

 Oh, vocês têm experimentado isso com seus computadores.  Nem precisamos falar 
muito sobre isso.  Quando você está no caos, o mesmo acontece com seu computador.  
Quando seu hard drive falha, é mais do que a droga do fabricante... NÃO é a droga do 
fabricante... É mais você.  Sua energia é tão forte que pode afetar os circuitos de seu 
equipamento eletrônico.

 Você precisa vir fazer uma manutenção como esta de vez em quando, estar aqui, sem 
esforço, a propósito. O Centro de Serviço fica aberto 24.7 horas (risadas).  Você pode 
vir aqui a qualquer hora.  Poderá haver alguns outros Shaumbras aqui. Isso é bom.  



Deixe que eles façam a manutenção, seu ciclo de serviço regular.  É só sentar aqui nesta 
energia.

 Tem uma coisa engraçada aqui.  Não há nenhum esforço.  Nenhum empurra empurra. 
Você não precisa disso.  Por que você teria que se esforçar? Por que teria que lutar?  
Isso é um atributo da Velha Energia, o sistema de crença da Velha energia de que se 
você empurra alguma coisa vai criar um resultado.  Quando você entra na Nova 
Energia, você descobre o que verdadeiramente acontece quando você empurra: a coisa 
volta pra você.  Então nada de empurrar.  Não há necessidade disso. Não há necessidade 
de tentar manipular o rejuvenescimento de seu próprio corpo, mente e espírito agora, 
aqui neste lindo centro de serviço com o som da água por todo lugar, fluindo por todo 
canto. Não é preciso empurrar ou forçar.  Acontece naturalmente.

 Você pode voltar a qualquer hora.  Nós recomendamos isso especialmente nos 
próximos anos. Lá na Terra as coisas vão se intensificar.  Vão ficar mais rápidas.  Vão 
exigir mais.  Vão empurrar mais.  A propósito, vai haver mais maldade.  Vai haver.

 Vamos falar sobre o mal um pouquinho... Lugar engraçado pra se falar sobre o mal 
aqui, no Centro de Serviço, enquanto aguardamos o reparo em nossas máquinas, por 
assim dizer.  Não há nada mais o que fazer por aqui... A gente poderia também ficar só 
esperando.  Vamos falar um pouco sobre o mal.

 O mal é essencialmente roubar energia, tirar energia.  Ele começou como uma coisa 
simples. Um ser quis tirar energia de outro, achando que isso o faria mais forte ou mais 
sabido, ou que lhe daria a resposta sobre como voltar para o Lar. E quando consumir, 
armar ciladas e roubar energia do outro não funcionou, ele tentou tirar de mais outro.  
Quando isso não funcionou, se reuniu a outros em grupos ou famílias.  E saíram 
atacando outros grupos e família das esferas angélicas. E, isso vem acontecendo sempre 
desde que saímos do Lar.  Roubar energia... O mal é isso... Tentar tirar dos outros aquilo 
que lhes pertence.

 Agora, isso tem sido aperfeiçoado e refinado ao longo das eras.  O mal se 
transformou... Ele passou de um tipo de trabalho relativamente inocente para uma coisa 
hedionda.  Há muito mal na Terra nesse momento.  Alguns de vocês negam o mal.  
Outros entre vocês temem o mal.  Alguns o negam, dizendo, “O mundo é maravilhoso.  
Todos somos Deus. Somos anjos”. Bem, isso é verdade.



 Mas alguns deuses esqueceram que são deuses.  Alguns deuses esqueceram que eram 
anjos.  Caíram tanto em suas próprias armadilhas e em suas próprias histórias que 
tiveram que continuar a construí-las.  Eles têm que continuar a roubar energia.  E isso 
vira o que vocês chamam “mal” ou “trevas”.  E está aí.  Por todo canto.

 O mal entra e sai de nossas reuniões.  Não gostamos de falar sobre isso porque não 
queremos focalizar nele.  Mas está aqui; entra e sai.  Alguns de vocês, às vezes, o 
sentem, dentro e fora de si mesmos.

 É interessante que na língua inglesa “mal” (evil) é o oposto exato de “viver” (live), 
escrito de trás pra frente.  Também contém todas as letras de “véu” (veil).  Em outras 
palavras, é o reverso.  É a antítese. E está aqui. Está por todo lado.

 Alguns de vocês estão muito assustados porque já lidaram com ele antes, em vidas 
passadas.  De uma maneira ou de outra, você foi seu escravo.  Ou, você foi um dos que 
usou o mal para escravizar.  Então o teme porque sabe o quão poderoso pode ser.  Você 
sabe como ele pode se disfarçar de muitas diferentes formas. O mal pode chegar a você 
com a inocência de uma criança de olhos brilhantes e cabelos resplandecentes... Num 
momento o ser mais inocente... Para, logo em seguida, destruir uma cidade inteira.

 O mal se intensificou na Terra nos últimos anos e vai aumentar pelos próximos anos.  
Está por toda volta.  Alguns de vocês têm tanto medo dele que literalmente enfraquecem 
seus corpos e sua mente, como que capitulam.  Você fica imaginando como afastá-lo.

 Você conhece quando o mal se aproxima.  Quando sente sua presença, sua mente se 
entrega porque você fica hipnotizado.  Você ainda carrega essa capa.  Seu corpo congela 
e você sequer consegue pensar por si mesmo.  Porque você já esteve nisso e sabe como 
é.

 Estamos aqui neste centro de manutenção imaginário, mas real.  Você pode tirar esta 
camada agora.  Pode deixar a energia da água despachá-la. Libere-a. Não temos que 
sacudir, bater e torcer as porcas para tirá-la de você.  É só deixar sair.



 Não há nada que temer o mal, nada mesmo.  Agora, não brinque com ele; isso seria 
estúpido! Por que brincar com o mal?  Alguns de vocês são atormentados por ele, e a 
propósito, seduzidos.  Alguns dizem, “Eu sou um Trabalhador de Luz incrível. Vou 
brincar com o mal e talvez possa mudá-lo”. É uma energia sexual com a qual você está 
lidando agora. E, acabou de perder o jogo.

 No minuto em que sente a sedução do mal... Oh, não estamos falando aqui sobre sexo 
de sua genitália.  A energia sexual... Sim, ela afeta seus órgãos genitais. Ela os mantém 
escravizados na Terra.  A energia sexual é algo mais.  É uma energia sedutora e 
intoxicante ao nível da alma. Não é só o ato físico. Por isso falamos antes sobre energia 
sexual e como é usada para por armadilhas e escravizar as pessoas. Oh, fisicamente , é 
claro... Mas está realmente afetando ao nível da alma.

 Então, alguns de você gostam de sair e brincar com o mal.  Gostam de dizer, “Vou 
fazer minha luz brilhar sobre o mal”.  Você está brincando com uma energia que, antes 
de tudo tá troçando de você porque você está desequilibrado em relação à luz quando 
começa a fazer isso.  Você pode estar desequilibrado em relação à luz e à escuridão, 
você sabe. Você pode ser muito tolo e inocente das coisas das quais está desequilibrado 
em relação à luz.  Trata-se de integrar as duas.

 Alguns de vocês dizem, “Mas, Tobias, você diz que a escuridão é simplesmente minha 
divindade”.  É SUA divindade, não dos outros.  Eles ainda não reconheceram isso.

 Então, este mal, estas trevas, esta energia escura é muito sabida e muito experiente 
neste processo todo de capturar energia, hipnotizando-a - um termo que vocês 
utilizariam – escravizando-a.  O mal escraviza através da tortura do corpo físico, uma da 
maneiras mais fáceis de tirar energia de outra pessoa,  sexualmente é o jeito mais fácil.  
Muitos de vocês foram escravizados – ou ainda estão – devido a abuso sexual.  Isso 
começou há muito tempo atrás; não é só desta vida.  Começou há muito tempo. Desde 
então você tem sido mantido escravo.

 Cauldre está dizendo, “Pensei que hoje fôssemos rejuvenescer” (risadas). Estamos, 
Shaumbra.  Oh, querido, estamos.  Neste espaço seguro você pode relaxar.

 Você sabe, qualquer hipnose, qualquer camada ou feitiço colocado em você está aí 
porque você está permitindo que esteja.  Você está permitindo. Oh, você sente que está 



todo embrulhado nele, e que não há jeito de sair.  Você tenta se esconder.  Você tem se 
escondido tão bem que até chegou a certas vidas, fingindo que não era você a se 
esconder daqueles que o escravizavam.  Mas, eles os seguem de uma vida a outra, e 
entre vidas também.  Eles o seguem porque uma vez que o possuíram, querem continuar 
a tê-lo; até que um dia você diz, “Chega”.  E sua energia retorna a você.

 Bem, vamos fazer isso agora mesmo em nosso centro de serviço.  Vou pedir a Edgar 
que tire os espelhos e entregue a todos vocês.  Todo mundo agora tem um espelho.  
Agora, não olhe para ele vendo você.  Você vai se refletir-se de volta, vire-o e mire-o na 
pessoa que tem escravizado você.

 Você diz, “Mas isso é terrível. Agora vamos retirar a energia deles e isso vai incendiá-
los!”

Oh, querido, sim (risadas).  Eles estão pedindo isso.  Era isso o que queriam em 
primeiro lugar.  Eles querem que alguém se aproxime e os faça parar.

 Agora, segure esse espelho pra cima, aqueles entre vocês que receberam abusos 
sexuais, físicos e emocionais.  Não precisam saber quem estão segurando aí em cima 
com o espelho.  Essa energia vai voltar direto para as pessoas que continuam se 
pendurando em você. Energia é uma coisa engraçada e tão simples.  Somente funciona 
se você a aceita, se acredita nela e permite que essas crenças continuem a afetá-lo.

 Alguns hipnotizaram vocês, mantendo seus ganchos firmemente presos.  E o gancho 
deles dizia, “Você jamais poderá se soltar. Possuo você para sempre”.  Você tentou 
correr, se esconder, fingir que não era com você... Assumiu diferentes personalidades... 
Histórias... Vidas... Tudo para fugir.  E, continua a vê-los bem aqui.

 Agora é o momento, querido Deus, de se desconectar e mandar isso embora.  Deixem 
que tenham seus males para si mesmos.

 Vocês irão ver isso agora pelo mundo afora, grupos, indivíduos, mesmo países fazendo 
as coisas mais hediondas uns com os outros. Eles estão apenas roubando energia; é isso. 
Têm feito isso por tanto tempo que não sabem mais como parar.



 É como um vício que tem que ser continuamente alimentado. Eles se alimentam de 
energia divina.  Eles se alimentam de energia da alma. Eles coletam almas.  E as 
aprisionam e as mesmerizam. E prosseguem nisso. E sabem o quê mais?  Eles nunca 
têm que baste.  Então continuam procurando mais.

 Está aí; é real.  E você não tem que ser pego nisso.  Você não tem que salvá-los.  Não 
há nada do que salvá-los. Na verdade, trata-se de honrá-los e a aos jogos que jogam, 
mas não de cair em suas armadilhas.

 Às vezes, esta energia do mal chega ocultando-se porque você se encontra num alto 
grau de fragilidade e sensitividade. Devido ao que vem trabalhando.  Você se torna –
como dizer – uma possibilidade de qualidade pra eles porque sua mente se encontra 
num estado de transição. Seu corpo está cansado.  No momento, seu espírito está 
passando por mudanças próprias e importantes.

 Então eles se aproximam , assustando e tentando.  Eles não podem fazer nada a você, 
Shaumbra, nada mesmo.  Eles não têm mais poder...  Mesmo dizendo que têm uma 
legião de seres... Mesmo que digam a você que vêm de grandiosos lugares do 
universo... Mesmo que digam que você é um estúpido, um ser inferior. Eles não têm 
absolutamente nenhum poder a mais que você.

 A única coisa que eles têm é uma certa energia convincente e forte. Tentarão convencê-
lo a não passar por este processo... Tentarão convencê-lo a permanecer nessa energia 
confusa... Tentarão convencê-lo de que a culpa é de outro.  É assim que o mal funciona.  
Diz que a culpa é dos outros.

 Então, ele está por aí.  Alguns o sentiram.  Impondo seus direitos sobre seu corpo 
porque você tem permitido.  Ele entra em você quando lê os jornais, quando assiste ao 
noticiário.

Ele mergulha em sua realidade através desses diferentes veículos de difusão.



 Não, não estamos dizendo, “Não leia os jornais ou não assistam o noticiário”.  Estamos 
dizendo, “Entendam que o mal se oculta na tinta e nas ondas do ar”. E, você não tem 
que aceitá-lo nem um pouco. O mal não tem nada de você.  Se ele está enganchado em 
você, pode soltá-lo agora em nosso centro de serviço.

 Lembre-se que você é divino... E soberano... E Deus por direito próprio.  A qualidade-
deus não é uma qualidade de poder e força.  Vocês vêm acreditando que Deus é igual a 
poder.  Deus é simplesmente a expressão do Espírito, de você. Deus simplesmente 
busca expressão e expansão.

 Não se trata de poder.  Então, se qualquer mal se aproxima de você e diz que tem mais 
poder, ele está mentindo.  Não há poder em Deus.  Ele é simplesmente o que vocês 
chamariam de amor, equilíbrio, expressão e ser/estar.

  Então, enquanto estamos aqui conversando, estas energias da água... Hoje utilizamos a 
água porque ela tem uma capacidade incrível de limpar.  Vocês estão familiarizados 
com suas energias... Com sua textura... Com seu sentido... E com seu som. Assim que a 
usamos hoje.

 Pedimos agora que inspirem.  Deixem que as energias fluam totalmente em seu corpo. 
Deixem que as energias desta linda água curativa... Vamos chamá-la “água de 
Shaumbra”.

Ela os deixam sedentos, não deixa?  Vamos deixá-la fluir pra dentro.

 Você pode voltar pra cá sempre que quiser.  Deixe apenas que ela ajude a movimentar 
mais uma vez as coisas, movimentar talvez até mesmo nesses outros níveis, nessas 
outras esferas onde você realizou um incrível trabalho de criação.  Mas trabalhos e 
criações que você ainda não deixou entrar nesta esfera.

 Agora vamos apenas fluir.  Abram essas portas. Deixem que todos seus trabalhos, suas 
criações comecem a fluir para a Terra.  E, com aqueles que são apropriados, você pode 
começar a trabalhar, brincar. Talvez rendam uma boa grana pra você.  Talvez apenas o 
façam feliz, satisfeito.



 Talvez, Shaumbra, sua paixão estivesse amarrada por aí fora... Entende? Você tinha 
fechado a porta entre a realidade humana e suas grandes realidades expandidas. Talvez 
sua paixão estivesse por aí.  Vamos abrir as portas e deixá-la entrar fluindo pelo Centro 
de Serviço Shaumbra.  Vamos deixá-la entrar fluindo para dentro de seu corpo, sua 
mente e seu espírito. 

Realidade é uma coisa engraçada.  As energias são coisas incríveis.  Realidade é 
qualquer coisa que queira, seja tangível ou não. O que você fez hoje foi real. É muito, 
muito real.  Você sequer teve que trabalhar na coisa.  Apenas ficou com a gente aqui 
neste lindo lugar de rejuvenescimento. A propósito, se está parecendo um pouco com o 
Templo de Tien – se alguns de vocês pensaram nisso – a energia é bem parecida.

 Você estava precisando, Shaumbra.  Você tem se excedido de todas as maneiras, 
trabalhando demais, tentando demais... Estava tentando demais.  Temos que mencionar 
isso aqui – tentar demais. Você sabe que as coisas acontecem. Acontecem se você 
deixar.  Você não tem que tentar nada. Você é o Criador.  Por que o Criador iria tentar?

 Você acha que Deus tenta?  Deus faz.  Deus observa os resultados se desenrolar.  Deus 
não tem programação a respeito de como a criação se desdobra, se abre.  A Deusa cria e 
depois libera, respira vida e energia no que quer que ela escolha e depois lhe dá 
liberdade.  É por isso que estão aqui.  Este aspecto da Deusa, que vocês são, respira vida 
e deu a vocês liberdade e disse, “Saiam; entrem no nada e criem o que quer que 
desejem. Chamem-me se ficarem atolados”. (risadas)

 Então, o querido Edgar Cayce adoraria retornar mais algumas vezes. Ele ama trabalhar 
com seu grupo.  Ele vai literalmente tentar alguns arranjos com outros humanos para 
uma reunião de Shaumbra neste lindo espaço sobre a água, onde ele tem seu centro –
Virginia Beach – sim, que lugar!  E gostaríamos de convidar agora os Shaumbras para 
estarem lá na energia da reverência pelo trabalho que ele realizou e pelo trabalho que 
vocês estão realizando agora. Este lindo espaço no qual alguns de vocês estiveram e 
pelo qual se sentiram atraídos... Também é uma energia Shaumbra, onde todos 
trabalhamos juntos, chame isso Shaumbra, chame isso A.R.E. o que seja, nós todos 
trabalhamos juntos.

 Então inspirem mais uma vez profundamente antes de deixarem nosso centro de 
serviço hoje.  Voltem com freqüência.  A propósito não arrastem ninguém pra cá.  Não 



é sobre ninguém mais além de você.  Não pense que tem que trazer clientes pra cá.  
Venha por você.  Se você partilhar isso com seus clientes, faça-os vir.  Mas você não 
precisa fazer nada pra eles.

 É tempo de rejuvenescer o corpo.  Beba muito líquido nestes próximos dias.  Alguns de 
vocês em breve vão ter uma agenda turbulenta. Livre-se da turbulência. Livre-se deste 
ritmo.  Você pode estar em qualquer momento, em qualquer hora do Agora e estar 
equilibrado, relaxado e fluindo.

 Então o Shoud de hoje foi um pouco diferente porque vocês pediram que fosse 
diferente.  Pediram por esse rejuvenescimento. Pediram para a imaginação entrar e 
brincar com sua realidade.  Foi uma honra estar aqui com vocês hoje.

 E assim é!

 Tradução para o português: Sonia Gentil - soniagentil@uol.com.br - novembro de 2005
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E assim é, queridos Shaumbra, que continuamos com a sessão deste dia. Nós 
continuamos com o rejuvenescimento dos seus corpos, mente e espírito. Novamente, é 
importante que vocês utilizem este espaço – não queremos dizer tempo – mas, para 
utilizarem este espaço para se limparem. Vocês vivem em uma cultura muito desafiante 
e acelerada, neste momento. Há energias que se apresentam a vocês de todas as formas. 
Simplesmente porque não estão visíveis, não quer dizer que elas não estejam presentes. 
Elas vêm de todas as direções. Cada vez mais se torna importante para vocês irem até lá 
e aproveitarem o serviço. Simplesmente permitam que as energias e os sons da água 
penetrem e purifiquem. Seus corpos precisam disto –eles definitivamente precisam – e 



querem isto. Suas mentes, seus espíritos, tudo necessita de um tempo de 
rejuvenescimento.

Nós vamos rapidamente iniciar com as perguntas e respostas porque sabemos que o dia 
se alongou. Mas, nós temos que comentar que o Cauldre estava terrivelmente divertido 
durante a música. E, ele esteve próximo de gargalhar ao me ver dançando, no palco, 
com a música (algumas risadas). Eu não estou acostumado a este tipo de dança 
contemporânea. E, talvez ele tenha achado isto um pouco engraçado - um velho Judeu 
como eu, dançando de túnica e sem ser capaz de seguir o ritmo da música (mais 
risadas). 

Assim, vamos iniciar com as perguntas, por que vemos que há muitas – como dizer –
muitas perguntas interessantes, hoje.

1ª PERGUNTA (da Internet, lida por Linda): Tobias, você pode nos falar a respeito da 
tecnologia de manipulação climática? E, os três últimos furacões foram produzidos pelo 
homem? E, você vê a possibilidade de mais desastres produzidos pelo homem? Quem 
está por detrás desta tecnologia?

TOBIAS: Isto pede uma definição de produzido pelo homem (algumas risadas). De fato 
os padrões climáticos, particularmente as tempestades, são um resultado da consciência 
da humanidade. Estas tempestades vêm para ajudar a limpar. E também, houve muitos 
furacões no ano passado ou que recentemente começaram e afetou também a região das 
Bahamas, de Cuba e agora estão se dirigindo para o Golfo. Estas energias são de 
Atlântida, limpando energias velhas e estagnadas, permitindo que um novo tipo de 
Atlantes retornem. Sendo assim, de fato isto é produto da consciência da humanidade.

Isto é resultado do planejamento deliberado e calculado por forças sinistras que estão 
querendo se apoderar do mundo? Tudo depende. Depende de vocês. Se vocês 
escolherem que seja assim, então viverão nesta realidade. Vocês viverão com estas 
forças sinistras rondando em cada esquina. E, vocês irão gastar seus dias e seus 
momentos preocupados a respeito do que será a nova conspiração.

Nós temos que rir a este respeito do nosso lado do véu, porque nós sempre dizemos, “O 
que ocorreria ao mundo, se forças sinistras se apoderassem dele? Vejam os problemas 
que eles herdariam. Por que eles iriam querer isto?” (risadas no auditório). 



Há – como dizer – conspirações. Há aqueles que tentam obter riquezas, dinheiro e 
poder. Mas, geralmente, graças ao belo equilíbrio da consciência humana e em virtude
do amor que há nisto, incluindo o amor de Shaumbra, que é muito difícil para um 
indivíduo ou grupo nestes dias e nesta época tentar se apoderar do controle de todos.

No mundo há pessoas informadas o suficiente – Shaumbra e outros – que sabem que 
este é o jogo deles. Que não tem que se envolverem ou tomar parte disto, que este é o 
jogo dos que querem controlar. Se existisse apenas uma dúzia de pessoas na Terra com 
o conhecimento de que não devem se envolver no que vocês poderiam chamar de 
“matrix” ou de armações, já seria suficiente para eventualmente desmoronar estas 
armações.  Eventualmente é energia suficiente para manter as energias puras e em 
movimento. Portanto, temos um grupo inteiro de Shaumbra que sabe – mesmo que haja 
tentativas especificamente deliberadas, mesmo que isto seja para controle climático, ou 
qualquer outra coisa – que a consciência não irá permitir isto agora

Estas forças que tentam controlar – que estão baseadas no medo ou diretamente  
baseada na maldade – irão continuar, vão tentar continuar fazendo o trabalho deles, 
especialmente nos próximos anos. Mesmo que eles sejam terroristas ou políticos – e não 
há muita diferença entre eles (muitas risadas) – ou quaisquer outros seres, mesmo que 
sejam grandes companhias ou pequenas, eles irão finalmente perceber que vocês já 
compreenderam: vocês são soberanos por direito próprio. Vocês não precisam roubar 
energias dos outros. Vocês não precisam se preocupar em se distanciar dos outros. 
Atualmente, é muito mais fácil para vocês criarem por conta própria e como seres 
soberanos que são, do que tentar obter energia de alguém para ter poder. 
Definitivamente vocês podem ter o que escolherem, como criadores que são, em vez de 
tirar dos outros.

Esta escuridão ou o que vocês poderiam chamar de forças do mal, que escravizaram 
energias de outros humanos, que literalmente os hipnotizaram, agora tem a 
responsabilidade e a carga de todos os seus subjugados. Eles assumiram a 
responsabilidade. Para cada maldição lançada, eles também estão sob esta maldição. 
Este é o engano de todo este tipo de trabalho, mesmo que sejam maldições ou hipnose. 
Aquele que manifesta a energia também a obtém. Este é um simples princípio 
energético. Esta é a razão pela qual não faz sentido fazer isto.

Vocês têm tudo o que precisam em seu ser. Nosso aviso, queridos amigos, é para que 
não gastem suas energias, seus dias preocupados com conspirações. Muitas destas 



conspirações são inseridas na energia que são familiares a vocês – drama. Conspirações 
têm que ter drama e enormes quantidades disto para operarem. Conspirações operam 
com medo, fascinação, drama. E, isto é hipnose, que não é diferente do tipo da hipnose 
usada por estes que invariavelmente tentam fazer suas conspirações. Nós não 
gostaríamos de nos ater completamente nesta energia, porque ela pode prendê-los e 
sugá-los mais rápido que a realidade da própria conspiração

Sim, há aqueles que estão pleiteando mais riquezas. Há os que tentam controlar 
governos e negócios. Mas, geralmente isto não funciona. Há aqueles que literalmente 
trabalharam na tentativa de controlar padrões climáticos. E, suas tentativas são 
minúsculas comparando com o que a consciência humana está fazendo com os padrões 
climáticos.

E, isto inclui o uso das velhas energias de combustível fósseis. Se há algo que vocês 
queiram trabalhar para ajudar a resolver, atuem com a crise energética com a qual a 
Terra se depara neste exato momento. Há menos reservas de petróleo que os humanos 
estão dizendo.  É imperioso o desenvolvimento de novas fontes de energias, seja ela 
proveniente do hidrogênio ou outros tipos de combustíveis baseados na água, seja 
proveniente do sol ou qualquer destas energias notáveis que estão a disposição.

Os problemas climáticos que estão ocorrendo na Terra, mesmo que eles admitam o não, 
são em virtude do aquecimento global. Isto é causado pela camada de poluições em 
volta da Terra que estão impedindo a adequada absorção e aproveitamento de energia, 
seja ela proveniente do sol ou de outros reinos. Isto está causando distúrbios no tão 
delicado equilíbrio de Gaia.

Gaia reconhece estes distúrbios. Gaia reconhece que há mudanças climáticas, que há 
mudanças de temperatura e sabe que é a hora dela se manifestar no agora e fazer a 
limpeza. Ela se desvencilha desta energia, convocando suas tropas,  - a qual poderá ser  
furacões, terremotos ou incêndios – e ajuda facilitar a limpeza e a mudança que está se 
manifestando.

Não se prendam em drama de conspirações.

2ª PERGUNTA (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias, obrigada pelo centro de 
serviço. Ele realmente é necessário.



TOBIAS: Certamente, vocês nos disseram isto.

SHAUMBRA 2: Como você sabe, logo eu vou cair na estrada novamente. Há algo que 
você queira dizer a respeito desta minha nova aventura?

 TOBIAS: Bem, ela será uma aventura. Você acabou de dizer isto. Será o momento de 
lhe trazer de volta uma energia proveniente de sua origem. Você veio para cá para 
efetuar seu próprio rejuvenescimento e para seu próprio aprendizado.  E, você partiu –
como dizer – você veio para cá para resolver algumas questões  profundas que você 
ainda não se atentou. Você está mais ciente de questões superficiais. Mas, há algumas 
questões antigas e muito profundas. Você irá entender depois que fizer sua mudança. 
Mas acima de qualquer coisa, você se tornará uma nova professora por direito próprio. 
Você não esta – como dizer – voltando para casa porque as coisas não operaram aqui. E, 
agora é o momento para fazer o seu trabalho. Você entenderá o quão longe você 
chegou, quando retornar.

SHAUMBRA 2: Muitíssimo obrigada.

3ª PERGUNTA (da Internet, lida por Linda): Tobias, quais são as energias emocionais 
inseridas nas alergias? Muitos dos medicamentos camuflam os sintomas e são tóxicos. 
Você poderia dar alguma recomendação para Shaumbra de como respirar através da 
asma, sinusite, eczema e alergias?

TOBIAS: Certamente… você acabou de dar a prescrição aqui. É respirando através 
disto. O corpo, particularmente de um Shaumbra, se tornou muito, muito sensível em 
todos os níveis. Ele se tornou sensível para ambas as energias, física e não física. E, isto 
produz o que parece ser uma reação alérgica. Mas, isto é realmente a rejeição de certas 
energias. Muitas delas são atribuídas em coisas do tipo pólen ou poeira e 
especificamente.... de uma planta ou alimento.

 Mas, se você for ao âmago da questão, é mais uma rejeição da energia pura, da energia 
consciente. Isto não é entendido como uma sensibilidade, ser sensitivo pode ser como 
um denso ambiente energético. Então você fica espirrando. Você fica com erupções 
cutâneas. Você fica com todas estas reações alérgicas. Este é um dos motivos das 
alergias.



Outros motivos – a razão para se ter alergias – é que ela também é um tipo de limpeza. 
Há várias formas do corpo liberar velhas energias estagnadas. Através de coisas como 
transpiração, irritações de pele. Espirrando, ficar fungando ajuda a liberar muitas 
energias estagnadas no corpo. Elas têm os sintomas de uma alergia, mas por baixo ela é 
realmente uma liberação. Então, você tem estes dois fatores para trabalhar.

A respiração ajuda, não a anular a alergia, mas a levar você ao centro das suas razões. 
Uma vez que você tenha entendido que há uma razão para isto, mesmo que ela seja 
altamente sensível, ou de uma liberação ou talvez de ambas, então ela deixará de ser um 
problema. Você poderá lidar com a causa central.

Por exemplo, como você mantém uma elevada sensibilidade em um ambiente muito 
denso? E, você pode ter alguns novos entendimentos. Como você pode liberar Velhas 
Energias do corpo sem ter que ser através do nariz escorrendo, dos olhos lacrimejando, 
espirrando, se coçando e tudo mais? Há formas melhores de se livrar destas energias – e 
novamente através da respiração, através do que fizemos hoje, indo ao Centro de 
Serviço Shaumbra e levando em conta as energias das águas.

Mas, agora mesmo há uma rejeição; há um empurrão atrás das energias. E, isto está 
causando o que vocês chamam de alergia. Esta é a nossa advertência, para limitar a 
quantidade de medicamentos que vocês estão usando, porque novamente, eles 
simplesmente mascaram a razão do problema. Eles verdadeiramente não resolvem. E, 
agora vocês estarão simplesmente buscando a medicação, mas se mantendo altamente 
sensível ou tentando se livrar de Velhas Energias, mas tendo que se conectar consigo 
mesma.

Ocasionalmente, vocês desejarão usar alguns medicamentos se a situação estiver séria. 
Mas, nosso conselho é para trabalhar com  outros facilitadores Shaumbra – ou inclusive 
com vocês mesmos– fazendo as respirações que proporcionarão a abertura das vias 
energéticas, não apenas de seus olhos, nariz e corpo, mas as vias da energia etérica e 
permitindo que a energia flua para seu  lugar, muito parecido com o que nós fizemos 
hoje. Obrigado.

4ª PERGUNTA (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias, Eu tenho duas perguntas. 
Uma é que em poucos dias estarei indo para a bela África do Sul. E, estou um pouco em 
conflito a respeito das vacinas e medicação. Eu estou em paz e por isto não gostaria de 



colocar estas coisas em meu corpo. E, nas últimas semanas penso que meus amigos e 
familiares estão apreensivos com minha segurança a este respeito. Então peço seu 
conselho.

TOBIAS: Certamente… aqui estamos falando sobre uma injeção única ou de remédio 
para proteger seu corpo – como dizer – trabalhar ou manter fora certas energias, 
bactérias e enfermidades que o seu corpo não está acostumado. Em um procedimento 
único, efetivamente vemos isto como algo que vai manter seu corpo fortalecido e 
equilibrado. Nós tendemos a não aprovar quando a medicação é contínua, seja ele para 
alergias, ou depressão, ou estas coisas, porque isto cria um padrão ou um ciclo. Mas, 
nós vemos que o uso de uma única dose vá se tornar um padrão em absoluto.

SHAUMBRA 4: Então, se eu optar por não tomar, estarei me prejudicando?

TOBIAS: Seu corpo pode tolerar alguns tipos de diferentes bactérias do exterior e 
energias com as quais você entrará em contato. Mas, há outras que podem causar 
dificuldades. Eu não estou dizendo, aqui, que nós necessariamente vemos você 
adoecendo. Mas, você estará se expondo um pouco mais a estas coisas. E, novamente, 
se o procedimento é único, ele  realmente e provavelmente irá manter seu organismo em 
ordem o que fará com que ele não seja surpreendido por energias externa.

Você mesma pode se limpar. Você pode fazer o que poderia ser uma aceitação a estes 
outros tipos de bactérias. Mas, algumas vezes o corpo não se ajusta rapidamente como 
vocês gostariam. E, vejamos, nós não estamos aqui... nós não estamos julgando, em 
absoluto, de uma maneira ou outra as questões sobre vacinações. Mas, novamente se é 
uma dose única, não é um padrão; ele não prejudicará o processo natural do seu 
organismo.

SHAUMBRA 4: Ok… minha próxima questão é: Minha mãe faleceu muito 
recentemente. E, eu estava considerando se você poderia me dizer se ela está com meu 
pai, e como ela está passando.

TOBIAS: Precisamos de um tempo para checar isto. Algumas vezes temos que utilizar 
outros agentes para nos posicionar... estão nos dizendo neste momento, que ela não está 
com o marido, que houve um encontro, uma reconexão entre eles. Mas, por causa de 



alguns desequilíbrios que eles tiveram, ela sentiu que seria melhor seguir por sua 
própria conta.

Atualmente, ela se encontra com um grupo de outros seres que ela conheceu em outras 
vidas. Ela está se preparando para, em breve, ir além da quarta dimensão ou das 
realidades ligadas a Terra. Mas, ela está achando difícil liberar algumas afeições que ela 
tem com algumas pessoas da Terra. Então, ela está literalmente trabalhando nisto Ela 
não está passando por dificuldades. Nos estão dizendo que isto é simplesmente o seu 
desejo, neste exato momento.

Você deverá sentir as energias dela por mais uns seis meses. Mas, depois haverá um 
tempo em que não sentirá mais as energias. E, isto não é porque vocês perderam 
contato. É simplesmente porque ela partiu para passar uns tempos em outros reinos.

SHAUMBRA 4: Ok, lhe agradeço.

TOBIAS: A você também.

5ª PERGUNTA (da Internet, lida por Linda): Se não se trata de nós, de quem se trata? 
(risadas na audiência)

TOBIAS: Tão freqüentemente Shaumbra assume os fardos de outros. E, vocês passam 
por dificuldades quando estão separando a si mesmos, seu centro energético dos deles. 
Vocês tendem a assumir todos os demais. Vocês captam as energias deles a partir das 
notícias, de suas associações, de suas reuniões com o pessoal. Vocês literalmente
captam quando estão dirigindo pela estrada e olham as outras pessoas.

Vocês, em certo sentido, são como um imã. Vocês atraem as energias deles. Mas, 
depois vocês as convertem em suas. Vocês a tomam como vossos próprios fardos. 
Então, se não são vocês, isto é obviamente sobre os outros. Porque vocês são 
naturalmente curadores e professores naturais e também, naturalmente muito enfáticos 
vocês captam as energias. 



Mas, o que nós estamos tentando fazer todos entenderem, é a diferença entre as suas e 
as deles. E, novamente, a simples prova do teste aqui é dizer, “Isto é o que eu escolhi 
para minha vida?” Se vocês estão tendo um sentimento ruim sobre algo ou vocês estão 
passando por questões de irritabilidade, ou vocês estão tendo algum tipo de reação 
emocional, simplesmente examinem e digam “Isto é o que eu escolheria?” “Sou eu?” 
Na maioria das vezes a resposta será, ”Não”. Então, vocês reconhecerão que captaram 
isto de indivíduos ou da consciência de massa.

Algumas vezes vocês estão literalmente captando de seres desencarnados, seres não 
físicos cujas energias está se prolongando na Terra, que foram atraídas por você, porque 
eles estão buscando ajuda. Eles estão buscando uma forma de se liberarem do inferno 
em que estão. Eles deixaram seus corpos, mas esta foi à única coisa que deixaram para 
trás. Talvez, energeticamente e de alguma maneira, eles continuem alcoólicos. Talvez, 
eles continuem sofrendo abusos. E, eles encontraram um caminho em vocês.

Mas, vocês ainda não descobriram como diferenciar seus próprios sentimentos e 
pensamentos dos outros, seja eles deles ou nem mesmo se é nosso. Muitas vezes nós 
viemos falar com vocês e vocês escutam como se fosse de vocês porque vocês colocam 
isto através deste centro de processamento onde vocês simplesmente se apropriam de 
tudo. Continuamente dizem, “Isto é meu... é a minha voz... estas escolhas são minhas... 
estes desejos são meus”. Vocês se tornarão capazes de distinguir o que são de vocês e o 
que é energia externa. Obrigado.

6ª PERGUNTA (um homem ao microfone): Olá, Tobias, Eu sou um operador de 
computadores, mas ultimamente eu estou percebendo a oportunidade de montar um 
restaurante de comida Persa. E, eu vejo um potencial. E, minha imaginação está 
enlouquecendo. Eu preciso de sua orientação.

TOBIAS: Comida (algumas risadas)… você não é um operador de computadores. Você 
apenas está disfarçado de operador de computadores (mais risadas). De certa forma, 
você está se escondendo atrás da fachada do computador. É uma estória maravilhosa e 
obrigado por estar deixando isto (mais risadas). Agora, em relação a comida, você 
pode... há cura na alimentação. Há energias que naturalmente fluem para a alimentação 
que vem de quem a está planejando, preparando e servindo. E – como dizer – é uma 
paixão de vocês. É cozinhar para promover cura, adicionando o potencial da energia de 
cura no alimento e também simplesmente partilhando com as pessoas. Então nós 
amaremos sermos convidados para a grande inauguração.



SHAUMBRA 6: Então, eu posso dizer, “Comida... gloriosa comida?”.

TOBIAS: Certamente… certamente. Isto é… nós vemos isto muito mais compatível 
com o que você é.

SHAUMBRA 6: Obrigado.

TOBIAS: Mas, se você quiser continuar como um operador de computadores, também 
está bem (mais risadas).

LINDA: Tobias, há várias questões que se referem e solicitam esclarecimentos a 
respeito da necessidade e das restrições dos direitos autorais, em particular dos 
Materiais de Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe.

TOBIAS: Certamente… como dizer – o que está sendo perguntado aqui… há esta coisa 
humana chamada direitos autorais. É uma interessante – como dizer – um tipo de 
atributo energético que os humanos usam. Isto não era algo utilizado em minha época. 
Em minha época, se alguém roubava, eles eram simplesmente assassinados (risadas no 
auditório)... ou tinham seus olhos ou outras partes de sua anatomia arrancadas (mais 
risadas). Mas, em sua sociedade mais civilizada, vocês têm estas coisas chamada 
“direitos autorais” e “marca registrada”,  e toda estas coisas. São estruturas energéticas 
interessantes, em certo sentido, protegem os materiais de serem usados sem permissão. 
Mas, elas também, em certo sentido, restrigem a abertura.

Então, quando Cauldre e eu começamos a trabalhar juntos, nosso acordo foi de que ele 
iria permitir que eu, Tobias e os outros viessem abertamente e livremente, algumas 
vezes muito para seu pesar. Algumas vezes que ele iria nos parar, mas ele permitiria que 
o material viesse sem  filtros e abertamente. Nosso acordo com ele foi de que nos 
deixaríamos ele conduzir seu negócio, o qual ele tinha literalmente treinado, nos últimos 
25 anos para chegar a este ponto. Nós auxiliaríamos seus negócios no sentido de ajudar 
a guiar o Círculo Carmesim na Terra. Então, não é muito de direito, perguntar nossa 
opinião, à medida que nós respeitamos e honramos a opinião do Cauldre.

Ele concorda em nos deixar partilhar isto neste momento em que se encontra altamente 
em conflito com as questões de direitos autorais, porque, em certo sentido, ele entende 



que, por exemplo, a palavra  “Shaumbra” é algo de todos vocês. Mas, de outro lado, 
vocês querem ver alguém desenvolvendo e comercializando um remédio Shaumbra, por 
exemplo, uma droga psicotrópica? Então, há uma certa dose de propriedade no termo 
“Shaumbra”. Se for propriedade de Shaumbra, e você permite o uso para fins 
energéticos apropriados, e então isto se torna muito – como dizer – o termo em si 
mesmo mantém seu equilíbrio energético. Nós entendemos que na Terra, se você não 
protege seus direitos autorais, ele pode ser usado por qualquer um. 

Então, este é um dilema que o Cauldre está enfrentando neste momento.  – como 
aproximar tudo isto dos direitos autorais e das marcas registradas. E, literalmente nós 
não daremos uma opinião a respeito. Nós apenas estamos mostrando nossa visão de que 
aqui, há energias que operam de ambas as formas. Nos vamos honrar Cauldre... e ele 
nos está sorrindo. E, ele está literalmente se abrindo, pedindo a Shaumbra do mundo 
inteiro que se manifestem.

Em certo sentido, todo este material pertence a vocês. Ele provém de cada Shaumbra 
que participou dele. Ele é... no princípio nós pedimos ao Cauldre para manter estas 
reuniões mensais, os Shouds, disponibilizados, desde que se mantivessem totalmente 
íntegros, eles não são editados, ou modificados, ou ajustados de qualquer forma e à 
medida que sempre houvesse um crédito de reconhecimento para o Círculo Carmesim 
ou a vocês, que eles estariam a disposição de qualquer um. E Cauldre vem cumprindo 
isto.

Quando surgir algum outro material de propriedade, iremos novamente honrar a decisão 
dele a respeito. E, ele está solicitando que se manifestem. Isto verdadeiramente pertence 
a todos que são Shaumbra. Isto – como dizer – a justiça não reconhece todos vocês. Eles 
reconhecem somente aquele que empresta a voz.

Então, agora nós vamos devolver isto a vocês – como vocês desejam tratar Shaumbra? 
Como vocês gostariam de ser energeticamente sustentados? Vejam, não é que tenham 
que se prender a isto. Mas, como vocês querem abraçar Shaumbra? Quais são as 
questões de propriedade? Vocês possuem o termo “Shaumbra” em vocês.

Mas, como vocês gostariam de ver isto manifestado na Terra, agora? Poderia ser dado o 
uso abertamente a todos e em qualquer lugar. E, nós temos visto o que consideramos ser 
algo mais ou menos, não tão bom exemplo de certo uso inapropriado do termo 
“Shaumbra”, porque eles sentem que podem se beneficiar disto, sem verdadeiramente 



ajudar a todos Eles estão usando isto para algum tipo de fim inescrupuloso. Mas, por 
outro lado, quanto o Shoud pode ser controlado? E, nós não estamos empregando 
“controle” de forma inadequada. Como vocês querem que seja a propriedade de 
Shaumbra?

Assim, nós convidamos vocês a enviarem suas idéias e sugestões para Cauldre (algumas 
risadas). E, nós vamos solicitar uma decisão específica  para que isto não se prolongue. 
Vamos solicitar para que uma decisão específica ocorra em dois meses, o que seria em 
nossa reunião Shaumbra de Dezembro. E, neste ponto, solicitaremos ao Cauldre que 
anuncie sua decisão. E sabemos que alguns não deverão ficar felizes com isto. Mas, nós 
vamos apoiar totalmente este trabalho, seja qual for a decisão.  Obrigado por trazer este 
assunto à tona. 

7ª PERGUNTA (uma mulher ao microfone): Tobias, Eu estou no meio de minha 
mudança para minha casa de Loveland, Colorado. E, por duas razões, eu me sinto 
atraída para lá, uma é para efetuar meu trabalho artístico. E, recentemente eu realmente 
me senti novamente atraída para trabalhar com cavalos. E, então eu gostaria de saber se 
você tem algo a manifestar em relação ao que eu estou criando em minha nova casa. 

TOBIAS: Certamente… primeiro, vamos perguntar a você… você acabou de responder 
sua questão. Você disse estar atraída para lá por razões muito específicas. Isto está 
muito claro para nós. E, trata-se de seguir sua paixão. Isto é sobre você estar finalmente 
deixando ir algumas de suas velhas preconcebidas noções, algumas de suas velhas 
crenças. Você está finalmente seguindo seu coração e sua paixão. Então, isto está muito, 
muito claro. Continue a fazer isto. 

Você será, ocasionalmente, apresentada a alguns de seus velhos sistemas de crenças que 
surgirão. Você tem tido, de forma muito atravancado, alguns sistemas de crenças a 
respeito da limitação de muitas energias, seja ela abundância, amor ou algumas destas. 
Isto é porque você falhou em relação ao respeito e amor a você mesma. Através de 
algumas situações difíceis e desafiantes que você colocou a si mesma,  você veio a 
entender mais e mais que você tem que se amar. Você quer se amar. Isto é uma coisa tão 
bela e simples.

Uma vez que você comece a dar a você mesma o amor que merece... uma vez que 
comece a deixar ir alguns dos velhos, não amorosos e limitados sistemas de crenças... 
bem, depois você irá absolutamente apreciar a vida. E, você perceberá que ela flui em 



você. Ela verdadeiramente flui em você. Então, você está fazendo muito bem. 
Simplesmente deverá se empenhar muito para chegar a isto. A resposta é tão simples –
simplesmente se ame

LINDA: Última pergunta.

TOBIAS: Vamos responder a algumas mais (algumas risadas).

8ª PERGUNTA (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias, eu preciso de alguma ajuda a 
respeito de pacientes em estado terminal, se você puder me ajudar a tornar isto mais 
claro. Um pouco depois da última “Dreamwalker School” (N.T.: curso para lidar com 
pacientes terminais) eu aceitei um cliente. Mas, eu realmente não sei onde estou. Você 
pode me ajudar a ver?

TOBIAS: Certamente… não, não posso. O atendimento tem que ser… temos um acordo 
com Saint Germain que nós não podemos dizer onde estão. Se fizermos, isto irá previnir 
vocês que são – e você especialmente – são muito fortes nesta área. Isto é algo que 
conhece bem. Você já fez antes. Você está fazendo isto agora, mas diferentemente nesta 
energia de mudança.

Mas, nós temos um acordo aqui de não dizer onde vocês estão. Vocês têm que sentir de 
suas próprias maneiras. E, não estamos fazendo isto para ser cruel. Mas, em certo 
sentido, você está em uma sala escura. As luzes estão apagadas. E, você não está 
totalmente familiarizada com a sala. Você nunca esteve lá antes. Mas, se nós 
começarmos a dizer a você onde está a mobília... e onde estão as paredes... e onde estão 
os buracos do chão... e onde está a escada que você está prestes a cair (algumas 
risadas)... depois você sempre retornará. E, você estará aqui a cada mês, perguntando 
sobre um cliente.

O cliente espera que você acredite em si mesma. O cliente quer que você encontre sua 
maneira. Eles não ficarão muito felizes se você vier a nós com todas as perguntas, 
porque então nós poderíamos muito bem tentar fazer o atendimento do paciente, se nos 
fosse possível.



Então, você está nesta sala escura por si mesma. Agora, mergulhe profudamente em 
seus  sentimentos. Vá além da sua mente, da mente que te engana o tempo todo. 
Mergulhe profundamente em seus sentimentos. Onde você está? Eu estou lhe 
perguntando neste exato momento – onde você se encontra neste processo? Você sabe. 
(Pausa). O que pode ser a devolução da pergunta a você (algumas risadas).

SHAUMBRA 8: Eu realmente não posso ver claramente, neste momento...

TOBIAS: Sim, você pode ver claramente. Isto é a respeito de clarear sua energia. 
Agora, faça uma respiração. Respire. Isto está claro. Você está só com medo de dizer. 
Eu sei que estamos colocando você no centro da atenção, mas você concordou em estar 
no foco (algumas risadas).

SHAUMBRA 8: Eu sinto o cliente comigo. E, inclusive minha... eu não estou segura 
que ele já tenha cruzado, mas ele está comigo.

TOBIAS: Como você realmente se sente? (Pausa.) Houve muita hesitação na resposta 
original. E, retornaremos e perguntaremos novamente – como você verdadeiramente se 
sente?

SHAUMBRA 8: Neste momento, ele ainda não cruzou.

TOBIAS: Nós vamos lhe pedir para  se manter mergulhada em seus sentimentos. Neste 
momento, você está em seu mental. Você sabe disto e nós sabemos disto. Você é muito 
boa nesta área de atendimento, mas você tem que se desligar do mental. Você pode 
sentir as sensações, mas você está colocando-as em sua mente. E, você está duvidando 
de si mesma. Vamos lhe dar uma pequena dica (mais risadas). O cliente está mais 
próximo do que você pensa.

SHAUMBRA 8: Ele está na quarta dimensão.

TOBIAS: Algo muito parecido, mas exatamente próximo, agora está justamente atrás de 
você. E, você sentiu isto, mas você apenas enganou a si mesma. Você apenas precisava 
desta confirmação. Você podia sentir a energia dele a sua volta. E, depois a sua mente 



se ligava e você estava tentando analisar isto. Isto é uma coisa de puro sentimento. Ser 
um atendente nesta área é pura intuição. Seus sentimentos estavam presentes. Agora, 
siga com eles. Seu cliente gostará de avançar (mais risadas). 

SHAUMBRA 8: Obrigada.

TOBIAS: Nós te agradecemos por ter sido tão corajosa, em pé aqui, porque não estava 
perguntando apenas para você. Esta  é uma pergunta que todos os Shaumbra estavam 
fazendo – como eu sei? Como eu compreendo? Como eu confio em mim mesma a 
ponto de sair do meu mental e assumir meus sentimentos?

9ª PERGUNTA (da Internet, lida por Linda): Tobias, do seu elevado ponto de vista, eu 
gostaria de  ter alguns comentários a respeito do Shaumbra Newsletter (Boletim de 
Notícias Shaumbra) e como ele pode mais efetivamente ser usado como apoio a 
Shaumbra. Obrigado.

TOBIAS: De fato… meu ponto de vista nem sempre é tão elevado. O Shaumbra 
Newsletter poderá ser um maravilhoso método de comunicação. E, novamente, estamos 
tendo conversas com Cauldre aqui. Há uma necessidade de ter um contínuo fluxo de 
comunicação, que não seja apenas este encontro mensal com Shaumbra. O que 
Shaumbra estão fazendo pelo mundo afora. Quais os projetos que eles estão 
desenvolvendo? O que está acontecendo com a Universidade Shaumbra? Há muita 
notícia a este respeito, mas tem tido muito pouco tempo para compartilhar isto.

E, aqui devemos dizer que isto é muito importante para os outros que agora estão 
começando a trabalhar em algumas destas áreas. Literalmente, como muitos de vocês 
sabem, Cauldre, Linda e Andra – Norma – e Garrett agora estão muito sobrecarregados 
com as energias, eles também estão se dirigindo a todos vocês para que dêem um passo 
adiante e colaborarem com... seja com o boletim, seja com as reuniões de Shaumbra, 
seja em qualquer projeto. Agora é o momento de vocês juntarem as energias. Assim, 
obrigado por se apresentar como voluntária para isto (algumas risadas).

LINDA: Última pergunta.

TOBIAS: Certamente.



10ª PERGUNTA (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias, Eu apreciaria se você 
pudesse me dar alguma luz a respeito dos meus negócios, canalizações e curas... o que 
você tiver para oferecer.

 TOBIAS: De fato… eu não posso dar nenhuma luz. Você tem que ter seu próprio 
entendimento. Mas, que explicação especifica você está buscando neste momento... 
como combinar todas estas coisas?

SHAUMBRA 10: Bem, a combinação e… há um ano e meio atrás você me disse que eu 
poderia canalizar. Eu tenho canalizado a um ano. Mas, eu não sei aonde devo levar 
isto...

TOBIAS: Então, você é uma principiante em canalização.

SHAUMBRA 10: Sim, mas eu não sei nada, onde levar isto ou o que fazer.

TOBIAS: Você tem habilidade natural para se abrir para outras formas de informação. 
Não há “tenho que” a respeito de onde deva levar isto. Mas, onde quer que você decida 
levar isto, o quanto você está ciente a este respeito, apenas comece a manifestá-lo.

Canalizar é uma forma maravilhosa de se abrir ao seu estado expandido de ser.  Para 
canalizar você precisa se abrir. Isto é puro e simples. Então, isto lhe dá uma nova e 
completa ferramenta para que fique muito mais aberta. Apenas porque está canalizando 
informação não significa necessariamente que precisa ser partilhada com o mundo. 
Talvez haja um pequeno grupo, e talvez um livro e isto é apenas um tipo de trabalho em 
rede para você.

Talvez, isto venha a ser muito útil, ter aprendido como fazer canalizações, agora lhe 
tornou capaz de expandir energias e sentimentos, agora que está trabalhando com seus 
clientes de maneira individual pode ser capaz de ler melhor as energias deles, em outras 
palavras, ser capaz de adentrar em seus seres superiores divinos, ou de que forma queira 
chamar isto. A canalização não é necessariamente o fim. Ela é o recurso.



Em outras palavras, apenas porque você está canalizando não significa que está deva ser 
sua profissão. Isto lhe abre muitos outros potenciais. Quando uma pessoa, como você, 
abre-se para canalização, o que também significa acreditar em si mesma, isto também 
abre um tremendo potencial de outras energias criativas que podem ser usadas em 
qualquer área que escolher, seja de cura, seja abrindo um restaurante, seja escrevendo 
uma música. Então, a canalização não é necessariamente um fim.

De fato, nos encontramos nesta sociedade de vocês que a canalização é vista pela 
maioria com muita ofuscação e que muitos são céticos a este respeito. É por isto que nós 
tendemos a dizer que canalização se tornou Energia Velha, é hora de falarem em voz 
própria. Mas, este um ano de treinamento, irá lhe comprovar ser muito benéfico em 
outros empreendimentos de sua vida. E, você poderá continuar canalizando ao mesmo 
tempo.

SHAUMBRA 10: Ok, obrigada.

TOBIAS: Obrigado. E, com isto, Shaumbra, nós fechamos este dia. Mas, manteremos 
esta energia do rejuvenescimento do centro divino, do nosso centro de serviço, durante 
os próximos dias. Tentem não entrar em nenhum drama. Tentem não entrar em nenhum 
frenesi. Tentem tomar muita água ou permanecerem próximos das águas, se possível, 
para continuar permitindo que todo seu ser se limpe e se equilibre. Vocês estão 
adentrando em um incrível momento agora. Vocês precisam continuamente ajustar suas 
energias.

E assim é!

Traduzido por: Sônia Severo
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E assim é Shaumbra, que nos reunimos uma vez mais neste belo e sagrado espaço, na 
energia que criamos todos juntos… a energia onde combinamos a dimensão humana, 
onde vocês vivem com a dimensão espiritual e celestial onde nós vivemos… neste 
precioso tempo uma vez por mês no seu tempo humano, este precioso tempo em que 
podemos nos sentar junto neste espaço. Parece que foi só há um momento atrás que 
deixamos o Centro de Serviços Shaumbra. Talvez, muitas coisas se passaram durante 
sua vida desde então. Nos pareceu só como um momento de tempo desde que partimos, 
quando nos separamos no último Shoud. E aqui estamos de novo, compartilhando esta 
linda energia e compartilhando este lindo, maravilhoso tempo.

Eu Tobias, amo estes poucos momentos que temos, enquanto sua música toca. Estamos 
fazendo uns pequenos ajustes no equipamento aqui. Amamos esta hora em que a sua 
música está tocando. E, é um tempo em que eu Tobias, posso falar com todos muito 
facilmente. Damos algumas risadas e fazemos algumas piadas. Falamos do que esteve 
acontecendo em suas vidas recentemente. Estamos preparando a energia para o dia, já 
que nossos convidados estão chegando para o Shoud que vamos fazer. É um tempo 
relaxante onde podemos simplesmente conversar por alguns momentos.

Agora, a energia está se movimentando. Possivelmente podem senti-la. A energia deste 
Shoud está se movimentando agora. E, vocês estão ajudando a movimentá-la também. 
As coisas estão acontecendo agora… sim, com certeza.

Uma das coisas que perguntam a todos de nosso lado… vocês perguntam: “Qual é a 
mensagem que os Shaumbra querem ouvir? Por que Tobias vem aqui? O que é que os 
Shaumbra gostariam que fosse lembrado mais do que qualquer outra coisa neste 
instante?  Por que nós fazemos estes Shouds?”

E, Shaumbra, a resposta é completamente encantadora e simples. Muito do que temos a 
lhes dizer - tudo que vocês têm para dizer a si mesmos nestes Shouds, se voltarem a lê-
los novamente voltando aos cinco anos passados, vão entender que o que estamos lhes 
dizendo é que têm a permissão de ser vocês mesmos. Esta é, realmente o cerne da 
mensagem de todas elas. Vocês têm permissão de ser quem vocês são.



Têm permissão de descobrir partes de vocês mesmos que estavam dormentes por muito 
tempo. Têm permissão de ser um Humano Divino, vivendo em uma Terra que é muito 
dual. Têm permissão de se movimentarem para a Nova Energia da sua própria maneira. 
Têm permissão de expressar-se. E, vocês não necessitam da nossa permissão. Vocês 
têm a sua própria permissão para ser quem são, de ser tudo o que são.

Agora, isso poderia parecer totalmente simples e evidente. Mas, é muito mais 
complexo. Vejam… a maioria dos humanos não se dá a permissão para serem quem 
são. Eles limitaram a si mesmos dentro de uma certa caixa, dentro de um certo conjunto 
de crenças pela vida. E seguem justamente esse conjunto de crenças. Eles não estão 
verdadeiramente sendo tudo o que são. Estão sendo limitados de certa forma de uma 
maneira muito estreita e rígida, onde vocês Shaumbra, querem a permissão para sair 
disso. A maioria dos humanos estão concentrados só neste particular tempo de vida, 
nesta particular identidade.

E vocês disseram: “Queremos permissão para ir mais adiante, para descobrir não só esta 
vida, mas também todas as vidas”. Quiseram a permissão para descobrir o que estava 
entre as suas vidas. Queriam permissão para se descobrir como um ser espiritual, assim 
como um ser humano. Queriam sua própria permissão para ir além das limitações, todas 
as normas e os regulamentos, todos os critérios que os outros lhes impuseram. Isto é o 
que verdadeiramente estavam pedindo a si mesmos durante estes Shouds: permissão de 
também ser Deus nesta vida. 

Esse é o motivo de tanto prazer para todos nós virmos aqui, para compartilhar este 
tempo com vocês, para encorajá-los de todas as maneiras para serem quem são. É 
difícil, porque algumas vezes o mundo não está preparado para vocês. Algumas vezes 
vocês não estão preparados para si mesmos. Algumas vezes o nível de mudança que 
vocês têm que passar para se descobrirem é tão grande, que vocês têm dificuldades para 
persistir nisso com todo o seu corpo, mente e espírito. 

Mas, vocês sabem, mais cedo ou mais tarde, cada humano – todo humano – terá que 
fazer o que vocês têm feito. Terão que dar permissão a eles mesmos de ver o seu ser 
total. Nada pode ficar escondido. Nada pode ser feito na escuridão. Nada pode se situar 
além dos muros e das barreiras que estão levantadas. Mais cedo ou mais tarde cada 
humano e cada anjo têm que descobrir o seu próprio Eu. Eles têm que fazer o que vocês 
estão fazendo.



Dêem a si mesmos a permissão para ser quem são.  Parece simples.  Parece tão lógico. 
Mas Shaumbra, é uma das mais desafiantes e difíceis coisas que alguma vez fizeram. 
Requer confiança. Requer ser verdadeiro com si mesmo. Requer olhar para si mesmo, 
até as partes que não queriam olhar.

Assim, honramos e aplaudimos pelo que estão fazendo – dar permissão a si mesmos. 
Oh, às vezes, vocês batem contra a parede. Às vezes caem. Às vezes não se sentem 
confortáveis. Mas, de qualquer maneira estão fazendo isso. Estão dando permissão. Às 
vezes podem sentir que todo este programa de se dar permissão de ser quem são não 
esta sendo bem-sucedido.

Mas, dêem uma olhada em como vocês julgam o sucesso. Algumas vezes sentem que 
talvez estejam falhando em fazê-lo porque se medem através de um velho conjunto de 
medida de valores. Meçam à si mesmos pelo seu nível mais elevado, pelo seu nível 
divino. Olhem para si mesmos e para o que estão fazendo nesta vida através de olhos 
divinos no lugar de olhar através dos olhos humanos e começarão a entender a 
enormidade do que estão fazendo.

Gastamos uma tremenda quantidade de nossa energia com vocês. Queríamos dizer 
“tempo”, mas o tempo é bem mais irrelevante, não é? Gastamos uma extraordinária 
quantidade de energia com vocês porque neste momento de suas vidas vocês necessitam 
disto. Necessitam deste tipo de reuniões. Necessitam da perspectiva do outro lado que 
podemos fornecer. Gastamos enormes quantidades de energias com vocês porque isso é 
muito importante.

Sabemos que às vezes pensam que o trabalho que fazem está tendo muito pouco efeito. 
Mas, se pudessem ver isto através dos olhos divinos, entenderiam como estão abrindo 
passagem para as barreiras da consciência, como estão movendo energia, o verdadeiro 
significado do que estão fazendo. Vocês não precisam liderar um país ou uma nação 
para fazer esse incrível trabalho a nível espiritual. Não precisam ser um diretor 
executivo de um grande negócio para criar um efeito sobre o mundo. Não precisam ser 
um sacerdote ou um rabino para fazer a diferença na vida das pessoas. Podem ser um 
Shaumbra e ter um magnífico impacto no potencial da consciência, não só neste, mas 
também em todos os reinos.

Bem, dito isto, vamos falar sobre os nossos convidados especiais. Há muitos, muitos 
convidados hoje que chegam, um ônibus cheio deles. Sim, evidentemente, tenho um 



ponto de ônibus do lado de fora da minha cabana. O ônibus parou ali e os recebemos há 
vários dias. Estivemos fazendo a trajetória do seu caminho. Estivemos nos envolvendo 
com a sua realidade.

Há 202 convidados neste dia. Sim, o salão está bem cheio, não é? Tivemos que deixar 
alguns assentos vazios para deixar lugar para todos (algumas risadas). Há várias 
centenas de convidados. E, a coisa interessante a respeito destes convidados é que 
muitos de vocês os conheceram antes. Vêm do que vocês chamariam a quarta dimensão, 
o que Adamus chama de as dimensões próximas. Eles estão desencarnados mas foram 
humanos não faz tanto tempo. Todos eles deixaram a Terra no final de 2001.

Estiveram estudando do nosso lado do véu. Eles não foram para a Ponte das Flores. 
Permaneceram nos reinos próximos para estudar, já que as energias da Terra estavam 
muito pesadas para eles – não de uma forma negativa – a não ser somente como parte de 
quem foram. Estiveram estudando a consciência. Estiveram estudando o que os grupos 
estão fazendo. E, especificamente estiveram estudando os Shaumbra todo este tempo. 
Sim, definitivamente vocês não estão sozinhos, já que há muitos, muitos que estão 
observando – não julgando – mas simplesmente observando o que vocês estão fazendo.

Eles têm várias coisas em comum: o fato que partiram no final de 2001 ou depois, o fato 
de que todos conheceram um Shaumbra, conheceram alguns de vocês, de uma ou de 
outra maneira. Alguns foram seus pais. Outros foram amigos queridos. Alguns foram 
aqueles com os quais trabalharam no mesmo local de trabalho. Alguns deles foram 
amigos de infância que perderam contato e logo vieram para o nosso lado. Mas, todos 
conheceram um Shaumbra em alguma parte ao longo do caminho.

Esse pequeno incidente, esse encontro com os Shaumbra em sua vida, ainda que os 
tenham conhecido por um curto período de tempo, teve um efeito tão significativo 
neles, uma palavra que vocês disseram, uma luz que fizeram brilhar. Oh, possivelmente 
eles riram um pouco de vocês. Ou melhor, os desafiaram. Possivelmente pensaram que 
vocês eram um pouco estranhos. Mas Shaumbra, vocês causaram um impacto em sua 
vida e tanto é assim que quando passaram para o lado de cima, quando deixaram o 
corpo físico e vieram para o nosso lado, decidiram que era tempo de estudar. Decidiram 
que não precisavam só saltar de volta para dentro de outro corpo. Sabiam que tinha que 
haver mais. E vocês Shaumbra, fizeram essa diferença e essa influência.



Eles estiveram trabalhando, estudando, e compartilhando juntos todo este tempo. 
Estiveram observando o progresso dos Shaumbra na Terra. Estiveram dando uma 
olhada nele. Estiveram observando como vocês estão trabalhando com a consciência em 
suas vidas. Vocês se tornaram um exemplo para eles.

Todos eles planejam retornar à Terra na próxima – como vocês chamariam – uma dúzia 
de anos no tempo humano. Todos estão planejando retornar. Estão planejando ir à Ponte 
das Flores, mas ainda não estão preparados. Estão planejando retornar aos reinos 
angélicos mais elevados.

Mas, com bastante franqueza, a consciência que eles tinham quando deixaram a Terra 
realmente não lhes permitia fazer todo o caminho de volta. Estavam – o que vocês 
chamariam – materialistas. Estavam aprisionados em suas velhas formas e velhos 
sistemas de crenças. Mas, havia algo que os despertou a querer entender mais, que havia 
mais além do que sabiam e o que sentiam em sua vida.

Assim, eles se reuniram. Têm estado juntos desde então, centenas deles olhando à si 
mesmos, dando uma olhada na consciência da Terra, dando uma olhada em vocês. E, 
agora foram transportados em um ônibus para esta reunião. Certamente, deve haver um 
ponto de ônibus ai fora bem no meio deste desfiladeiro que lhes permitiu descer. E, 
agora enchem o salão.

E, o que nós gostaríamos que todos vocês Shaumbra fizessem – se estiverem aqui em 
pessoa, ou nos acompanhando em outras regiões através da Internet – gostaríamos que 
inspirassem profundamente e lhes dessem as boas-vindas. Eles estão se sentindo um 
pouco nervosos neste dia, por estar na presença de tais mestres humanos. Estão sentindo 
possivelmente que talvez vocês pudessem se relacionar com isto. Possivelmente, não se 
sentem merecedores de estar aqui ainda. Sentem que eles são os estudantes e vocês os 
mestres. Querem saber se vocês vão dar-lhes as boas-vindas em seu espaço, nesta 
sagrada e apreciada reunião.

Sabem, é a palestra destes reinos celestiais, esta coisa chamada Shoud mensal (algumas 
risadas). Como disse anteriormente, há muitos que ficam na lista de espera do nosso 
lado que querem vir. Mas, só permitimos alguns. Este é um evento exclusivo.



Assim, vamos pedir à vocês que inspirem profundamente e que convidem às energias 
deles para dentro do seu espaço, para fazer essa mistura final, que convidem-nos a se 
sentar perto de vocês hoje, só para sentir sua essência e sua presença.

Efetivamente eles estiveram estudando a consciência. E eles dizem… eles têm feito a 
pergunta: “O que é a consciência?”, assim como vocês, têm feito essa pergunta: “O que 
é a consciência?”. Bem, é bastante simples: é um conjunto de sistemas de crenças que 
define a sua realidade. É o seu nível de percepção que se torna sua consciência. Vocês 
estão conscientes de um certo nível de atividade, de um certo entendimento.

A consciência também está limitada por um sistemas de crenças. E, particularmente 
quando vocês vêm à Terra, estes sistemas de crenças se tornam muito rígidos. E, eles 
definem tudo em sua vida. Definem como percebem a si mesmos. Os sistemas de 
crenças definem como se inter-relacionam consigo mesmos, como se inter-relacionam 
com o ambiente ao seu redor, com as pessoas ao seu redor.

E, a questão interessante é que seus sistemas de crenças… não vêm de sua mente... 
vejam vocês.  Os sistemas de crenças, são muito mais profundos do que isso. Vêm do 
coração, do seu interior. Vejam vocês, pensam que têm certas crenças. Mas, algumas 
vezes suas verdadeiras crenças são muito mais profundas e muito mais poderosas. 
Algumas vezes vocês tentam alterar e corrigir ou mudar seus sistemas de crenças em 
sua mente. E, ainda assim sua vida continua igual como era. E desejam saber, que efeito 
real que os sistemas de crenças têm.

Mas, os sistemas de crenças… são algo muito mais profundo… muito mais profundo.  
Vocês podem acessá-los. Podem se aprofundar na compreensão, exatamente do que 
vocês acreditam verdadeiramente. Novamente, geralmente não é o que vocês pensam 
que acreditam. Hoje vamos falar um pouco sobre como dar uma olhada nisso, como 
mudar isso, como trabalhar com isso.

Basicamente, tudo é sistema de crenças. Só depende de quanto são amplos ou 
expansivos estes sistemas de crenças, inclusive do nosso lado do véu. Os anjos, as 
entidades… sua realidade está formada pelo seu sistema de crenças. Como Saint 
Germain fala disso tão lindamente na Escola do Caminhante Sonhador, inclusive as 
entidades que estão desencarnadas, não mais na forma humana, quando cruzam o nosso 
lado do véu, sua realidade ainda está configurada pelo sistema de crenças. Trazem isso 
com eles. Isso pode ser trabalhado, refinado, ajustado e expandido do nosso lado.



Mas, eventualmente qualquer entidade terá que retornar à Terra, inclusive com um 
conjunto de crenças expandido para basicamente manifestá-las aqui na Terra e ver como 
dão a elas uma forma prática. De qualquer maneira, nos reinos astrais tudo é um pouco 
etéreo. Tudo é um pouco temporário. Assim, trata-se de ser capaz de trazer os sistemas 
de crenças de volta à Terra de uma forma expandida, em uma consciência expandida 
para a alma, para que finalmente o divino ser capte, para finalmente mesclar tudo junto.

Assim Shaumbra, os sistemas de crenças – crenças que vocês têm – definem e criam a 
realidade. Essa é a sua consciência. Esse é o seu nível de percepção. A maioria dos 
humanos vive em um conjunto de sistemas de crenças muito limitado ou muito restrito. 
Eles são muito, muito concentrados e algumas vezes extremamente rígidos.

Vocês estão aprendendo a se expandir fora disso. Estão aprendendo que há esta coisa 
chamada imaginação que expande as crenças. Estão aprendendo que alguns sistemas de 
crenças bem literais que tinham a respeito de Deus, ou sobre o dinheiro, a respeito da 
comida e sobre o corpo físico eram muito limitantes. Eles estabelecem a consciência 
onde basicamente vocês estão incomodados, basicamente se sentindo como se usassem 
um conjunto de roupas muito apertadas. E, estão preparados para se expandir para fora e 
bem mais alem.

Assim, nossos convidados de hoje estiveram estudando a consciência. Estiveram 
estudando seus próprios sistemas de crenças. Estiveram estudando como os sistemas de 
crenças literalmente os alimenta.

Se há um certo sistema de crença que vocês têm, este literalmente dá forma prática à si 
mesma externamente. Se acreditarem que a vida na Terra é basicamente um castigo, que 
são anjos caídos e que vieram aqui tentando ter a misericórdia e a graça de Deus… bem, 
isso se torna uma grande inconsciência, um profundo sistema de crenças. Vocês nem 
sequer pensam nisso. Nem sequer reconhecem que ela está aí.

E, então começam a por em pratica. Começam a colocá-la em ação. Vocês literalmente 
estão criando tudo ao seu redor porque é seu filtro, ou é sua inclinação. E, agora se torna 
realidade. Vêem agora o mundo através dos olhos do julgamento, através de olhos de 
ser um anjo caído e possivelmente, quem sabe através dos olhos da escuridão ou do 
maligno. Vêem o mundo como sendo um tipo de castigo. Vêem-no como um tipo de 
penitenciária ou prisão onde foram enviados até que aprendam o modo correto.



Literalmente, vocês vivem isso. E, não estamos falando especificamente para vocês. 
Estamos falando em geral sobre os humanos que se seguram nesse sistema de crenças. 
Literalmente vivem-nas. E, o que acontece é que reforça a crença porque agora tudo o 
que acontece ao seu redor parece cruel, parece um grande castigo, parece como se fosse 
um tipo de castigo divino que lhes foi enviado. Reforça o sistema de crenças, a 
consciência, que então se torna ainda mais rígida.

Essa é a forma que está com nossos convidados neste dia. Sabiam que tinham tido uma 
consciência muito limitada. Sabiam que necessariamente não gostavam, mas não sabiam 
como se mover através disso. Não sabiam o que fazer com isso. É por isso que eles 
pararam no caminho para a Ponte das Flores para estudar, para olhar para isso, para 
observar os Shaumbra, para ver como vocês estão mudando a consciência.

Uma das coisas que eles descobriram foi que há muitas, muitas coisas que alimentam o 
ser humano e espiritual. Estas coisas que alimentam o ser espiritual e humano… são 
como cordões ou conexões que literalmente alimentam o interior da consciência do ser 
humano na Terra. E, hoje vamos dar uma olhada no que alimenta vocês. Vamos olhar, 
igual o nosso grupo de convidados esteve fazendo.

Eles estiveram perguntando o que os alimentou quando estavam na Terra. O que os está 
alimentando agora que estão em outros reinos? Uma vez que vocês entendam o que os 
alimenta, o que os sustenta, então podem começar a entender os seus sistemas de 
crenças, sua consciência. Podem começar a trabalhar verdadeiramente para mudá-lo.

Assim, o que os alimenta Shaumbra? Vamos discutir isso neste dia. E, vamos falar 
sobre isso, não do ponto de julgamento, ou do certo ou errado, simplesmente o que os 
alimenta. Vamos pedir que cada um que está escutando, ou que está aqui hoje, que faça 
um dever de casa, depois que saírem daqui, observar na sua vida o que os alimenta.

Não, não estamos falando do seu corpo físico, já que sabem que seu corpo físico é 
alimentado pela comida que ingerem. Mas, como isso alimenta vocês? Queremos que 
observem as varias coisas que introduzem no seu corpo e o que estão pensando ou 
sentindo conforme as ingerem. Alimentam seu corpo físico com mantimentos com 
energia vital, como vegetais e frutas? Alimentam seu corpo com carnes, amidos, pães e 
grãos? Alimentam seu corpo com água? Alimentam seu corpo com álcool? Alimentam 
seu corpo com açúcar?



E, de novo pedimos que sejam os observadores. Não há nenhum julgamento, já que 
podem na verdade viver toda uma vida alimentando-se com muito açúcar e muito 
poucos nutrientes tanto das plantas como dos animais. E, podem sustentar seu corpo. 
Mas, estejam conscientes de como alimentam seu corpo, como entram, como sentem 
isso, o que estão pensando enquanto está entrando.

Freqüentemente nos fazem perguntas sobre o peso e sobre dieta. Não é necessariamente 
sobre a comida específica que ingerem. Trata-se da consciência que têm. Há uma 
relação direta com as crenças que têm conforme a comida está entrando.

Bem, agora sentimos que alguns de vocês quase se encolheram ou estremeceram 
quando falamos sobre nada menos do que açúcar. “Bom, isso não poderia estar certo”. 
Mas, essa é uma crença que têm. É unicamente uma crença.  E, está sujeita a mudanças. 
Possivelmente em alguns anos a partir de agora, quem sabe haja novos livros e novos 
estudos científicos, daqui há 50 anos e digam que estas dietas, estas dietas de 
mantimentos saudáveis puros fizeram de fato, mais danos ao corpo físico que uma dieta 
de açúcar pura. Quem sabe?  Tudo é uma crença, Shaumbra.  E, estamos lhes pedindo 
que comecem a observar isso.

Como vocês alimentariam o seu corpo? Como seu corpo responde a isso? Há problemas 
digestivos? Há problemas de energia? Quando alimentam o seu corpo?  Têm um 
sistema de crença de que vocês têm que tomar o café da manhã?  Escutamos estes 
autores e estes supostos peritos falando sobre qual é o melhor momento para comer e de 
porquê o café da manhã é tão importante… possivelmente é… mas possivelmente não é.

Tudo isso são sistemas de crenças. Tudo isso é consciência. Trata-se de como estão se 
alimentando como um ser humano espiritual que está na Terra neste momento. A 
comida alimenta o corpo, mas também muito mais que isso. O que vocês estão fazendo 
é alimentar a consciência ao mesmo tempo. Estão digerindo um total conjunto de 
crenças que tanto pode servir à vocês ou não.

Assim Shaumbra, vamos pedir que dêem uma olhada no que alimenta o seu corpo… 
como você está sendo alimentado… quando está sendo alimentado. Estas são coisas 
importantes e parte de uma crescente e expansiva percepção ou consciência. É sobre 
reconhecer o que estão fazendo agora mesmo em sua vida. Bem, uma vez mais 
pareceria óbvio. Vocês pensaram que estão muito conscientes das coisas em sua vida.



Mas Shaumbra, temos que lhes dizer, que há muito mais que esta acontecendo. Não 
permitiram a si mesmos estarem conscientes de pensamentos e sentimentos que estão 
acontecendo a cada momento. De alguma maneira, se fecharam à respeito disso, em 
parte porque sua mente não podia lidar toda a entrada de informações. Mas, sua mente 
também está mudando, na maneira como trabalha.  Já não trabalha mais da forma 
antiquada.  Está mudando. Está se adaptando ao novo você. Está processando 
informação de uma forma completamente nova neste momento.

Assim, estejam conscientes, estejam informados do que está acontecendo. Como estão 
alimentando a si mesmos? Esse é um exemplo muito rudimentar de alimentar a si 
mesmo. Vamos dar uma olhada em muitas das outras maneiras em que vocês alimentam 
a si mesmos.

Lembrem-se, dos nossos convidados de hoje, eles estiveram estudando isto. Estiveram 
olhando. Eles vão começar a retornar à Terra no próximo período de doze anos, ou 
antes, com este entendimento, esperando mantê-lo em sua consciência, conforme 
retornam para cá. Eles estão olhando e estão fazendo as perguntas – o que alimenta a 
consciência… o que alimenta o eu… o que cria a realidade… como posso permitir a 
mim mesmo viver em uma ampla e maior realidade enquanto na Terra – porque a 
habilidade de fazer isto realmente provê a oportunidade para que mais da divina energia 
entre.

Shaumbra, com que estão se alimentando, agora? Dêem uma olhada. Estão alimentando 
seu ser, a sua consciência, a si mesmos com irritação? Muitos fazem isso.  A raiva é 
uma energia.  Alimenta o ser.  Traz energia interior.

É obvio, que a comida é uma parte importante da alimentação, mas não é nada 
comparada com algumas das - que chamariam – energias não tangíveis que trazem para 
dentro para sustentá-los. Do nosso lado do véu não comemos comidas.  Não temos que 
fazer isso, a menos que queiramos.  Não podemos comer da mesma forma que vocês 
fazem.

Assim, precisamos ser alimentados também. Nosso ser espiritual tem que se alimentar 
de coisas. Algo tem que sustentar a consciência. Portanto, nós ainda estamos sempre 
introduzindo coisas. Algo está nos alimentando. Basicamente, se querem ver a física 
nisso, estamos tomando energia do “campo”, que é neutra; de certa maneira, nem sequer



existe.  Estamos “dualizando” isto.  Estamos então a desmembrando em elementos de 
dualidade.  Estamos moldando-a para os potenciais.

E, então essa energia flui para – tanto se você for um anjo, como se for  humana – essa 
energia flui para sua realidade. Alimenta-os e sustenta. Vocês são os únicos que 
determinam a vibração ou as características expansivas dessa energia que entra, que os 
está alimentando. Esta vem da Fonte do Todo, chega para vocês. Mas são vocês que dão 
forma a ela.

Assim, estamos pedindo à vocês uma vez mais, para que olhem o que os está 
alimentando em sua vida. É irritação? A irritação é uma energia, muito forte e muito 
dual que entra em sua vida. Sim, a irritação pode alimentá-los. Alimenta o espírito e a 
consciência.

Alguns de vocês se questionam por quê estão vivendo estas calmas e pacificas vidas. 
Pensam que têm que ser pacíficos para serem espirituais. E, isso é um monte de 
besteiras (algumas risadas). E, então trazem a irritação.  Por que estão fazendo isso? Por 
que alimentam a si mesmos com irritação? Não há julgamento aqui. A irritação é – nós 
percebemos - é muito apropriada às vezes.  Mas, o que ela faz por vocês?  Como ela 
está servindo vocês, Shaumbra?

Algumas vezes alimentam a si mesmos com risadas. Ela sustenta o espírito. Vocês dão 
risadas de varias e diferentes maneiras. Contam piadas, ou se juntam com pessoas que 
são divertidas. Ou, possivelmente se sentam e olham um filme ou um programa de 
televisão que é uma comédia. E, dão muitas risada com elas.

A risada é uma energia, e os alimenta. Como as estão introduzindo?  Por que as estão 
introduzindo Shaumbra?  Como os alimenta?   Novamente, estamos pedindo-lhes que 
sejam o observador aqui.

Todos são alimentados. Todos trazem para dentro energia, tanto se vocês forem 
humanos ou angélicos. Todos estão sendo alimentados. Uma vez que vocês entendam 
como estão sendo alimentados, como trazem para dentro esta energia, para a sua 
realidade, então podem entender como está formada a consciência, como os sistemas de 
crenças definem a realidade e como então, vocês podem se expandir fora do que 
acreditam ser as limitações da realidade.



Alguns de vocês alimentam a si mesmos com a capa de vítima. É uma deliciosa comida, 
não é assim? Gostam de ser vítimas. Os, queixam-se de ser a vítima. Lamentam-se a 
respeito de ser a vítima.  Gostam de culpar os outros.  Gostam de falar sempre a respeito 
das energias externas que os mantêm “destruídos”. Inclusive adoram inventar coisas a 
respeito de vidas passadas que os deixara continuar sendo a vítima nesta vida, mesmo se 
isto realmente não aconteceu à você.

Estão se alimentando com a energia de vítima. Não está tão errado. Isso permite à vocês 
desempenharem um papel incrível.  Permite não ter que encarar o alto potencial que 
vocês são. Conseguem brincar com esta questão de vítima.  Está os alimentando.  É 
como um tubo intravenoso indo direto para o seu sistema, indo direto para a sua 
consciência. E, continuam se alimentando completamente disso.

Vocês ficam famintos. E, convidam à energia de vítima. Bem, o que acontece? 
Obviamente, vocês vão introduzir essas marcas profundas em sua vida. Vão criá-las e 
introduzi-las para que possam se por para baixo uma vez mais, assim isso lhes 
proporciona algo sobre o que se queixar. Dá-lhes uma razão para não fazer nada.

Não estamos dizendo que é ruim. De novo, não há julgamento nisto. Só estamos 
pedindo à vocês que olhem como se alimentam.

Alguns de vocês se alimentam através dos elogios dos outros, dos outros que elogiam 
vocês por ser um grande ser, elogiam por ser um amoroso e maravilhoso ser humano. 
Vocês necessitam dessa comida do lado de fora, daqueles que dizem que vocês são 
impressionantes, como eles nunca conheceram antes um humano tão incrível. Alguns de 
vocês alimentam a si mesmos dessa maneira.

Novamente, não há julgamento. Adoro fazer isso (algumas risadas). Mas, teria que dizer 
que em certo ponto vocês tem equilíbrio o bastante para saber que isto é só bajulação.  
A bajulação é uma energia.  E, se envolve em vocês. Podem dar risadas seguidas, 
podem também mudá-la para que vocês não - como dizer – sejam explodidos pelo ego. 
Vocês literalmente podem mudar qualquer destas energias que alimentam.

Mas, alguns de vocês fazem isso. É uma coisa divertida de se fazer, a menos que fiquem 
presos nisso, a menos que se tornem tão viciados nessa energia de ter que receber 



elogios e agradecimentos e reconhecimentos dos outros, que tenham que continuar 
procurando-a fora. Bem, então começam a criar uma realidade onde sempre estão no 
seu “cavalo branco”, sempre tendo que salvar e ajudar os outros. Por que? Bem, não 
pelo benefício de salvar e ajudar aos outros! Estão fazendo isso para se alimentar 
completamente dessa energia e ter todos dizendo à vocês o quanto são maravilhosos. E, 
outra vez o encontramos incrivelmente encantados… se não se levarem muito a sério à 
respeito disso.

Alguns de vocês se alimentam criativamente. Esta é uma que eu amo. Adoram fazer 
coisas criativas porque isso produz uma energia. E os alimenta; sustenta-os. Vocês são 
no seu âmago um ser criativo, ou um ser Criador. Assim, quando fazem coisas como 
pintar, quando fazem coisas como um rabisco em uma caderneta de notas, perdendo 
tempo enquanto estão sentados em uma reunião aborrecida… bem, isso está 
alimentando vocês. Não estão fazendo para mostrar a alguém mais em um espaço. Não 
estão nem sequer fazendo isso porque pensam que são uns grandes artistas. Está 
alimentando um profundo desejo criativo em seu interior. Está de fato ajudando a 
conectá-los a esse centro criativo dentro de vocês.

Novamente, queremos deixar muito claro – e nosso grupo de convidados quer deixar 
muito claro – que não há julgamento em nada disto. Eles tiveram que olhar para isso em 
suas próprias vidas.  Tiveram que passar por vários anos de lições aqui – discussões, 
estudos e verdadeiramente olhar para si mesmos – e se perguntavam ao mesmo tempo. 
“O que estava nos alimentando na nossa última vida na Terra?”

Possivelmente foi o dinheiro. O dinheiro é uma energia incrível dentro de si mesmo. O 
dinheiro pode viciar.  O dinheiro pode ser também uma coisa linda. Há alguns hoje no 
nosso grupo de convidados que estiveram presos nisso. Toda a sua vida, da infância até 
a morte, foi fazer dinheiro.  Nasceram dentro disso, de algum jeito.  Foi seu carma.  
Passaram toda a sua vida tentando fazer dinheiro. Mediram à si mesmos e à sua 
consciência, baseados em quanto dinheiro fizeram.

Oh, o dinheiro em si mesmo é só papel, E, agora na sua nova sociedade é só um dígito 
indo através da Internet para um computador em um sistema bancário. Mas, eles 
estavam pegos na energia do dinheiro. Esta energia os alimentaria. A energia dos 
dólares, dos francos, ou do que queiram chamá-lo, os alimentaria. E, eles sentiram que 
tinham que continuar fazendo mais e mais dinheiro para fazer o alimento para si 
mesmos. Sendo assim, uma vez que pudessem estar satisfeitos com 100.000, então 
tinham que fazer 500.000, porque seu corpo, seu corpo espiritual, chamava para ser 
alimentado mais e mais.



Assim, o que os alimenta Shaumbra?  O que os alimenta?

Status… um outro.  O status é interessante, porque a maior parte do tempo daqueles que 
são alimentados pelo status não reconhecem isso.  Nem sequer vêem, isto é tão 
inconsciente para eles. São alimentados por seu status na comunidade. É também a sua 
maneira de olhar para si mesmos, como os outros os consideram ser os melhores na 
vizinhança, os melhores na comunidade, os melhores no estado. Isso alimenta sua 
energia. E, eles continuam necessitando mais e mais disso, mais status, mais aceitação 
dos outros. Assim, o status pode ser uma maneira de alimentar a si mesmos também.

Pretensão é outra forma de se alimentar, tornando-se tão pretensiosos com tudo o que 
são, mesmo quando sabem interiormente que podem não estar certos. Nós somos 
obrigados a rir algumas vezes. Os pretensiosos estão gritando por dentro para alguém 
provar a eles que estão enganados, para poderem descer do seu estúpido cavalo 
(risadas). Mas, eles continuarão a apresentar esta pretensão.  Estão sendo alimentados 
por ela. Esta é uma de maneiras deles validarem à si mesmos, mesmo quando, algumas 
vezes, não se sentem bem interiormente. Mas, eles se alimentam com este tipo de coisa. 
De novo, nenhum julgamento… a pretensão pode ser uma maravilhosa energia para se 
jogar, todo o tempo que reconhecerem que é só um jogo.

Como se alimentam, Shaumbra?

Talvez com um livro… talvez com a televisão… talvez com um filme. O que está 
acontecendo quando estão profundamente absortos em qualquer um destes 
entretenimentos? Quando a energia está retornando para vocês, vocês estão alimentando 
a si mesmos. Vocês permitiram se atirar no éter, e abrir a consciência e experienciar o 
que esta sendo escrito ou está em ação.

Mas, há algo que os está alimentando. O que é? Qual é a energia que está retornando à 
vocês? “Sim”, dizem a si mesmos freqüentemente, Só preciso de uma pausa. Preciso ler 
um livro ou ver um filme”. Pensam que vão a uma zona neutra. Mas, não é assim de 
maneira nenhuma. Muitas coisas estão ocorrendo.

Possivelmente, estão alimentando a si mesmos ao sair de sua mente por um momento e 
permitir ao seu coração e às suas emoções se abrirem.  Possivelmente, estão se 



alimentando ao se desconectar do mundo exterior durante esse tempo para que possam 
voltar ao contato com si mesmos. Talvez estejam se alimentando a si mesmos ao ativar 
a sua imaginação, particularmente se estiverem lendo um livro, mas também vendo um 
filme ou olhando a televisão.

Se observarem o que está acontecendo, não só na sua cabeça, mas também em todo o 
seu ser, ela não está totalmente quieta, mesmo se estiverem vendo algum programa de 
televisão. Vocês estão se alimentando.  Estão olhando a tela.  Estão observando os 
atores e os personagens. Estão observando o ambiente, os papéis que eles estão 
desempenhando e vocês estão se realimentando dentro da sua consciência. Estão se 
realimentando dentro da sua realidade.

É como uma mangueira de gasolina, uma mangueira de combustível vindo direto para 
vocês, alimentando-os de algum jeito. Tudo seu mérito, maravilhoso valor. Não 
eliminem a alimentação. Vocês ficam muito, muito famintos. Isso tem seu mérito. Só 
queremos que estejam conscientes de como estão se alimentando.

Drama… alguns de vocês amam o drama. Alimentam-se ao largo dele. Ou estão 
intimamente envolvidos nele ou na periferia do drama dos outros. Algumas vezes dizem 
a si mesmos: “Mas eu sou um Shaumbra. Sou um ser espiritual. Não posso me envolver 
no drama”. Mas, mesmo assim estão sempre ao redor dele. Isso está sempre 
acontecendo com as pessoas ao seu redor.

E, vocês possivelmente dizem: “Bem, por que é que isso acontece? Por que sempre 
parece haver o drama ao meu redor?” É porque estão se alimentando muito dele. É uma 
energia forte, sedutora e dual.  Ela alimenta o seu espírito.  Alimenta a sua realidade e 
sua consciência.

Algumas vezes ficam presos nele. E, se aborrecem tanto consigo mesmos.  “Eu não 
deveria ficar preso neste drama” Mas, estão se prendendo porque de alguma maneira 
isso está alimentando-os. Está dando à vocês algo.  Estejam conscientes disso. Dêem 
uma olhada. Não façam nenhum julgamento.

Não podemos dizer que basta. Não façam julgamento sobre isso. Está aí por uma razão. 
Estão envolvidos nisso por uma razão.  Não os queremos dizendo: “Bem, o drama é 
errado. A pretensão é uma coisa errada. Ou, ser uma vítima é errado”.  Simplesmente 



queremos que entendam por que isso está aí. De que maneira isso os alimenta, 
Shaumbra?

Alguns de vocês se alimentam do trabalho. Trabalham muito, muito duro. Trabalham 
longas horas. Sempre estão trabalhando. Justificam. Dizem: “Mas tenho que. Tenho que 
trabalhar. Há tanto para fazer”.  Nós dizemos que simplesmente estão se alimentando. 
Gostam dessa energia do trabalho. Gostam de trazê-la para dentro da sua vida.  Está 
servindo à um propósito.

Qual é?  Qual é esse propósito?  Agora, estejam atentos aqui.  Não se trata somente de 
que têm alguns objetivos para alcançar.  Não se trata de que vocês têm um número 
limitado de anos, ou de que estão sustentando os membros da sua família e por isso tem 
que trabalhar tão duro. Tudo isso são questões e razões superficiais. Há algumas razões 
mais fortes. Como isso está os alimentando?  Que energia é assim dura, que está lhes 
dando esse trabalho tão duro? O que isto está fazendo para sustentar o seu espírito e o 
seu ser?

Alguns de vocês amam a intriga.  Adoram fofocar.  Adoram falar dos outros.  Há uma 
energia de fofoca que é muito real, muito potente, muito, muito forte. Parece que não 
podem evitar a intriga. Algumas vezes vocês se criticam duramente. Dizem: “Eu não 
deveria me envolver nessa fofoca”.  Tudo isso não passa de alimento, alimento para a 
alma. Inclusive a intriga, é alimento para a alma. Como ela está alimentando vocês?  O 
que ela está fazendo?  Quais são as dinâmicas? É somente por ser uma energia 
altamente carregada?

Bem, agora não vão começar a intelectualizar aqui. As respostas não são tão profundas e 
não estão escondidas de maneira nenhuma. Algumas vezes é só uma injeção de energia 
forte que introduzem em sua vida. Algumas vezes sentem que necessitam dessa energia 
para mantê-los seguindo adiante. Muitas vezes depois de uma boa sessão de fofoca, 
sentem-se mais energizados, mais vivos que antes da sessão de intrigas. Assim, de 
alguma maneira isso os está alimentando.

Olhem. Não tentem analisar isso Shaumbra.  Apenas dêem uma olhada.  “Por que essa 
energia está me alimentando? O que é que está fazendo?”.  Bem, provavelmente ela só 
esta inflando vocês, dando-lhes uma injeção de energia forte. 



Aqui esta mais outra – a depressão.  Agora, muitos de vocês dirão, “Bom, a depressão 
não me alimenta em nada. Ela me tira de mim”. Oh, não de tudo, não de tudo. A 
depressão é como uma sopa muito espessa. É muito espessa, muito pesada. Mas esta os 
alimentando de alguma maneira.  É um tipo de alimento espiritual.

Está aí por uma razão, não é porque sejam maus, não é porque vocês têm um 
desequilíbrio químico.  Meu Deus, a última coisa que isso é, é um desequilíbrio 
químico! Isso é só o que a ciência vê, mas é algo muito diferente. É uma energia.  E está 
os alimentando, inclusive quando pensam que está roubando energias vitais. Olhem 
novamente. O que há por trás desta energia de depressão?  Por que está em sua vida?  
Por que é uma constante batalha e um desafio?

As relações - como elas alimentam vocês?  Como os alimenta a energia do seu 
companheiro, do sócio… ou dos seus filhos?  Muitas vezes vocês nos dizem que seu 
companheiro está evitando-os, mantendo-os atrás.  Não, seu companheiro está 
alimentando vocês. De alguma maneira, de alguma forma, há uma energia que está 
servindo vocês. Está trazendo-lhes energia… realmente é assim.  Está ajudando a dar 
suporte e sustentar a sua consciência e algumas vezes, até as suas ilusões. Está servindo 
a um propósito.  Seus filhos, da mesma forma… estão alimentando vocês de alguma 
maneira.  Que energia esta vindo disto?

Gaia os alimenta o tempo todo.  É por isso que Gaia está aqui.  Provê-los de uma 
energia, não só para o seu ser físico, mas também para seu todo, espiritual, mental e 
físico. Gaia é como uma planta produtora. Esta energia da Terra… ela continuamente 
está produzindo energia. Uma energia de base ou energia de raiz, algo que vai ajudar a 
sustentar o seu corpo físico. Mas, há outras energias associadas com Gaia, energias de 
consciência que constantemente está fabricando, constantemente tornando-as 
disponíveis para vocês. Alguns de vocês descobrem isso quando saem para caminhar 
pelo bosque, cavalgar pelo campo ou vão para o mar.

Mas, perguntem a si mesmos da próxima vez - como Gaia está me alimentando? Não há 
mal nenhum. Não há nada errado em ser alimentado.   Toda entidade precisa ser 
alimentada de algum jeito, necessita de uma energia sustentável. Assim, como Gaia está 
servindo à vocês em suas vidas? O que Gaia está fazendo?

Alguns de vocês têm que ter sofrimento em suas vidas. Pode ser físico ou emocional. 
Dizem que não gostam. Mas, se não pensassem realmente assim, não quisessem de 



verdade isso, realmente não estaria aí. Até certo ponto, estão trazendo sofrimento 
porque os alimenta. É uma energia. Imaginem que é uma energia que flui ao longo de 
um tipo de tubo etérico, vindo direto até vocês, direto para sua consciência, no seu 
momento do Agora.

A alegria é uma energia. Pode alimentar muito bem. Muitos de vocês recebem alegria 
em sua vida. E, ela alimenta vocês como qualquer das outras energias fazem.

A religião - um dos alimentos mais tóxicos entre todos (algumas risadas) - a religião 
pode alimentar aqueles que estão nesse sistema de crenças. Ela continua reforçando o 
que eles sentem a respeito de si mesmos.  Continua reforçando a sua realidade e sua 
consciência. Novamente, não estamos dizendo que há algo de mal nisso.  É 
simplesmente uma energia, um alimento que se introduz dentro de seu ser. 
Particularmente aquelas religiões que têm uma grande quantidade de dogmas, um 
montão de regras, grande quantidade de livros e um montão para se estudar. Tudo o que 
isso é, Shaumbra, é alimento, alimento energético espiritual, alimento consciente. Isso é 
tudo o que é.

E, então escrevem mais e mais livros. Têm que escrever, porque vocês têm que 
continuar se alimentando. E, estão se alimentando de uma - o que chamaríamos – uma 
fonte limitada, uma fonte definida, vocês têm que continuar se alimentando mais e mais. 
Têm que continuar fazendo novas regras, escrevendo mais livros, criando mais leis, 
criando mais conceitos a respeito de Deus. É só alimento para a alma. Isso é tudo o que 
é.

Shaumbra, isto é um alimento.  Estão sentados aqui agora mesmo, mamando na teta dos 
Shaumbra, alimentando-se a si mesmos (risadas da audiência). Esta energia dos 
Shaumbra, do Círculo Carmesim, de Tobias e do Conselho Carmesim, é um alimento. 
Novamente, nenhum julgamento.  Por que as estão introduzindo em sua vida? O que 
isso está fazendo por vocês? De novo, isto não é uma questão de decidir o que esta certo 
ou errado. É simplesmente uma questão de olhar como estão sendo alimentados, porque 
uma vez que entendam como estão se alimentando, então compreendem como sua 
realidade é criada, então podem entender como mudar essa realidade, depois podem dar 
a si mesmos uma grandiosa permissão, vejam vocês.



Vocês se alimentam de tantas formas diferentes. Alimentam-se de ar, através da 
respiração. A respiração é uma maneira incrível de se alimentar.  Ela alimenta a sua 
realidade. Alimenta seus sonhos e desejos. A respiração alimenta seu espírito.

É algo mais do que somente receber o oxigênio do ar. Há energia do espírito no ar. E, 
vocês respiram essa energia.  Isso alimenta a base da sua realidade. Alimenta o seu 
sentido de ser. Quando fazem uma respiração espiritual profunda, ela alimenta em parte 
o seu próprio desejo por uma maior consciência, uma consciência expandida.

Dormir… isso os alimenta.  Não se trata somente de descansar. Há uma energia 
associada com o dormir e com os sonhos que os está alimentando. Assim muitas vezes 
em seus sonhos, vocês saem fora para outros reinos. Saem colhendo ou comprando. 
Saem pegando basicamente a fruta celestial da árvore, e permitem que isso volte com 
vocês para sua realidade quando estão acordados.  O que acontece quando estão 
dormindo?

Estejam conscientes de como estão se alimentando, como estão alimentando a sua 
consciência. Tudo o que fazem em sua vida… o trabalho de cura… o trabalho de 
facilitação… tanto faz se estão dando ou recebendo… é à respeito de alimentar a si 
mesmos. Se for a vítima ou o carrasco… se for o criativo ou o intelectual… se for o 
filho ou o pai… tudo isto está alimentando vocês de uma ou de outra maneira, criando a 
sua realidade. Assim, quando estão preparados para mudar a sua realidade, quando estão 
preparados para mudar a consciência, têm que estar conscientes de como a estão 
alimentando em primeiro lugar, como estão sustentando a si mesmos.

É isto que o nosso grupo de convidados hoje esteve trabalhando e estudando. Eles têm 
visto todas as diferentes formas das quais se alimentaram. Alguns deles realmente se 
envolveram levemente no que vocês chamam de energias escuras ou malignas.  
Alimentaram-se dessa maneira, esse é outro tipo de alimento, outra maneira de dar 
energia a si mesmo.

Alguns deles fizeram isso sendo o que chamaríamos trabalhadores sociais espirituais, 
sempre tendo que aconselhar os outros, sempre tendo que estar lá,  escutando, sendo o 
orientador.  Vocês conhecem o tipo. Vocês são o tipo, muitos de vocês são (algumas 
risadas). Vocês são aqueles que seus amigos podem se chegar para isso.  Bem, eles 
estão se alimentando de vocês.  Mas, vocês estão se alimentando deles.



Alguma coisa está acontecendo em uma troca de realidade aqui, entre dois de vocês. E, 
vocês pensaram que era só porque vocês são pessoas atentas e compassivas. Oh, com 
certeza foi, porque vocês simplesmente necessitavam desse alimento. Precisavam que 
essa energia entrasse em sua vida.  Novamente, nenhum julgamento aqui… estas são 
observações de um ser espiritual.

Questões de saúde, saúde… alimentam a si mesmos através da saúde. Pensaram que a 
saúde era o subproduto de como se alimentam. Mas, se alimentam através da sua saúde 
e das questões de saúde. Se estiverem constantemente doentes, constantemente tendo 
resfriados ou a última enfermidade moderna, estão alimentando a si mesmos com essa 
energia de uma maneira ou de outra, tanto como se sempre estivessem saudáveis. Ela os 
está alimentando.

Sempre há entrada de energia dentro da sua base de realidade. E, isso cria a consciência, 
que cria a sua verdadeira experiência na vida. Como estão se alimentando, a si mesmos 
Shaumbra? Sentados diante de um fogo à noite, só relaxando e bebendo um copo de 
vinho, é mais do que sentar-se diante de um fogo bebendo um copo de vinho. Há uma 
alimentação que está tendo lugar, energia se introduzindo para a sua consciência, para a 
sua realidade, modelando e definindo sua realidade.

Está acontecendo quando dirigem pelas ruas. Há uma alimentação que está tendo lugar 
nesse momento. O que está acontecendo quando dirigem pelas ruas? Possivelmente, a 
impaciência de precisar chegar a algum lugar… Possivelmente viver de acordo com o 
relógio, precisando se apressar para chegar a algum lugar... isso os alimenta igualmente. 
Possivelmente, sonham acordados quando dirigem pelas ruas.  Isso os alimenta. 

Seja o que for, Shaumbra, olhem bem para isso. Para cada aspecto da sua vida, sintam. 
Sintam exatamente o que está acontecendo.

As conversas que têm com os outros são mais do que conversas que tem com outros. 
Quando se reúnem junto com os amigos, seres queridos… saem para jantar… quando 
simplesmente têm uma conversa por telefone… estão sendo alimentados. Eles são 
trocas de energia entre vocês e os outros. Mas, há diferentes tipos de energia entrando 
de outros lugares, outras fontes, uma vez mais ajudando a definir sua realidade.



O sexo… vocês sempre gostam de falar sobre sexo. Assim, vamos discutir isso. Isto não 
se trata de somente sobre sexo. Vocês estão alimentando a si mesmos de algum jeito. 
Estão introduzindo energia, possivelmente a energia do amor da outra pessoa, 
possivelmente a energia de satisfação física. Mas, há mais, há outras camadas e níveis, 
outras coisas que estão acontecendo.

Se vocês puderem - e não desonrem o seu companheiro – tomem um momento 
enquanto estão envolvidos no amor e o sexo. Tomem um momento e digam: “O que 
está acontecendo aqui?” Não digam ao companheiro que isto é o que estão pensando do 
momento (algumas risadas). Mas, digam: “Como estou sendo alimentado? Como está 
meu espírito, como esta a minha realidade, a minha consciência, sendo alimentada nesse 
momento?”.

Tudo o que fazem é sobre como estão sendo alimentados de uma forma ou de outra. É 
por isso que estão fazendo isto. Possivelmente, estão ensinando outros neste momento 
ou facilitando outros. Vocês estão sendo alimentados. Não se trata de trabalhar com 
eles. De alguma maneira vocês estão sendo alimentados também.

É uma coisa maravilhosa de se descobrir, é uma coisa maravilhosa se tornar consciente 
todas as diferentes maneiras que estão sendo alimentados. Vocês desejam fazer isto sem 
julgamento. Desejam fazer isto sem determinar se é certo ou errado. Abracem cada 
forma que estão se alimentando. Amem cada parte disso.

Possivelmente há contínuas lutas em sua vida. Simplesmente parece que não podem 
deixar isso para trás, como dizem. Bem, isso os está alimentando, de uma maneira ou de 
outra. Não é que Deus esteja passando isto através das gerações, dizendo: “Vamos fazer 
o caminho um pouco mais duro para a Maria hoje, só porque… bem, só porque 
(algumas risadas) alguém tem que ter um caminho difícil”. O Espírito não trabalha 
assim.

Vocês estão produzindo energia disto. Isso está ajudando vocês a moldar e formar a 
consciência e eventualmente a realidade. De uma maneira ou de outra estão sendo 
alimentados completamente por tudo… muito simples.

Estão neste ponto Shaumbra, onde precisam começar a observar de todas as maneiras. 
Mantenham um caderno de notas. Façam um registro disso no seu próprio ser. Sejam 



muito observadores e alertas de cada diferente maneira em que são alimentados, de 
todas as suas atividades. Por que fazem certas coisas da maneira que fazem? Não é 
porque são pessoas más, não é porque não tem força de vontade, não é porque outros 
estão levando vocês para isso. Isso está servindo vocês de uma forma muito direta e 
obviamente de uma forma muito bela.

O álcool e as drogas… eles podem servir à vocês. Podem alimentá-los. Oh, não se trata 
somente de se embebedarem, ou de fazer uma viagem se drogando. Há uma outra 
energia que entra quando usam álcool ou drogas. Não se trata só do quanto ficam 
ligados nesse momento. Isso é só o que vocês pensam que é.

Outra coisa está acontecendo aí. Estão se alimentando de alguma maneira. O que é? É 
que estão se alimentando com uma energia de fuga, ou possivelmente uma energia de 
descanso? Estão se alimentando de forma à expandir a sua consciência? Ou, estão se 
alimentando com uma forma de paralisar a sua consciência, ou quem sabe negá-la? 
Vocês têm que responder isso para si mesmos. Nós não podemos responder por vocês. 
Mas, de algum jeito estão sendo alimentados nisso.

Quando saem e fazem uma longa caminhada, algo está acontecendo. Estão sendo 
alimentados… Oh, e adoram ser alimentados, certamente… adoram… adoram ser 
alimentados. Esta é só uma energia que vem servi-los, para ajudá-los a formar a sua 
realidade.  É basicamente a energia que estão chamando. É como se estivessem parados 
no topo de uma montanha, chamando um certo tipo de energia. E, então elas chegam, 
mesmo quando mais tarde vocês pensam que é negativa, que é dolorosa ou limitante. De 
algum jeito vocês as estão chamando.

Quando se exercitam, quando vão ao ginásio e fazem exercício… Oh, não se trata só de 
tonificar os músculos. Não se trata somente de manter o seu corpo em forma. Há outra 
coisa que está acontecendo aí.  Como estão se alimentando disto? Perguntem a si 
mesmos. A resposta é bastante simples. Perguntem-se como esse momento os está 
alimentando.

E, de novo, amem isto.  Não julguem.  Não digam: “Bem, isto deve ser ruim. 
Possivelmente, sou um narcisista que tem que fazer exercício o tempo todo, que tem 
que manter um corpo firme”.  Esse é um julgamento humano da Velha Energia. Quando 
perguntarem o que os está alimentando, perguntem do grandioso lugar de amor e do 



grandioso lugar de criação, não importando o quão baixo ou feio possam pensar que 
isso seja. É de fato, muito belo.

Assim, hoje iniciamos dizendo: “Dêem a si mesmos a permissão de ser quem são”. 
Então, descubram através disto quem vocês realmente são, não só o limitado ser, mas 
também o Grandioso Ser. Todas as coisas os alimentam, de uma maneira ou outra.

Seus animais de estimação… eles os estão alimentando, não só com amor, não só com 
aceitação. Há outro intercâmbio tomando lugar. Como esse animal os alimenta? Pode 
ser que não seja possível à vocês analisar isso neste momento. Assim, apenas sintam a 
energia. Nem sequer tentem defini-la ou colocar palavras. Simplesmente sintam-na.  “A 
energia deste lindo mascote está me alimentando. Eu me pergunto como”.  E, então 
espere pela resposta.  Ela virá a vocês. Oh, não é que o animal tem que servi-los e está 
passando por uma longa e miserável vida fazendo-os felizes.

Alguns de vocês entram nessa energia de baixa auto estima. E, é uma maneira de se 
alimentarem. Mas, por Deus, há uma comida mais saborosa do que essa lá fora! 
(algumas risadas). Algumas vezes não podem simplesmente aceitar que as coisas sejam 
simplesmente lindas e maravilhosas, não importando a forma que são. Possivelmente, 
esse animal de estimação fez algo para retornar e estar com vocês nesta vida, apenas por 
amá-los e por nenhuma outra razão. Não se uniu a vocês por contrato. Não é porque ele 
tinha que estar com vocês. Não é o seu mau carma que fez com que ele estivesse com 
vocês uma vez mais (mais risadas).

Mas, alguns de você alimentam-se dessa energia de humilhação.  “Um cão não poderia 
querer retornar”, dizem vocês.  “Ele provavelmente teve que retornar. Provavelmente 
sentiu-se tão mal por mim que tinha que estar aqui”.  Bem, agora estão se alimentando 
de uma energia de baixa auto-estima, um dos temas preferidos de Kuthumi (mais 
risadas). Isso é só um alimento, Shaumbra. É somente algo que está alimentando vocês.

Assim, observem bem tudo nestas próximas - como dizer - não vamos nos reunir por 
um tempo, - vamos ver – por volta de seis semanas. Observem tudo. Essa é sua lição de 
casa: olhem tudo em sua vida que os esteja alimentando.  Escrevam se quiserem.  
Cantem uma canção a respeito disso se quiserem. Oh, nós adoraríamos ouvir algumas 
canções Shaumbra… “O Que Me Alimenta”…  ou um poema ou dois.



Conforme começam a se tornar muito conscientes - mas não julgando e 
intelectualizando - sobre o que os alimenta, vão ser capazes de entender o que é que está 
criando a sua realidade. E, quando entendem o que cria a sua realidade, então podem 
entender o que muda a sua realidade também. Querem mudar a realidade? Realmente é 
bastante fácil.

Algumas pessoas dizem: “Bem, como se muda a consciência?” A primeira coisa é 
questionando o sistema de crenças dentro do qual vocês existem. Vocês fizeram isso 
anteriormente. Por isso é que são Shaumbra. Em algum momento ao longo do caminho 
nesta vida questionaram o sistema de crenças, além do que estava sendo co-criado com 
os seus pais, seus professores, suas freiras, sacerdotes e rabinos. O que quer que fosse, 
questionaram isso em um ponto ao longo do caminho, em vez de só seguir em frente.

Vejam... vocês não pensam que isso é incomum, mas de fato é. A maioria dos humanos 
não questionam os sistemas de crenças. Combatem-nos.  Irritam-se com eles. Tentam 
possivelmente, fugir deles. Mas, poucos humanos questionam, de fato, a realidade. 
Simplesmente a aceitam.

Saint Germain falou disto - a hipnose das massas. Não é algo ruim. É uma questão de 
aceitação geral de tudo. Mas, eles simplesmente acreditam que essa é a maneira que é. 
Pensam que se vocês estiverem em uma atitude elevada como esta, que há menos 
oxigênio no ar e é mais difícil respirar. Talvez… mas talvez não. Esse é um sistema de 
crenças. E, vejam...qualquer sistema de crenças está absolutamente sujeito ao desejo de 
mudar para alcançar um novo nível. Os sistemas de crenças nunca estão parados 
permanentemente.  Só estão fixos por aceitação e desejo.

Conforme entendem o que os alimenta, compreendem porque sua a consciência está 
onde está. Então, quando começam a questionar os sistemas de crenças, questionam a 
sua realidade, toda a realidade que existe ao seu redor.  Vocês se perguntam, ”Por que 
eu estou neste corpo? Por que este corpo tem que dormir durante oito horas de noite? 
Por que este corpo tem que consumir certos tipos de comida?”

Vejam.... começam a questionar os sistemas de crenças, inclusive em relação à lei. Bem, 
não estamos animando vocês a saírem e serem uns fora da lei (algumas risadas).  Mas, 
estamos animando vocês a questionar o por quê vocês as aceitam.  Quem escreveu estes 
sistemas?



Quem escreveu a Bíblia? Não foi Deus - Deus não sabe escrever (mais risadas). Deus é 
analfabeto (mais risadas) por escolha. Deus não quer aprender como entrar nessas 
questões intelectuais. Assim, o Espírito em si mesmo é bastante iletrado.

Quem escreveu a Bíblia?  Há aqueles que pensam que foi escrita por Deus. Nós vimos 
que foi escrita por um homem. E, ela foi mudada demasiadamente muitas vezes, muitas 
vezes. É uma história maravilhosa, mas não tão maravilhosa que eu queira permanecer 
nela (risadas da audiência). Eu não quis justamente ser só outro personagem em um 
livro. Quis escrever meus próprios livros. Assim Shaumbra, há aqueles que acreditam 
nisto e a energia do medo os alimenta.

Sim, a energia do medo os alimenta algumas vezes, não é assim? Vocês criam medos 
em sua vida e isso logo os alimenta. Vocês pensam que isso está os machucando.  Está 
os ajudando de alguma maneira.

Alguns de vocês criam um alto nível de nervosismo quando têm que fazer algo. Ficam 
nervosos e o seu estômago fica derrubado. E ficam suando, e ficam estragados. Pensam 
que isto é algo ruim. De fato, é uma coisa maravilhosa.  Está os alimentando de alguma 
maneira. Da mesma forma é o medo.  Alimenta-os.

Agora, uma vez que começam a entender que não há nenhum cargo nisso, uma vez que 
começam a entender que simplesmente está vindo para servi-los para criarem a sua 
realidade e a sua consciência, então se torna muito divertido. Então, podem começar a 
jogar com qualquer coisa. Podem começar a mudar qualquer coisa.

Uma vez que questionam um sistema de crenças… como estivemos dizendo, a lei… 
bem, as leis são escritas pelo homem. As leis são escritas a fim de manter a harmonia 
com um grupo de anjos muito fortes vivendo na Terra. As leis foram destinadas a ser 
um consenso geral, mas agora tornaram-se ou agendas de pequenos grupos, ou agendas 
individuais. Assim, por que agir de acordo com as leis?  Não estamos dizendo para fazer 
isso ou não. Mas, perguntem a si mesmos por quê. O que é este sistema de crença?

Como tem a lei, como tem as regras os alimentado? Como tem as regras criadas pelos 
seus serviços… essas são algumas das regras mais tolas que vimos ser criadas no 
ambiente de trabalho. Estão desenhadas para limitar a consciência - isso é tudo - limitar 
a consciência. Oh, isso não é algo ruim. É um alimento. A consciência limitada permite 



um foco que possibilita à todos - como vocês diriam - estarem na mesma página. E, os 
impede de partir em diferentes direções. Mas, sistemas de crenças como esses só podem 
durar por um curto período de tempo porque não estão apoiados em uma consciência 
elevada, especialmente o tipo de consciência que estão obtendo.

De maneira que, as leis… elas são um sistema de crenças. E, alguns têm inclusive medo 
de pensar além delas, para dizer, “Por que isso está aí? Bem, isso é bastante tolo”. Ou, 
possivelmente serve por uma razão. Mas, há uma energia, uma energia subjacente que 
sustenta a consciência. As leis - não importa a cidade e o país em que estejam. Elas 
estão definindo a consciência das massas.

E, disseram-lhes que tinham que aceitá-las, de uma maneira ou de outra, essa é a 
maneira que a lei é. Têm que acreditar nela e se não o fazem, são jogados na prisão. 
Bem, se vocês acreditarem nisso, então criarão isso. E seguirão todo o tempo com o 
jogo. É tempo de ir mais, além disso, Shaumbra, tempo de mover-se mais alem.

Existem tantas crenças sobre a morte. Saint Germain esteve falando disto, de algumas 
das mais estranhas crenças sobre a morte. E, elas são verdade, porque no que vocês 
acreditam é o que trazem e experienciam quando chegam para o nosso lado. E, não há 
uma, uma única resposta correta…  a não ser que o que vocês acreditam é o que vocês 
obtêm quando chegam do nosso lado. Vocês criarão isso.

Se acreditarem no inferno, vão estar no inferno. Se vocês pensarem, como Cauldre faz, 
que o inferno pode ser divertido, o inferno será divertido (algumas risadas). Vejam… 
inclusive há um sistema de crença ou alimento por trás da palavra “inferno”. Isto se 
tornou uma grande parte da consciência.  Vocês dizem “Inferno”.  Dizem “Satanás”. 
Isto imediatamente começam a alimentar. Essas duas palavras estão os alimentando 
agora mesmo, de uma forma ou de outra. O que os alimenta, Shaumbra?

Assim, nosso querido grupo de convidados esteve estudando isto. E, estão tão 
emocionados a respeito de retornar à Terra e entender como as coisas irão alimentá-los e 
criar a realidade, entendendo que quando não estão contentes ou satisfeitos com a 
realidade, eles podem questioná-la. Vocês podem questioná-la agora mesmo, a sua 
própria realidade. Não saiam por ai tentando questionar a realidade dos outros.



Questionem a sua própria realidade. Questionem como se encaixam em tudo isto. 
Questionem: “Esta realidade me serve?”.  Não perguntem se é boa ou má.  Ela serve à 
vocês, Shaumbra?  Se vocês sentem que estão limitados porque não têm uma educação, 
isso é uma realidade e um alimento que estão usando para se alimentar. Isso ainda 
serve? Ou, é como os estilos de roupa da semana passada? Isto serve para vocês? Se 
não, questionem.  Por que vocês estão aí?  Isso tende começar a se romper.

O questionamento da realidade provocará o rompimento da forma em que estava 
moldada, se quebrará retrocedendo à forma da energia original, para que possam criar 
uma nova consciência. Assim, o que desejam que a consciência seja em sua vida? Bem, 
isso depende de vocês. Isso depende de vocês.

Novamente, recordem que a consciência não é da mente. Ela é um profundo sentimento 
e uma profunda parte intima de vocês mesmos. Está muito apoiada em experiências do 
passado que criaram o seu nível de crença e consciência. E, pode ser mudada a qualquer 
momento… se verdadeiramente acreditarem… se verdadeiramente  permitirem que ela 
seja flexível e muito aberta. Questionem a crença e comecem a mudar.

Agora, quando ela muda, duas coisas interessantes ocorrem. Conforme sua a 
consciência muda, a sua realidade começa a mudar também. Duas coisas acontecem. 
Primeiro, ficam muito temerosos porque a mudança está aqui. Pensam que a mudança 
não é boa. Geralmente os humanos acreditam nisso. Muitos de vocês ainda acreditam 
que a mudança vai desfazer os planos, vai levá-los para áreas desconhecidas. E, algumas 
vezes é mais fácil permanecer na zona de conforto conhecida do que ir para o 
desconhecido.

Assim, mudem a consciência cercando a mudança (algumas risadas). A consciência 
neste instante e que os alimenta na palavra “mudança” em si mesma, é um tipo de medo.  
Oh, é uma energia emocionante e de medo que chega inundando vocês. Inclusive 
quando dizemos a palavra “mudança”, há uma excitação que recebem do velho hábito, 
mas um medo do que virá a seguir.

Assim, movam-se além deste medo da mudança. Movam-se mais à frente do temor do 
desconhecido. O desconhecido é simplesmente o potencial – isso é tudo o que é. O que 
vocês vêem algumas vezes como o vasto desconhecido – “O que vai acontecer amanhã, 
o que acontecerá em 10 anos?” – vêem como uma imensa escuridão, desconhecida, 
apavorante porque não entendem. É somente o potencial - é tudo o que é, só potencial.



De maneira que, permitam a si mesmos agora passar pela mudança. A mudança é 
natural… ou possivelmente não.  A mudança é evolução, a energia procurando um novo 
nível, a consciência desejando se expressar de uma nova e diferente maneira. Assim, 
permitam que a mudança se introduza. Shaumbra, permitam que a sua consciência se 
abra.

O que acontece quando a sua consciência se expande e sua realidade começa a mudar 
tudo ao seu redor… começam a se alimentar de uma nova maneira. Começam a se 
alimentar de uma nova maneira. E, aqui é onde os mais incríveis – como dizer –
drásticos resultados, as coisas mais tangíveis começam a acontecer. Vejam, vão ter que 
passar algum tempo observando como se alimentam.  E, então vão permitir que a sua 
consciência mude… se assim desejarem. 

Assim, estejam conscientes de como começam a se alimentar de um jeito diferente. Vai 
ser surpreendente. Sentirão como o velho vocês tem estado conectado a milhares e 
milhares de tubos de alimentação vindos da irritação… vindos das risadas… vindos do 
amor… vindos da intriga… vindos do trabalho… vindos do sofrimento… todos estes 
tubos de alimentação fluindo para sustentá-los. Quando se mudarem para mais adiante, 
quando questionarem a realidade e permitirem à consciência mudar, vão descobrir que 
já não necessitam de todos estes tubos de alimentação.  

Vão descobrir que a alimentação de si mesmo provém de você mesmo. Vem do interior, 
como diriam, que o tubo de alimentação esteve sempre aí do divino em direção ao 
humano… do divino para o único… o único que sempre esteve aí… alimentando-os 
simplesmente do princípio… sustentando a sua vida… a pura, a única respiração do 
espírito que sempre os alimentou. Ela sempre está aí… entrando… saindo… entrando… 
saindo… previsível… sempre aí… sempre com vocês.

Depois, podem começar a desconectar todos aqueles outros tubos de alimentação. 
Foram só temporários. De fato, estavam só se metendo no caminho. Estavam só 
atrapalhando vocês.

Vocês não precisam produzir as suas energias de drama… de sofrimento… de fuga… 
de sexo… de nada. Agora, elas são o que vocês chamariam verdadeiras experiências de 
livre-arbítrio… vejam vocês. Agora, podem ir para fora e experimentar qualquer coisa 
em sua vida e não ter que depender disso para sua alimentação, para seu sustento e para 



sua base de realidade. Agora, estão fazendo simplesmente pela experiência. Agora, 
estão fazendo só por diversão. Simplesmente estão fazendo porque querem ou 
possivelmente porque não querem. Mas, não estão tendo que usá-la para apoiar ou 
sustentar a si mesmos.

Descobrirão que as coisas verdadeiramente começam a mudar. Vocês se alimentam do 
seu interior. Não necessitam do exterior.  Agora, têm muito mais novas e livres opções.  
Não estão no cativeiro. Não são mantidos reféns por nenhum destes métodos de 
alimentação externos. Sua consciência então começará a mudar muito rápido. E, a sua 
realidade parecerá fluir tanto, estar tão aberta, tão maleável por vocês, o Criador. É 
muito simples, muito simples com certeza. 

Assim, agora vamos pedir para fazerem este dever de casa… se quiserem. Vamos pedir 
à vocês que estejam muito conscientes. Não tomem só este Shoud que deram a si 
mesmos, saindo pela porta e se esquecendo dele. Trabalhem com ele.  Trabalhem com 
estas energias.  Como é que algo em sua vida os alimenta agora mesmo?

Sejam pacientes com isso.  Passem algum tempo e amem e ponham energia nisso. 
Simplesmente não deixem isso para lá até o próximo mês onde teremos de dizer, “Estão 
realmente conscientes do que os está alimentando?” Se verdadeiramente estiverem 
preparados para movimentarem-se mais para frente, para seguir adiante Shaumbra, 
estejam conscientes de tudo o que os alimenta. De novo, façam isto sem julgamento.

Há todo um grupo de convidados aqui hoje, centenas, que estão observando e prestando 
atenção, aqueles que tem dado uma olhada nisso do seu próprio ponto de vista de suas
vidas passadas, mas desejariam possivelmente estar sentados hoje em suas cadeiras. 
Eles desejariam de fato, experienciar isso na Terra agora mesmo, tomando parte nisso. 
Eles têm que reencarnar. Eles têm que se permitir lembrar de fazer isto.  Têm que 
retornar. Vocês estão sentados aqui neste momento. Têm a oportunidade de fazer isto e 
fazer uma tremenda diferença no modo que vocês criam a sua realidade.

Assim, foi um prazer estar com vocês hoje, Shaumbra, muito para digerir e muito que 
observar. Jamais estão sozinhos neste trabalho

E assim é! 
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E assim é, queridos Shaumbra, aqui nos reunimos uma vez mais. Como amamos este 
tempo quando todas as energias se reúnem para o Shoud, onde vocês literalmente abrem 
seu coração, onde se unem ligando-se com os Shaumbra, de um lado ao outro do 
mundo. Tomem estes poucos preciosos momentos na hora em que a música está sendo 
tocada, para simplesmente se abrir e nos permitir entrar para estar com vocês. Um 
tempo tão, tão precioso!  Possivelmente podem sentir as energias se movimentando... as 
energias dos nossos convidados de hoje… todos aqueles que observam dentro do 
Segundo e inclusive do Terceiro Círculo… onde por um momento vocês retiram as 
limitações e as restrições de si mesmos… quando deixam ir as preocupações cotidianas, 
as provas e tribulações de ser um humano… inclusive nesta hora, neste precioso tempo 
dourado quando convidam para vir aqui todos os aspectos de si mesmos de vidas 
passadas… de potenciais que ainda têm que ser expressos.

 Tomem um momento para simplesmente inspirar esta delicada, bela energia. Oh sim, 
estão se alimentando dela. Sintam como ela os alimenta. Sintam como ela pode ajudar a 



fazer que as coisas com que estiveram batalhando por um momento tenham sentido. 
Sintam como as energias que inspiram aqui, de mim, Tobias, dos convidados de hoje, 
daqueles nos reinos angélicos, chegam para amá-los e apoiá-los, para animá-los, para 
recordá-los realmente, como dissemos no mês passado, que têm permissão de serem 
vocês mesmos. Que belo presente podem dar-se neste Natal – a permissão de ser você 
mesmo!

 Uma das coisas que é mais difícil na sua energia que causa, como diriam, um tipo de 
fricção ou resistência, é quando não estão sendo quem são, quando estão se contendo, 
quando sabem e sentem melhor, diferente, mas ainda não se permitem ser essa pessoa; 
vocês se contêm por uma variedade de razões. Como discutimos o mês passado, vocês 
têm sistemas de crenças que não lhes permitem ver um grandioso, mais amplo 
horizonte, limitações que vocês impuseram a si mesmos, em parte por medo, em parte 
por seus compromissos com os outros, por outras pessoas, com esta vida.

Shaumbra, agora este é um momento maravilhoso para inspirarem profundamente e 
darem a si mesmos esse presente de ser quem são. Vocês se preocupam às vezes que o 
mundo pensará que estão um pouco loucos. Mas, eles já fazem isso (algumas risadas). 
Seja um exemplo para eles. Seja um exemplo para todos os outros humanos que 
verdadeiramente querem despertar.

Às vezes temos que rir do nosso lado do véu. Vemos esta vida dos Shaumbra sobre a 
Terra neste momento de certa forma… quase como uma estranha e engraçada ficção 
científica. Aqui estão vocês, despertando dos mortos, despertando de um sonho, de 
sistemas de crenças que criaram para si mesmos por uma razão muito específica. Mas, 
agora estão despertando. Estão grogues enquanto tentam despertar porque ainda sentem 
os efeitos do peso da dualidade, da consciência de massas, das suas responsabilidades. 
Ainda estão sentindo que poderiam partir facilmente, voltar a dormir, sentindo 
possivelmente que estar neste novo e desperto estado, talvez não seja o que querem… 
não é o que pensaram que seria. Assim, estão nesse espaço do meio, nessa embriaguez, 
nessa confusão. Mas, vocês estão despertando.

E, aqui temos muitos outros humanos no seu sonho profundo ou na sua profunda 
hipnose, como um filme de ficção científica “A Terra dos Mortos Vivos”. E, não 
pretendemos – como dizer – ser condescendentes, mas nós vemos assim desta maneira 
algumas vezes. E, eles estão esperando por um exemplo. Estão esperando por alguém 
como vocês para serem quem vocês são, e não ter medo de ser quem vocês são, porque 
assim eles então podem se sentir mais confortáveis ao sair do sonho deles. Seu sono são 
os sistemas de crenças, são revestimentos de hipnose.



Isso é tudo o que é a vida na Terra – revestimentos hipnóticos... vejam só. Oh, vocês 
sabem disso intelectualmente e possivelmente não sentiram isso no seu coração. Mas, 
de certa maneira, vocês poderiam dizer que não estão realmente aqui. Não estão 
realmente neste corpo humano. Não estão realmente nesta vida. Não estão realmente 
sentados nestas cadeiras.

De certa maneira, elas são todas coberturas hipnóticas, muito fortes, muito mesmo, 
sistemas de crenças muito poderosos nos quais se permitiram entrar. Não fiquem loucos 
com os sistemas de crenças ou hipnose. Vocês a induziram à si mesmos. E, depois 
misturaram isso com os sistemas de crenças de outros humanos para criar esta cobertura 
da consciência de massas. E, aqui estão.

Poderia se dizer, de certa forma, que é como ficção científica porque enquanto sentem 
que estão aqui, de alguma forma não estão realmente. Não é mais do que um só aspecto 
e um só potencial. Não estamos dizendo que é irreal. É somente uma realidade, uma 
realidade em que estão vivendo.

Se houver algo que eu, Tobias, e o restante de nós podemos fazer, é ajudar vocês a 
compreenderem no espaço destes próximos dois anos como isto tudo não é mais do que 
somente um potencial. E, muitos outros potenciais podem ser destrancados e 
expressados. É bastante simples. É entender que vocês têm o direito divino de ser quem 
são.

Agora, vai requerer alguma exploração. Quem são vocês?  Verdadeiramente, o que são? 
O que é que os faz ser quem são? Nós vamos explorar essas coisas, tanto quanto vocês 
já estiveram fazendo. Nós vamos dar uma olhada no que está alimentando a base da 
realidade em que estão neste momento, porque esse alimento é tão forte que os 
convence, faz vocês acreditarem que é a única realidade. Nós vamos lhes ensinar como 
atravessar isto.

Certamente, nestas próximas poucas canalizações Adamus vai desempenhar uma parte 
muito importante ao trabalhar comigo, Tobias, e com os outros. Certamente, Adamus 
está aqui hoje – Adamus, Saint Germain, um grande ser que caminhou na forma 
humana até recentemente, que pode ainda entrar e sair da realidade. Ele entende que 
uma realidade não é mais do que um potencial. E, entende que múltiplas realidades 
podem ser expressas simultaneamente.



Vejam vocês, há uma crença de que vocês só podem expressar uma realidade por vez, 
que podem somente escolher uma experiência por vez. Alguns de vocês já estão 
descobrindo – o resto de vocês descobrirá – que podem expressar múltiplas 
probabilidades, alternativas, seja o que for que queiram chamar, simultaneamente, de 
movimentar-se para dentro e fora daquilo que sentem que é mais ou menos apropriado. 
Isso começa ao se dar a permissão de ser quem você é. E, continua, ao se reconhecer o 
que alimenta essa realidade, como discutimos em nosso Shoud do último mês.

Assim, a energia de Adamus está conosco hoje. Está com cada um de vocês 
sintonizados aqui. Vejam, ele não precisa estar justamente aqui em cima desta 
montanha. Ele pode estar sentado com vocês e seu pequeno grupo enquanto olham pela 
janela e vêem o oceano. Pode estar sentado com você, esse indivíduo só, que está 
sentado no seu apartamento na cidade, à grande altura acima do ruído da rua, escutando 
o Shoud neste instante. Sim, ele está com vocês, como eu estou. Todos misturamos 
nossa energia ao mesmo tempo aqui neste lugar.

Agora, nosso convidado de hoje é um convidado que é – como dizer – próprio desta 
temporada do ano, muito apropriado para esta temporada. É uma energia que vocês 
chegaram a conhecer e amar… que foi parte de sua jornada desde que eram crianças… 
uma energia que os relembra da importância da temporada de Natal… recorda da 
importância do amor em sua vida… do compartilhar em sua vida… relembra vocês da 
importância de retornar às suas origens infantis e de serem travessos. Assim, sem 
duvida, vamos dar as boas-vindas à energia de Papai Noel nesta sala (algumas risadas).

Agora, enquanto alguns de vocês podem se rir disto, mas há muito mais. Ao convidar 
Papai Noel para vir à esta sala hoje – e eu faço muito esforço para dizer isso sem rir – é 
para ajudar vocês a entenderem a importância da imaginação, a importância de outras 
realidades e probabilidades. Ajudar vocês a entenderem que, Shaumbra, as coisas são 
como vocês pensam, como acreditam. Como as aceitam, assim se tornam.

Agora, deixe-nos falar de Papai Noel por um momento, Noel representando o espírito 
do Natal para tantos que cresceram nos valores do Natal. Papai Noel foi basicamente 
inventado ha mais de 100 anos atrás. E, a energia de Noel foi se forjando desde essa 
data então. A maioria de vocês teve a experiência mágica com Papai Noel quando eram 
muito, muito jovens. Sim, Noel ajuda todos vocês a se recordarem da magia desta 
temporada e os mágicos potenciais da vida.



Assim, quem é Papai Noel? Foi inventado por algum poeta, para mais tarde ser 
enfeitado por um executivo de publicidade tentando empurrar os seus produtos “água 
com açúcar?” O que é Papai Noel? Bem, Papai Noel é real.  Possivelmente não tem uma 
forma física que possam tocar, embora conhecemos crianças que de fato fizeram isto… 
vejam vocês… aqueles jovens que estão abertos aos potenciais. Papai Noel não tem 
necessariamente uma casa no Pólo Norte. Não tem necessariamente todos aqueles 
duendes trabalhando para ele

Mas, entretanto, Papai Noel é tão real como uma entidade como o Shaumbra, tão real 
como uma entidade como Yeshua, por exemplo. Porque os humanos o trouxeram para a 
sua consciência, foi – como dizer – alimentado dentro da sua consciência e depois 
alimentado do lado de fora ou projetado fora da sua consciência para outros humanos. 
E, em pouco tempo, o que uma vez foi só uma idéia, uma imaginação, uma fantasia, 
agora se tornou uma realidade.

Poderiam dizer que Papai Noel de fato existe literalmente do nosso lado do véu. Não é 
um ser de alma. Não é como vocês. É uma energia composta. É uma energia coletiva. 
Assim, há um Papai Noel do nosso lado do véu. Sim, Virginia, há sim (algumas 
risadas).

Este Papai Noel tem então uma energia na Terra que é identificável e absolutamente 
real. Através dos anos – como dizer – vocês chegaram a aceitá-la. A parte analítica de 
sua mente diz, “Mas é só uma história. É para crianças. Não é necessariamente real”. 
Mas ainda assim, vemos isso acontecer a cada ano.

Esta energia do Natal – e representado através de Papai Noel – permite que os milagres 
ocorram. Permite que as crianças mais novas que tem – como dizer – que estão em 
famílias que não têm abundância… de repente os presentes aparecem. Oh, quem sabe 
podem dizer que chegam de uma organização de caridade ou de humanos que estão 
simplesmente tentando fazer o certo. Mas, chega através desta energia do Papai Noel. 
Assim, é real.

Vejam, vamos para frente e para trás, os humanos vão para frente e para trás todo o 
tempo à respeito da imaginação versus realidade. E, não há diferença… absolutamente 
nenhuma diferença. O humano dual pensa que tem que ser capaz de tocá-lo, ou ser 
capaz de vê-lo, ou pelo menos ser capaz de analisá-lo, de maneira que possa ser real. E, 



isso não é assim de maneira nenhuma. Essa é uma ilusão em si mesma. Essa é 
possivelmente também uma das maiores mentiras sobre viver como um ser humano –
que só há uma realidade, e que têm de ser capazes de tocá-la, senti-la ou analisá-la para 
que seja real. Esse é um grande mito.

Imaginem épocas a partir de agora, possivelmente não tantos anos, mas algum tempo no 
futuro quando as gerações de humanos olharem para trás para esta época de 2005 e 
tiverem que dar risadas e dizer, “Sim, naquele tempo naquele tempo só acreditavam em 
uma realidade. Só acreditavam em uma possibilidade. Só acreditavam que se fosse
material, então era real. Mas, se não fosse feito de matéria, ou fosse capaz de ser 
analisado usando instrumentos de medição duais, então não era real”. Imaginem às 
futuras gerações dando risadas sobre isso, pensando como era pré-histórico, era 
antiquado.

Shaumbra, vocês estão literalmente e verdadeiramente liderando o caminho para 
avançar através dessas barreiras, essa barreira que separa a realidade mental ou humana 
da imaginação. A imaginação representa múltiplas realidades, múltiplas probabilidades. 
Assim, sentimos que era muito importante introduzir a energia de Papai Noel.  E, 
muitos de vocês podem pensar que é infantil, que não é real.

Vamos pedir à vocês para senti-lo por um momento. Sintam esta energia de Papai Noel. 
Sim, foi criada pelos humanos, certamente foi. Mas, agora é uma entidade real que tem 
uma presença ou uma identidade nos dois lados, no nosso lado do véu e no de vocês. 
Tomem um momento para inspirar Papai Noel. Permitam que essa criança em vocês 
retorne de novo. Sintam a essência do que Papai Noel representa para o Natal, para a 
humanidade.

Recordem-se do que significou para vocês como uma criança. Para alguns de vocês 
significou a magia. Para alguns de vocês significou possibilidades. Alguns de vocês se 
apegaram a ela com tanto carinho porque sabiam que representava algo que estava além 
da Terra, além do físico. Representava um grande potencial.

Para alguns de vocês isso significou uma batalha e um conflito porque ainda enquanto 
eram crianças, seus amigos acreditavam em Papai Noel. Seus amigos esperavam 
emocionados pela manhã de Natal para ver o que havia debaixo da árvore. Seus pais 
possivelmente negaram à vocês esta bênção da imaginação, disseram-lhes que Papai 
Noel não era real, disseram-lhes que era inventado, que era um conto de fadas, que 



tinham que se focar na realidade e só nessas coisas que pudessem definir com as suas 
ferramentas de medição física. Para alguns de vocês foi negada essa bênção de acreditar 
em algo maior e grandioso. E, hoje aprenderam algo que é bem real, muito, muito real.

Quando há suficiente energia por trás de um conceito e imaginação, tanto se vier de uma 
pessoa como de um grupo, isso então se torna uma realidade dentro do seu próprio 
direito. Ela não tem que existir nos planos físicos. Ela pode coexistir nos planos físicos.

Os Shaumbra, por exemplo, foram criados por causa dos seus corações. É agora uma 
entidade, muito semelhante a Papai Noel. Shaumbra é real do nosso lado do véu. Tem 
uma definível, identificável natureza; portanto, se torna real do seu lado do véu 
também… se vocês permitirem e aceitarem isso. Shaumbra leva uma energia 
exatamente como Papai Noel carrega uma energia. A imaginação, permitir a si mesmos 
ser quem são, cria coisas, cria coisas em uma probabilidade de dimensões e planos que 
existem… Oh, seria difícil para sua mente sequer sondar profundamente isso neste 
momento.

Tomem a energia da Yeshua, Jesus. Como dissemos anteriormente, Yeshua não é um 
ser de alma. Yeshua é um composto. É uma energia coletiva de um grande grupo de 
anjos, incluindo vocês, que ajudaram a causar a sua manifestação. A energia era tão 
forte, preenchida de tanta compaixão e amor que vocês literalmente foram capazes de 
manifestar a “Cristandade”, a semente Crística, a consciência Crística e permitir a ela 
chegar dentro de um corpo físico, uma energia coletiva de todos vocês – e muitos 
outros, é obvio – chegando na Terra no momento apropriado. Yeshua, de certa maneira, 
poderia se dizer, não é real de nenhuma maneira, não é real nos termos em que 
normalmente pensam. Não tem uma identidade de alma real. Mas, ainda assim Yeshua 
chegou a significar tanto.

Oh, então existe Jesus. Vejam, em um ponto Yeshua e Jesus foram a mesma energia. 
Mas, agora não, de modo algum. Há uma entidade de nosso lado do véu chamada Jesus, 
bem diferente da energia de Yeshua. Jesus é possivelmente a versão mais 
contemporânea, mais uma versão construída a partir – como dizer - dos sistemas de 
crenças das Igrejas Cristãs na atualidade. Jesus se manifestou do nosso lado do véu, 
portanto, pode ser sentido do seu lado também.

Esta energia de Jesus é bem diferente da de Yeshua. Mas, são aqueles que – como dizer 
– juntaram a sua energia, queriam ser salvos, queriam algum tipo de julgamento, 



queriam um – como dizer – uma figura decorativa ou um líder, e assim criaram esta 
energia de Jesus. Ela não estava aí antes. Ela não saiu de fato diretamente da energia de 
Yeshua.

Yeshua – como dizer – nós estamos saindo um pouco do rumo aqui. Mas, Yeshua vem 
da Ordem de Sananda, a Casa de Sananda, da Família Angélica de Sananda. Yeshua foi 
manifestado através desse portal ou desse corredor. Jesus é bem diferente. Jesus é a 
manifestação da atual corrente de consciência da Igreja Cristã.

Assim, há um Jesus aqui acima, e há um Yeshua aqui acima.  Mas nós não nos 
confundimos com freqüência. Nós vemos a diferença entre os dois. A energia do Jesus 
carrega esta carga. Ele continua andando por ai com uma cruz.  Por isso é que não nos 
confundimos (risadas da audiência). Yeshua não carrega nenhuma cruz porque não há 
necessidade de sofrimento. Não há necessidade de pagar pelo pecado humano porque 
essencialmente não há pecado humano. Não obstante, houve um grupo de humanos que 
criaram um sistema de crença, por conseqüência uma entidade chamada Jesus, que 
literalmente do nosso lado e no de vocês, também esta carregando por aí essa cruz ou 
está pregado nela.

Assim, Shaumbra, vejam o efeito da imaginação, do bom-humor, dos sistemas de 
crenças e consciência que vão criar a realidade. É uma dinâmica tremenda. É uma 
dinâmica que ajudou a criar a energia de Papai Noel. Ajudou a criar a energia dos 
Shaumbra, uma energia que está ajudando a criar a sua realidade na atualidade enquanto 
estamos aqui sentados, neste instante.

Agora, vamos entrar em um pouco da física disto hoje. Mas, queremos adicionar outra 
nota aqui.

O mês passado falamos sobre a permissão de serem vocês mesmos. Isso deveria ser uma 
das bases da energia Shaumbra. Algumas vezes nos perguntam, “Qual é o credo dos 
Shaumbra? Qual é a energia dos Shaumbra?” Oh, não há nada especificamente escrito. 
Mas uma das coisas que deveria ser passada para os outros que dizem, “O que é ser um 
Shaumbra?” É vocês darem a si mesmos a permissão de ser tudo o que são

Agora, isto é um pouco amedrontador para algumas pessoas, um pouco amedrontador 
pensar em si mesmos como se abrindo e realmente sendo quem são. Mencionem isso 



para alguém alguma vez e observem como eles se fecham quando lhes dizem que têm a 
permissão de se abrirem. Eles – como vocês estiveram, ou possivelmente ainda estejam 
um pouco – estão temerosos de se abrir, receosos de que vão fazer algo estúpido, 
receosos de fazer algo que os embaraçaria ou aos outros, receosos de fazer algo que 
fosse errado, algo que fosse cruel.

É porque ainda estão em um estado de espírito dual, ainda acreditam no certo ou errado. 
Ainda têm esse medo de tomar o barco errado quando certamente não há um barco 
errado. Só há uma variedade de experiências. Eles ainda têm medo de que uma energia 
pudesse – como dizer – de algum jeito chegar e se apoderar deles levando-os para a 
escuridão.

Mas, Shaumbra, vocês passaram para além disso. Vocês entendem que podem ser quem 
são – a grandiosa expressão do seu espírito. Vocês não precisam se preocupar a respeito 
do certo e do errado. Não precisam se preocupar sobre o desequilíbrio que pode 
acontecer porque vocês agora fluem. Agora experimentam em um novo nível. Quando 
deixam a si mesmos ser quem são, suas experiências já não são mais apoiadas em 
termos duais, portanto, não há nenhum certo ou nenhum errado. Não poderiam fazer um 
erro na modalidade da Nova Energia caso tentassem. Não há um errado e não há um 
certo.  Simplesmente é. Não há um desequilíbrio na modalidade da Nova Energia 
porque tudo carrega seu próprio equilíbrio intrínseco dentro de si.

A Velha Energia, a energia dual, tem a habilidade de ser desequilibrada. falamos isso 
anteriormente. Esse balanço de luz a escuridão, ou de positivo para negativo, mudando 
para trás e para frente. Na Nova Energia quando transcendem a velha e vão para a Nova 
Energia, ela está intrinsecamente equilibrada todo o tempo.

À propósito, isso não significa tédio. Não significa algo chato. Oh, a expressão é bem 
maior do que poderiam possivelmente imaginar. Simplesmente significa que se 
equilibra em si mesma todo o tempo. Não há energias conflitantes de luz ou de 
escuridão.

Assim, não tenham medo. Permitam-se ser quem são. Vão ficar surpresos do quanto 
estiveram se restringindo, surpreendidos de quanto os velhos medos e velhos sistemas 
de crenças os refrearam.



O outro ponto que queremos acrescentar a isso – possivelmente isso deveria ir para o 
credo dos Shaumbra também – é que não apenas dão a si mesmos permissão de ser 
quem são, mas também aproveitam a vida. Absolutamente aproveitam a vida. Há uma 
velha cobertura sobre a Terra, e ainda está aí. Ainda é forte. Vêem-na em algumas das 
suas religiões mais radicais e sistemas políticos onde essa vida não é para ser 
desfrutada. A vida é para ser muito pouco tolerada. A vida é para ser sobrevivida, mas 
não vivida.

Sabem, há uma diferença. Vocês podem sobreviver. Podem seguir adiante apenas o 
suficiente. Ou, podem verdadeiramente viver. Literalmente, os governos e as Igrejas 
trabalham precisamente por uma cobertura hipnótica… apenas o suficiente para não nos 
rebelar ou nos insubordinar ou se encarregar de nós… apenas suficiente comida e 
dinheiro… apenas liberdade suficiente onde pensam que eles verdadeiramente têm 
liberdade, mas têm apenas o suficiente… apenas o dinheiro suficiente onde pensam que 
ter uma casa e três refeições ao dia é satisfatório. Shaumbra, isso é um montão de 
besteiras (algumas risadas).

Vêem como os revestimentos trabalham e as pessoas caem neles… e acreditam… e os 
governos jogam ao longo disso porque os governos são uma representação do povo? 
Apenas o suficiente. E, logo uma vez ao ano recebem esta coisa chamada Natal. 
Recebem alguns dias livres. “Cara..., a companhia de seguro foi gentil ao nos dar uns 
dias extras!”. Apenas o suficiente, Shaumbra. Duas semanas de férias… escassamente o 
suficiente para evitar que fiquem absolutamente selvagens e loucos doidos por 
trabalharem o tempo todo.  Apenas o suficiente, vejam vocês

A maioria das pessoas não aproveita a vida. Eles têm uma vida “apenas suficiente”… 
apenas o suficiente dela… apenas o suficiente para mantê-los no corpo físico… apenas 
o suficiente para mantê-los nessa pequena boa ressonância chamada cobertura hipnótica 
da vida. Sim, um de você está nos perguntando…  Adamus surge também agora mesmo 
com certeza… vocês podem provavelmente sentir a sua energia. Estamos cantando de
alguma forma uma canção juntos no dia de hoje durante este Shoud.

Assim, Shaumbra, a vida é para ser desfrutada. A vida é se dar a permissão de ser quem 
você e desfrutar a vida. Livrem-se dessas coberturas que dizem “apenas o suficiente, 
apenas escassamente o suficiente”. Não tenham medo de desfrutar da vida.



Sim, eu sei, mencionamos a palavra… dizemos, “Aproveitem a vida”, e alguns de vocês 
caem para trás. “Bom, e se eu aproveitá-la demais?” Esse é um pensamento da Velha 
Energia, como dissemos à grupos anteriormente. Alguns aqui dizem, “Mas se aproveitar 
muito, posso me tornar um alcoólatra. Posso ganhar muito peso. Posso adquirir maus 
hábitos e vícios” Isso é pensamento da Velha Energia. Isso é a cobertura, o pensamento 
que tinham que ter apenas o suficiente, vejam só.  Existe esse medo aí fora, essa 
escuridão, o bicho papão, ou o demônio. Se desfrutarem muito a vida, coisas ruins vão 
lhe acontecer.

Agora, Shaumbra, isso não faz nenhum sentido, faz? Não tem faz nenhum sentido, 
especialmente quando se dão conta de que estão sendo vocês mesmos e desfrutando da 
vida que está rapidamente tirando-os fora desse estado estonteante do despertar, 
rapidamente movimentando-os para a Nova Energia. E, na Nova Energia tudo é auto 
equilibrado. Vocês descobrirão, por exemplo, se vocês – como dizer – saem e tentam 
super aproveitar a vida, e tentam passar os limites, seu corpo dirá a vocês no seguinte 
dia, Isso é auto equilíbrio, não que tenham feito alguma coisa errada, mas seu corpo 
sabe o quanto podem aceitar diferentes coisas. É muito auto ajustável. É muito 
equilibrado em si mesmo.

É muito, muito raro que quando um ser humano que morreu atravessa para o nosso 
lado… e se pudermos falar com ele… nos sentamos, raramente, raramente há um 
humano… que diga, “Sabe, eu justamente aproveitei muito a vida”. Os humanos 
chegam do nosso lado. E, estão cheios de aflições, estão cheios de preocupações e 
culpas e remorsos. Falam possivelmente de como trabalharam muito, de como não 
amaram o suficiente.

Alguns deles, os mais leves, falam de como se esqueceram de amar a si mesmos. 
Raramente há um humano que chega e diz, “Eu verdadeiramente desfrutei da vida”. 
Quando vierem para o outro lado, Shaumbra, se puderem nos dizer isso, vamos ter uma 
festa, vamos celebrar o humano que diz, “Aprendi a desfrutar a vida, tudo sobre ela”.

Não é um castigo. Vocês não estão ai nem sequer para salvar o mundo, sabem. Alguns 
de vocês carregam essa responsabilidade. Alimentam-se dela. Estão aqui para salvar o 
mundo. Não estão. Para colocar isto de forma sucinta, estão aqui para descobrir como é 
aproveitar a vida.



O que é que isso significa para vocês? O que isso significa? Bem, provavelmente 
significa ter a energia para fazer as coisas que vocês querem, para fazer as coisas que 
amam, já não ter mais as limitações. Aproveitar a vida provavelmente significa deixar ir 
alguns velhos sistemas de crenças que ainda estão perseguindo vocês… que estão ainda 
com vocês… deixar ir algumas das velhas coberturas… particularmente alguns dos 
conceitos de “ter que” e “não ter que”.

Alguns de vocês estão ainda receosos de que se tiverem muito, outros sofrerão. Oh, 
Shaumbra… velhas notícias. Isso é TÃO da geração passada (algumas risadas). Não há 
um limite quanto a quantidade de energia que pode ser introduzida, especialmente agora 
que a Nova Energia está desempenhando um papel tão novo e diferente em sua 
civilização na Terra. Não há um limite.

Assim, se pudessem se livrar de alguns dos velhos conceitos de limitações e 
verdadeiramente desfrutar a vida… o que é o que isso significa para vocês? Vamos 
pedir que sintam isso e inclusive que pensem um pouco sobre isso. O que significa 
desfrutar a vida? E se não houvesse limitações? E se não houvesse nada se interpondo 
no seu caminho?... porque na verdade, não há. É só uma ilusão. Tudo o que vêem se 
interpondo no seu caminho é uma ilusão. Às vezes insistem nessa ilusão existindo aí por 
qualquer razão.

O que é que significa “aproveitar a vida?” E, quero acrescentar um aviso aqui. Estou 
falando de aproveitar a vida. Estou falando sobre isso para vocês, para si mesmos. 
Vocês dizem que desfrutar a vida é tentar sair e salvar o resto do mundo. Sinto dizer, 
mas vão estar retornando por muitas, muitas encarnações porque vai levar um bom 
tempo para se salvar o mundo.

O que é o que significa desfrutar a vida na Terra? E então, como ajudariam a ensinar 
isso aos outros que viessem até vocês? Não estamos falando de evangelizar aqui. Não 
estamos falando de pegar a nossa bicicleta e passar pelas vizinhanças tocando as portas. 
Estamos falando destes que chegam até vocês. Como falariam com eles sobre desfrutar 
a vida? Como compartilhariam suas experiências sobre desfrutar a vida?

Temos que dizer que falamos sobre isto antes. Uma das coisas que mantêm muitos de 
vocês atrás, são coisas que nem sequer reconhecem. Ainda há alguns níveis de velhos 
votos e juramentos que fizeram no passado, passado significando desta vida. Alguns de 
vocês inclusive fizeram votos e juramentos na semana passada.



Há alguns destes que ainda estão mantendo vocês para trás desde vidas passadas, vidas 
passadas quando disseram, “Eu nunca…” e então preenchem o espaço vazio, vidas 
passadas em que fizeram o voto – como dizer – alguns de vocês fizeram o voto de 
nunca apreciar o sexo. Fizeram um voto, um voto sagrado para uma ordem religiosa de 
que “jamais irei apreciar o sexo”. Alguns de vocês disseram que nunca teriam 
abundância. Há uma cobertura que disse que para se descobrir Deus, tinham que ser 
pobres, tinham que fazer isto sem dinheiro. E, isso serviu a um propósito por um 
momento, mas isso também são notícias da semana passada. É tempo de deixar isso ir.

Quando estiverem olhando todas estas coisas que os alimentaram, agora passem a dar 
uma olhada de uma perspectiva diferente. Quantas das coisas que os alimentam estão aí 
devido a um velho voto ou juramento? Como dissemos, falamos disto antes. Falamos 
sobre como criam um sistema de crença através de um voto ou de um juramento que 
está – como dizer – muito energizado, muito forte. E, votos e juramentos têm então uma 
tendência a se tornar invisíveis, vejam vocês, porque vocês pediram a eles que o 
fizessem. Esquecem-se que eles sempre estiveram aí. Esquecem-se que alguma vez 
fizeram algum voto. Então, eles se tornam parte da sua alimentação, mas vocês nem 
sequer o vêem ou o reconhecem. Ou, possivelmente o vêem em alguma outra coisa.

Agora, vão para o seu interior e dêem uma olhada naquelas coisas de que se alimentam. 
Quantas delas estão apoiadas em um velho voto ou juramento? Os votos e os 
juramentos continuam. Vocês continuam fazendo-o algumas vezes. Ouvimos vocês 
dizerem, “Eu faço um voto de… estou determinado a perder peso neste próximo ano”.  
Oh, Shaumbra, por favor, por favor, não funcionou no ano passado ou no ano anterior 
(risadas da audiência). Alguns de vocês o fazem com questões em sua vida.

Há ainda uma cobertura que chamamos disciplina desequilibrada em sua vida. Oh, é 
uma cobertura para a humanidade em geral. Mas, vamos pedir que dêem uma olhada em 
sua vida. Tantos de vocês têm um velho voto ou uma série de votos que foram feitos em 
um número de diferentes vidas que ajudaram a edificar este sistema de crença, velhos 
votos que vocês continuam mantendo que criam a realidade em que estão vivendo 
atualmente.

Dêem uma olhada em algumas destas questões. Dêem uma olhada no quanto elas são 
parte da sua vida agora, influenciando o que fazem. Dêem uma olhada, em particular, 
nos aspectos de disciplina em sua vida. Têm uma crença de que têm que ser 
disciplinados para sobreviverem, ter apenas o suficiente. Têm que se disciplinar na 



dieta. Têm que se disciplinar para se exercitar. Têm que se disciplinar mentalmente, e o 
mais importante, se disciplinar espiritualmente.

Existe esse velho ditado – sem dor, não se conquista... nem disciplina, nem estrutura, 
nem evolução, vejam vocês. Muitos de vocês têm feito o voto da disciplina. Talvez não 
digam essas palavras precisas, mas fizeram o voto de se manter tão focados que não 
viram mais nada, vejam só.

Essa cobertura da disciplina foi edificada em sociedades e culturas em todos os lados da 
Terra onde ela ainda prevalece muito. E, essa cobertura disciplinada, desencadeada 
pelos velhos votos, é uma das coisas que literalmente ajuda a sustentar – como dizer –
esta consciência da Terra neste momento de apenas o suficiente, apenas escassamente o 
suficiente. É perpetuada nas escolas e nas Igrejas e nos governos. Vocês têm que 
trabalhar duro. Vocês têm que permanecer disciplinados. Seus pais a reforçaram para 
vocês, porque eles eram parte desta consciência. Disciplina… disciplinem a si mesmo. 
Foco… focalizar.

Shaumbra, é tempo de deixar ir esta grande diversão, tempo de deixar ir esse velho 
sistema de crença; que a disciplina equivale ao progresso. Não equivale. A disciplina é 
como aquele hamster em uma gaiola correndo na roda, pensando que vai à algum lugar, 
pensando que está conseguindo algo. Mas, está somente indo em círculos.

Esta cobertura é muito interessante. Seria interessante fazer todo um estudo sobre a 
cobertura da disciplina, especialmente como isto se relaciona com os velhos votos, e 
como influencia a sua vida neste momento. Pensam que têm que se disciplinar para 
manter o seu peso. Não têm que. Vocês só se imaginem se quiserem ter seu peso em um 
lugar equilibrado. Pensam que têm que se disciplinar se querem triunfar nos negócios… 
se querem ser como todos os outros, talvez. Mas, se querem descobrir a trilha rápida, a 
trilha fácil, realmente o que chamaríamos de rota sagrada, deixem ir todo este completo 
aspecto da disciplina.

Vocês pensam que necessitam de disciplina para manterem-se focados. Isto é de fato o 
que os manteve limitados. A disciplina definitivamente criará um foco, mas o foco pode 
ser tão limitante. E, origina coisas como a depressão. O espírito humano nunca se 
destinou a ser tão focado, tão limitado que acabou se perdendo. É por isso que tanta 
depressão ocorre, porque estes seres estão gritando do seu interior, gritando para ser 
quem são, para apreciar a vida. Mas, todas as coberturas, todas as hipnoses de si 



mesmos e da sociedade os apanham por trás. Essa é provavelmente uma das maiores 
causas de depressão – limitação. O espírito não foi destinado a ser limitado. Vocês não 
são destinados a serem limitados.

Dêem a si mesmos a permissão. Sejam quem são e aproveitem completamente a vida. 
Que maravilhosa atribuição para o dever de casa, especialmente agora nesta temporada 
de festas! Podem desfrutar da sua vida nesta temporada de festas? Podem aproveitar a 
vida? Podem superar a culpa de que por algum motivo não deveriam estar desfrutando, 
porque deveriam estar nesse grupo inteiro de humanos que existe hoje de apenas o 
suficiente, apenas escassamente o suficiente? Que maravilhoso desafio!

Assim, falamos sobre o que os alimenta, significando como todos estes – como o seu 
sistema de crença é criado, e depois como vocês devoram as energias de fora para 
ajudar a sustentar essa realidade. É muito simples. Não se necessita – como dizer – de 
um gênio ou de um doutorado para se compreender isso. São todas estas coisas os 
alimentando em sua vida… nem bom nem mau… elas estão só alimentando. Estão 
ajudando a criar a sua plataforma de realidade. Isso é tudo o que estão fazendo. Esta é 
uma bênção não importa o que, porque isso está ajudando a criar a realidade pela qual 
estão clamando em algum nível.

Continuem a permanecer consciente de tudo o que os está alimentando. E, vamos dar 
um passo adiante agora. Como alimentam as outras pessoas? Como alimentam tudo ao 
seu redor? Como alimentam os seus animais de estimação? Não estamos falando de 
alimento para cães. Estamos falando de mantimentos de energia aqui. Como alimentam 
Gaia em volta de vocês?

Como alimentam o seu carro, seu automóvel? Pensam que é só um pedaço de metal? 
Pensem de novo, adivinhem de novo. Ele é uma entidade espiritual. Não tem uma alma, 
tem um motor. Não vai reencarnar, vai para um amontoado de ferro-velho. Mas, ainda 
assim leva um sinal espiritual e identidade. Ele tem a sua própria consciência. E, vocês 
o alimentam, não só pondo gasolina no tanque. Cada vez que entram nele, a sua atitude, 
sua presença e os seus sistemas de crenças o alimentam.

Se tiverem um carro que está constantemente tendo panes, dêem uma olhada na forma 
que o estão alimentando. Se ele constantemente esta quebrando, Shaumbra, negociem-
no. Adquiram um novo. Aproveitem a vida… Não tem sentido andar dirigindo por aí 
em um carro batendo. Não vão impressionar ninguém ao ser algum tipo de guru em um 



carro velho. Confiem em nós... este dia se foi. Certamente, Saint Germain está aqui 
(algumas risadas).

Assim, Shaumbra, como alimentam os outros? Como alimentam a energia de seus 
filhos? De novo, não há bom nem mau nisto. Qual é a sua inter-relação com eles? Como 
alimentam aos seus irmãos e irmãs?  Certamente algumas vezes em forma dramática!! 
(risadas da audiência).

Como alimentam os seus colegas de trabalho? Estão auto capacitando-os? Ou, estão 
descapacitando-os? Estão fazendo-os sentir que têm o direito de ser eles mesmos? Ou, 
estão ajudando a limitá-los? Alguns deles literalmente, Shaumbra – vocês vão 
reconhecer isto – alguns deles, seus colegas de trabalho, literalmente querem ser 
alimentados de limitação. Eles não compreendem que são Deus também. Vêem à si 
mesmos como meros seres mortais.

Alguns deles, seus colegas de trabalho, se consideram – como dizer – muito limitados, 
sem talento nem habilidade. E, literalmente gostam de ser alimentados dessa maneira. 
Gostam que falem com eles com ares de superioridade. Gostam de serem postos para 
baixo. Oh, eles reclamam sobre isso de vez em quando. Mas eles se alimentam disso. 
Como estão se inter- relacionando com eles? E, quando querem parar com essa 
alimentação que vocês estão realizando para eles, ou mudar os potenciais por trás da 
alimentação que vocês estão realizando?

Vejam, como se relacionam com o garçom ou a garçonete no restaurante? Oh, esta tem 
mais efeito e mais – como dizer – energia por trás do que talvez poderiam imaginar. 
Aqui estão, aqueles que servem vocês, aqueles – como dizer – com a ligação com a 
cozinha, aqueles que estão trazendo a sua comida. Há uma troca de energia que 
acontece constantemente. Como vocês os estão alimentando? Pode ser que tenha muito 
a ver com o modo que eles alimentam vocês, no modo em que essa comida chega a sua 
mesa.

Como alimentam as pessoas no tráfego e nos carros ao redor de vocês? Como 
alimentam àquele que fica forçando passá-los, quase os assustando porque vocês 
estavam desligados aí na “Terra do Nunca” enquanto dirigiam pela auto-estrada? 
(risadas da audiência).  Deram permissão para que seu carro ficasse no piloto 
automático enquanto tiravam um pequeno descanso (mais risadas). Assim, como 



alimentam essa pessoa? E, de novo, sem julgamento, só sintam o que entra e o que sai 
em todo momento.

Como alimentam o funcionário da loja quando entram correndo para comprar algo? 
Vocês estão com pressa. Não têm tempo nem para um sorriso. Jogam o dinheiro. Estão 
impacientes. Querem ir embora imediatamente. Estão alterados porque eles não 
necessariamente falam a sua língua nativa. Como vocês os estão alimentando? 
Interessante… e como estão eles sendo alimentados por isso?

As dinâmicas são fenomenais, e de fato são bastante simples. Assim, estejam muito 
alerta na maneira em que toda esta alimentação acontece.

Vamos levar isto para outro nível agora. Como se alimentam além dos reinos físicos… 
vejam bem? E, como recebem dos reinos não físicos? Como se conectam com os anjos 
e arcanjos? Como os alimentam? Vejam, “arcanjo” significa energia arquetípica, não 
um ser de alma. Vocês estão colocando ou alimentando a sua energia dentro desse ser 
arquetípico, desse arcanjo. Vocês estão ajudando a criá-los. Arcanjo Miguel não tem 
uma alma. Ele é parte de vocês. Vocês estão ajudando a criar esse composto… Arcanjo 
Gabriel, da mesma maneira. Como vocês estão se alimentando dentro disso?

Não julguem a si mesmos, ou se sintam culpados, ou pensem que tiveram um mau 
pensamento. Isso não é o que faz a diferença de nenhuma maneira. Isso é só 
consciência. São só os desejos internos e paixões que fazem a diferença. Alguns de 
vocês se bloqueiam tanto se preocupando com o que estão pensando.

Isso vai muito mais fundo. Isso se trata da paixão interna e do impulso interno e 
especialmente das crenças internas. Vocês tentam vigiar o que pensam, tão 
cuidadosamente. Dêem uma olhada no que as suas crenças são antes do que o seu 
pensamento. E, eles são duas coisas separadas. As crenças e os pensamentos são bem 
diferentes, Shaumbra. Reflitam nisto por um momento.

Assim, como vocês se alimentam dentro dos outros reinos, e como eles alimentam 
vocês? Ou, vocês se fecham? Pensam que não há um Papai Noel, que ele simplesmente 
é um personagem que foi inventado, que de fato tem feito mais mal que bem? 
Possivelmente alguns de vocês estão ainda zangados com Papai Noel; ele não lhes 



trouxe o que queriam. Possivelmente se fecharam para as coisas dos reinos da 
imaginação por causa disso. Pensem nisso por um momento.

Possivelmente, foi negada a apropriada experiência de Papai Noel quando eram 
crianças. Talvez, houve tamanha decepção quando lhes disseram que ele não era real; 
uma invenção da sua imaginação, criada para apaziguar as crianças pequenas neste 
tempo de Natal. Assim, possivelmente haja um atributo negativo que os absteve de 
expandirem-se para os reinos multidimensionais, os reinos da imaginação que são 
justamente tão reais ou mais do que a realidade humana em que estão sentados 
atualmente… justamente tão real ou mais.

Estes reinos da imaginação, que até agora estiveram relativamente separados da 
dimensão da realidade humana, são muito, muito reais. Perguntem à qualquer anjo. Eles 
estarão felizes de lhes dizer que são justamente tão reais… diferentes, mas reais.

Assim, tem havido esta separação entre a realidade humana e as outras realidades até 
agora. Vocês criaram um muro ou um véu entre elas. Criaram sistemas de crenças que 
mantinham as duas muito separadas. Mas, elas estão se juntando agora, Shaumbra. Elas 
estão se juntando onde podem coexistir, lado a lado, multidimensionalmente, matéria e 
não matéria juntas. Isto é muito real, muito – como dizer – potencial real.

Vamos falar agora e nos próximos Shouds sobre como isto funciona. Vamos pedir que 
não fiquem muito cerebrais, obstinados a esse respeito. Vai haver uma tendência de 
irem por ai. Vamos pedir que quando ficarem muito cerebrais também sintam isso em 
seu coração, também inspirem isto. Estes são alguns princípios muito essenciais, 
ferramentas essenciais, sobre as quais vamos falar. Nós vamos discutir os potenciais e 
probabilidades da sombra. Papai Noel, de alguma maneira é uma sombra, é um 
potencial ou probabilidade que existe; ele é muito, muito real.

Vocês são uma miríade de potenciais e probabilidades de sombra. Estão vendo e 
experimentando só uma expressão de si mesmos, uma expressão porque se trancaram 
dentro dela. Vocês concordaram com isso. Agora, querem sair. Querem ir além disso. 

Vamos falar por um momento a respeito da “biologia da sombra”. Vocês olham, ou 
sentem o seu corpo, e dizem, “É mesmo. Ele esta envelhecendo. Não me satisfaz tão 



bem como eu gostaria”. E, vocês aceitam isso. Não aceitem isso jamais, porque estão 
vendo uma só expressão. 

Em um nível que inclusive vai muito mais profundo do que o DNA, um nível que não é 
físico, há uma miríade de “biologias de sombra” já existindo no seu interior. Não estão 
nos reinos externos ou nos éteres. Estão justamente em vocês agora mesmo. Estão 
escondidos detrás da realidade da sua atual biologia, mas estão aí. O corpo 
completamente curado está justamente aí – sim, ele está – o corpo completamente 
equilibrado… o corpo que não está morrendo… o corpo que está cheio de energia… o 
corpo que não precisa vigiar seu peso ou vigiar a comida… se preocupar a respeito de 
todas estas questões médicas.

Isto é uma lástima nestes dias. Os humanos estão tão complicados e confusos por causa 
de todo este, entre aspas, “conselho médico” que é contraditório e que tira o auto poder. 
Os humanos estão tão preocupados cada vez que espirram ou soltam um pum ou 
tossem, Shaumbra (risadas da audiência). E, toda esta preocupação está fazendo que o 
corpo se acabe mais rapidamente, se acabe a passos acelerados, porque há um sistema 
de crença de que o corpo é tão delicado e frágil, o sistema de crença de que não é 
resistente, que literalmente ele responde.

Em seu interior está a “biologia da sombra”, o potencial para que o seu corpo seja 
verdadeiramente alguma coisa. O potencial para que o corpo faça crescer de novo uma 
extremidade… nos perguntaram vários anos atrás, “Isso é possível?” E, dissemos, “É 
possível, mas não provável agora por causa da cobertura da consciência”. Mas agora, 
inclusive dentro dos Shaumbra essa cobertura esta indo embora. As “biologias da 
sombra” são todos os outros potenciais… sim, sem duvida o potencial de re-nascer o 
cabelo… o potencial Shaumbra, de se clarear através de alguns dos desconfortos físicos.  
A “biologia da sombra” também incorpora a sua própria tremenda capacidade de cura 
que literalmente… terá o potencial de ir às velhas cicatrizes, inclusive exatamente 
aquelas foram trazidas de vidas passadas, e rejuvenescer todas elas.

Vejam, dentro do seu corpo físico vocês também carregam muita energia emocional ou 
traumática do passado. Possivelmente, foram queimados na fogueira, mortos em uma 
guerra, tiveram um acidente grave, ou qualquer destas coisas. Tendem a levar isto para a 
sua expressão física desta vida. A “biologia da sombra” tem o potencial de reequilibrar 
ou rejuvenescer tudo isso.



O que estamos dizendo é que não somente estão trancados dentro deste corpo que têm. 
Já não estão mais definidos por esta singular expressão corporal. Todos os outros 
potenciais já estão dentro de vocês. E, é só questão de deixá-los sair, só uma questão de, 
como dizemos, olhar bem como os seus sistemas de crenças alimentam a sua realidade. 
E quando quiserem mudar a realidade, mudem os seus sistemas de crenças. E então, 
todos estes potenciais podem ir trabalhar para vocês. A “biologia da sombra” pode
liberar o seu corpo do câncer, se acreditarem e permitirem que aconteça.

A “biologia da sombra” está dentro de vocês agora. Não têm que rezar por ela. Não têm 
que… definitivamente não tem de ir para fora e tentar ativá-la. Vão estar se 
complicando com um processo muito natural. E se algum de vocês começar a dar aulas 
de ativação da “biologia da sombra” (risadas da audiência), estarão pegando agora um 
conceito belo, natural e estarão o intelectualizando, e estarão pondo uma metodologia e 
um processo nele.

Se alguma vez quiserem, como dizem, entre aspas, ativar a “biologia da sombra”, é 
simplesmente uma questão de estar em um espaço seguro, estar em um ponto de tanta 
quietude, tão tranqüilo, onde esta você e a sua respiração. Vocês estarão dando a si 
mesmos a permissão de ser quem são e de desfrutar a vida. Bem, então isto é 
automaticamente ativado.  Automaticamente começa a chegar para sua nova base de 
realidade que vocês tem.

A “biologia da sombra” não tem que ser trazida dos outros reinos. Ela simplesmente 
precisa ser aceita em sua vida. Vocês não podem empurrá-la ou forçá-la. Ela não 
funciona dessa maneira. Trata-se de aceitá-la, e trata-se de dar uma olhada na maneira 
que os seus sistemas de crenças estão criando o seu corpo, criando o seu ser físico.

Certamente, a “biologia da sombra” tem o potencial de corrigir a visão. Tem o potencial 
de limpar – como dizer – os desequilíbrios que estão no sangue. Definitivamente tem o 
potencial de trabalhar com a AIDS. Aqueles que estão na prática da medicina que, em 
particular, têm um interesse na AIDS, têm nos feito algumas perguntas recentemente, 
mas – como dizer – não foram respondidas, dentro disto está a chave, entendendo como 
a “biologia da sombra” pode emergir.

O que estamos dizendo aqui é que vocês não são um só corpo. São muitos, muitos 
corpos. Mas, os outros estão na sombra por detrás da realidade na qual vocês estão 



pondo a luz agora mesmo. Atrás desta expressão de ser físico que têm agora há muitos, 
muitos outros potenciais e probabilidades.

Vocês dizem, “Mas, isto são só palavras ao vento? Como manifesto isto? É isto – como 
dizer – é só a imaginação?” Absolutamente! Através da imaginação, através de abrir os 
seus próprios conjuntos de sistemas de crenças, isto pode entrar e ser expresso. Vocês 
ficarão impressionados com o que isto pode fazer para o corpo. Discutiremos mais 
sobre isto nos seguintes Shouds. Mas, vocês são mais do que um só corpo. Vocês são 
muitos. Qual querem pôr na frente dentro da sua nova realidade?

Tal como têm uma “biologia da sombra” ou biologias, também têm muitas 
“personalidades da sombra”, aspectos de si mesmos que estiveram latentes. E, eles 
também estão preparados para sair. Pensam que talvez nasceram nesta vida como uma 
fêmea… têm certo nível de educação… têm feito trabalho possivelmente em enfermaria 
e algum tipo na área de cuidados da saúde… têm uma certa expressão de sua 
identidade? Esta não é mais do que uma expressão ou um aspecto. Não estão encerrados 
dentro disso.

Em seu interior estão os potenciais latentes e probabilidades para ser um artista, para ser 
um filósofo, para ser um escritor, um músico, um fazendeiro, um sacerdote ou 
sacerdotisa. Vejam, vocês estiveram expressando só uma probabilidade. No seu interior 
estão todas as “sombras”, todos os outros potenciais e probabilidades. Agora, podem 
sair e se envolver no jogo.

Talvez sentiram uma urgência ultimamente por tocar música. Mas, nunca fizeram isso 
antes; não saberiam por onde começar. Possivelmente, seja essa probabilidade, essa 
“sombra do Eu”, esse outro aspecto seu agora querendo se integrar dentro da sua 
realidade. Seu sistema de crença definiu vocês de uma certa maneira por assim dizer, 
bem, vocês possivelmente não poderiam fazer isso. E, se dão todas as justificativas 
mentais do porquê não poderiam ser este músico por não terem sido treinados nisso.

Surpreenderiam-se agora no seu ser da Nova Energia se vocês se sentassem e tentassem 
algumas destas novas coisas, de forma que facilmente podem ser melhoradas, de forma 
que não precisam usar disciplina, vocês não têm que passar pelo sofrimento e por todos 
estes – como dizer – rigores da aprendizagem, porque agora isso vem da expressão do 
coração mais do que da análise da mente. Tirarão todas as “sombras do Eu” que vocês 



são. Vocês se definiram por um corpo, uma personalidade, um nome. Vocês são muitos, 
Shaumbra, muitos, muitos.

Podem chamar isto de realidades alternativas, mas geralmente quando pensam em 
realidades alternativas, pensam nelas existindo em alguma outra dimensão longe, bem 
longe. Mas, literalmente elas podem coexistir com vocês nesta realidade física porque 
vocês também… conforme as suas “sombras dos Eus” começam a se apresentar, vocês 
perceberão também que estão nesta terceira dimensão, não da maneira que pensavam 
que estavam. Vocês não estão trancados aqui. Vocês são muitas dimensões.

Falamos uma vez, “Na casa do meu pai há muitas, muitas moradas”. O que isso 
significa é que há muitas probabilidades, as “sombras de si mesmo”, as outras 
expressões do seu eu espiritual podem existir juntas de uma maneira multidimensional 
não em camadas sobrepostas. Podem ser todas expressas bem aqui, agora mesmo.

Existem “vidas sombra” que nunca foram vividas no curso de suas vidas na Terra. 
Alguns de vocês tiveram umas poucas, algumas centenas, alguns tantos milhares de 
vidas. Mas, há “sombras de vidas” que jamais foram vividas… na Terra de toda forma. 
Foram vividas em outros reinos. Ou, possivelmente nunca foram trazidas para a 
imaginação. Estiveram repousando latentes e adormecidas. E, sim, possivelmente há 
milhões, trilhões dos potenciais de “sombras de vidas”. Vocês se definiram em termos 
metafísicos da Nova Era e em termos da sua linhagem de vidas, mas vocês não 
consideraram as “sombras de vidas” que não foram vividas aqui na Terra.

Vejam, vocês são muito mais do que pensaram. São muito mais do que uma expressão 
que vêem no espelho e do que vivem cada dia. Alguns de vocês atuaram, foram aos 
outros reinos. Fizeram um trabalho multidimensional lá fora. Permitiram-se imaginar lá 
fora, mas não aqui. Com este novo entendimento da natureza sombra do Eu, das muitas 
probabilidades e potenciais, vocês começam à trazer para este teatro, este cenário da 
Terra, da vida agora.  Não têm que separar mais as duas.  Elas podem se juntar.

Tudo isto se liga, se incorpora, Shaumbra, tudo sobre o que estivemos falando por 
vários anos – a imaginação… a abertura… o entendimento de que não estão limitados… 
o entendimento de que podem manifestar isso na agora mesmo.



Assim vejam, nas próximas poucas semanas que temos até a nossa próxima reunião, 
dêem-se a permissão de ser tudo o que são. Falamos disso no mês passado. Pensaram 
que só estávamos falando sobre vocês, o humano. Estamos falando sobre vocês, da 
alma, da super alma, dos muitos potenciais e probabilidades. E, lembrem-se do que 
dissemos – podem expressar mais de uma realidade ao mesmo tempo, um dos conceitos 
que Saint Germain conhece tão bem. Vocês podem expressar múltiplas realidades 
simultaneamente… que conceito!

Dêem a si mesmos permissão de ser quem são, mais do que alguma vez pensaram que 
podiam ser. Dêem a si mesmos permissão estas poucas próximas semanas de desfrutar a 
vida. É tão importante em termos de ser um verdadeiro ser multidimensional. Não 
podem fazer isto se não estiverem aproveitando a vida. Como podem manifestar todas 
estas probabilidades e potenciais da sombra para a realidade se nem sequer desejam 
estar aqui, se nem sequer estão dando a si mesmos o presente da vida? Como podem 
manifestar se estão se comprometendo com os velhos sistemas de crenças e de apenas 
escassamente o suficiente? Alguns de vocês ainda estão nisso – apenas escassamente o 
suficiente. Como podem trazer para si todas estas outras probabilidades, potenciais e 
expressões de criatividade espiritual se ainda se comprometem com apenas 
escassamente o suficiente?

Assim, desfrutem da vida nesta temporada de festas. Deixem-se ir. Não se preocupem 
com os outros. Permitam-se desfrutar. Isso em si mesmo é um convite ao alternativo, 
com as “probabilidades da sombra”, para entrar e dançar com vocês no seu cenário; na 
sua vida. Lembrem-se que isto não está vindo de nós. Estas que estão chegando são 
todas de vocês.

Nestas próximas poucas semanas até o nosso próximo Shoud, façam uma boa, profunda 
inspiração, e deixem-se começar a experienciar o que é ter múltiplas realidades 
coexistindo juntas ao mesmo tempo e num espaço contínuo. Isso lhes dará algo para 
refletir também. Vocês compraram o sistema de crença de que só uma expressão pode 
ser atualizada ou realizada ao mesmo tempo.

Agora, permitam a si mesmos se potencializar. Permitam a si mesmos se abrir e sentir 
as múltiplas expressões de si mesmo, potenciais saindo das sombras e agora chegando 
para a realidade, coexistindo. É uma – como dizer – alguns de vocês pensarão que isto é 
uma desordem de múltipla personalidade (algumas risadas). É de fato uma múltipla 
personalidade conforme ordens (mais risadas). Vocês estão permitindo que este 
processo ocorra.



E, sintam como é isso. Não recomendamos fazer isso enquanto dirigem um carro ou 
operam um equipamento pesado (mais risadas). Poderão sentir uma devastadora 
sensação de desorientação espacial, mas isto é apropriado. Não estão perdendo o 
equilíbrio. Vejam, estão somente perdendo o controle. Vocês não queriam o controle 
para começar.

Permitam a si mesmos serem múltiplas expressões de vocês. Não forcem. Só permitam 
que aconteça. Podem experimentar coisas de muitas diferentes direções totalmente no 
momento do Agora. Isto é o que Saint Germain fez. É por isto que ele é um mestre da 
ação. É por isto que vai ajudá-los.

Tirem fora essas limitações. Vão nessa, Shaumbra. Aproveitem esta temporada de 
festas.

E assim é!

Tradução para o Português:  Silvia Tognato Magini    silvia.tm@uol.com.br - Janeiro de 
2006
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E, assim é, Shaumbra, que continuamos com os muitos potenciais de energia deste 
encontro… como o da canção… muitas vozes… algumas indo na mesma direção (risos 
da assistência)… outras não… mas todas expressões de si mesmas… semelhante ao que 
acontece dentro de vocês … muitas, muitas expressões diferentes. Vocês estão exibindo 



apenas um, ou dando voz a apenas um. Mas, um dos atributos dos humanos da Nova 
Energia é descobrir que podem ser mais do que uma identidade definida. Eles podem 
ser muitos.

Há uma coisa prática que vocês podem fazer exatamente agora que é começar a 
trabalhar com essa energia dos “potenciais sombra”. Quando tiverem um problema ou 
desafio na vida, algo sobre o qual vocês têm que – digamos – tomar uma decisão, 
tentem decidir, tentem encontrar uma maneira de resolver o problema, em vez de 
considerar apenas um potencial e forçar esse potencial, pensem em probabilidades 
diversas, em muitas maneiras diferentes de abordar o mesmo problema. Dêem uma 
olhada na energia central do problema que entra na sua vida.

Pode ser um problema com o carro. Pode ser um problema a ser resolvido em casa ou 
no trabalho. Concentrem-se na energia central do problema. Pensem em como, em certo 
sentido, ele é uma ilusão, embora muito real. Mas, pensem em como colocá-lo em outra 
dimensão, em outro estado de realidade, e dessa maneira fazê-lo desaparecer. Ou 
pensem em várias maneiras de lidar com ele.

Problemas ou desafios frequentemente aparecem porque representam uma oportunidade 
de crescimento. Pensem nas várias maneiras de abordar o problema. Pensem na maneira 
de crescer sem ter de lutar com ele. Todo esse conceito de “potenciais sombra” ou 
realidades afeta seu ser físico, seu ser mental e o ser da imaginação, afeta sua maneira 
de viver. Vocês não se definem mais por uma única fonte de realidade.

E, assim teremos muito prazer em responder suas perguntas.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da internet, lida por Linda): Querido Tobias, há dez 
anos sofri um acidente que mudou o rumo da minha vida. A partir daí, tenho tido dores 
no quadril que vão e vêm, mas ultimamente as dores têm sido mais intensas e mais 
freqüentes. Você poderia fazer algum comentário sobre isso? Obrigada.

TOBIAS: Realmente… um acidente físico como esse em que você se envolveu traz –
digamos – problemas mais tarde para o atual corpo físico. E, aqui está uma ótima 
oportunidade para trazer à sua vida, à sua realidade, todo esse conceito de “biologia-
sombra”. Você está expressando o eu físico ferido, machucado. Mas, por trás disso, 



envolto nas sombras ou latente, está o eu físico totalmente reparado e corrigido. Deixe 
que esse aspecto aflore agora para substituir o aspecto ferido.

O corpo sabe como se curar. Ele tem todos os potenciais. E, agora traga esse potencial 
para dentro de você. Você não pode forçá-lo ou exigir que ele venha. Ele será trazido 
através da mudança do sistema de crenças sobre a maneira como o próprio corpo se 
cura… mudando seu sistema de crença a respeito do envelhecimento… voltando à 
energia do acidente em que você se envolveu … observando que dinâmica e que sistema 
de crenças colocou essas dores em primeiro plano… depois simplesmente respirando 
em uma biologia mais adequada… um quadril que é substituído.

Além disso, verifique os seus sistemas de crença a respeito da ciência e da medicina, 
sobre como o próprio corpo se cura. O modo como a ciência médica compreende a cura 
na atualidade é uma das maneiras de curar. Portanto, use esse caso para brincar um 
pouco, para se libertar dessa coisa que tem impedido você de crescer. Obrigado

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (uma mulher no microfone): Feliz Natal… Tenho me 
sentido fisicamente abatida com ondas de tristeza e não consigo imaginar de onde elas 
vêm.

TOBIAS: Sim, ...primeiro vamos responder a pergunta, mas também vamos fazer uma 
pergunta a você. Você disse que não consegue imaginar de onde vêm essas ondas. Bem, 
certamente você consegue. Na verdade, elas estão vindo de vários níveis. Mas, será 
muito importante para você não ouvir apenas nossas palavras, e sim voltar-se para o seu 
interior e observar de onde vêm esses sentimentos de tristeza profunda.

Em geral, o que você está vivenciando não é a sua tristeza, embora ela esteja tentando 
enganar você e fingir que é sua. Ela está tentando fazer você acreditar que está baseada 
em traumas passados ou em dificuldades que você passou na vida. E, ela está enganando 
você, fazendo-a acreditar que se deve a determinados acontecimentos e situações da sua 
vida, desta vida, que foram traumáticos. Portanto, de certo modo, ela está enganando 
você.

O que você está realmente fazendo é pegando para si uma tristeza global da 
humanidade. Você está sofrendo pelos outros literalmente por causa de um voto no 
passado de ajudar e servir outros e, por isso, seu sistema de crença se concentrou no 



conceito de que você precisava sofrer. Agora, você continua a pegar a tristeza da 
humanidade.

Você se sentirá nua sem essa ligação com a tristeza da humanidade. Se sentirá como se 
não estivesse cumprindo sua tarefa de carregar esse fardo aqui na Terra. É por isso que, 
de certa forma, você esta se enganando ao pensar que é a sua própria tristeza. E você 
está tentando enfrentá-la ou curá-la com base nisso. Você está tentando enfrentá-la 
como uma necessidade de se corrigir. E não se trata disso.

A única coisa que podemos dizer é que você precisa soltar-se desse conceito de sofrer 
em nome da humanidade. Deixe que eles sintam prazer no sofrimento. Você não precisa 
fazer isso por eles. Chegará um ponto em que eles ultrapassarão a necessidade de sentir 
tristeza ou de sofrer.

Seja um exemplo de equilíbrio e brilho para os outros. É essa a melhor maneira de 
servir seu propósito nos dias que lhe restam na Terra, de soltar esses velhos apegos e 
verá como é possível entrar na energia de algo como a tristeza que está mentindo para 
você ou enganando-a, fazendo-a pensar que é sua...entende? Você já gastou muito 
tempo e energia trabalhando com essas coisas que realmente não são suas.

Muitas bênçãos e Boas Festas… achamos que seja mais politicamente correto do que 
Feliz Natal (risos da audiência).

SHAUMBRA 2: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (da internet, lida por Linda): Querido Tobias, tenho 
uma pergunta urgente. Resumindo – o que é amor? A urgência se deve ao seguinte –
Recentemente conheci uma mulher que alega incorporar Quan Yin. Ela me disse que 
diferentemente de outros humanos nasci sem coração e sem amor e que estou aqui na 
Terra para aprender a amar. Isso é verdade? Se for verdade, quero ardentemente saber 
por que nasci sem a capacidade de amar como outros humanos e se algum conceito dos 
Shaumbra pode me ajudar a desenvolver essa capacidade? Acima de tudo, quero saber o 
que é o amor. Muito obrigado.



TOBIAS: Sim… que emaranhado de energia temos aqui! (algumas risadas da 
audiência) Primeiramente, é muito importante não acreditar em tudo o que as pessoas 
dizem. Temos dito isso sempre – Shaumbra, pare de ir a cartomantes. Pare de procurar 
pessoas que fazem esse tipo de coisa porque elas vêem um aspecto de vocês. Não é que 
a pessoa que lhe disse isso esteja errada. Mas ela está vendo uma parte apenas...o que 
chamaríamos “potencial sombra” que não entende o amor, que não conhece o amor ou 
talvez em uma realidade alternativa não tenha nem nascido com “coração” entre aspas, 
como você diz.

Mas, esse não é quem você realmente é. Isso é um potencial. Não é nem quem você está 
expressando nessa vida. Portanto, coloque de lado o que você ouviu dos outros. Vá para 
dentro de você mesmo, e ao fazer isso, analise por que traria essa energia para sua vida. 
De alguma maneira você está se alimentando dela, não está? Essa energia de dizerem 
que você não tem coração, que você não compreende o amor. Como isso te alimenta? O 
que é que isso faz para você? Bem, de certo modo, você poderia dizer que ela está 
fazendo você mergulhar fundo dentro de você para ajudá-lo a descobrir a verdadeira 
natureza do amor.

E, por falar nisso, não há como explicá-lo com palavras. Há séculos o amor vem sendo 
cantado em prosa e verso pela humanidade que tenta entendê-lo. Não é possível 
compreender o amor porque não conseguimos colocar isso em palavras, assim como 
nunca será possível entender Deus. Não se pode pensar de maneira individual sobre 
Deus ou sobre o amor. Simplesmente é. È uma experiência. Não é possível dizer nada a 
respeito dele a não ser ter a liberdade de vivenciá-lo para ver como ele é. Mas, analise 
por que você está permitindo que pessoas entrem na sua vida e o alimentem com essa 
energia que diz que você não tem coração. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Tobias, em uma recente 
P & R você falou sobre as espécies animais deixarem a Terra na época do “salto 
quântico”. E, minha pergunta é – por que isso está acontecendo? Que espécies serão 
afetadas? E, é o que está acontecendo com os ursos polares e outros animais que estão 
sendo afetados pelo aquecimento global?

TOBIAS: Vamos falar mais sobre animais, animais de estimação e como eles se 
relacionam com os humanos e com Gaia na próxima sessão. Mas, vamos falar um 
pouco aqui.



Animais – o que vocês chamam de animais, esses seres maravilhosos que estão em 
corpo físico – vieram para cá como uma espécie de recipientes de energia para Gaia. À 
medida que a consciência da Terra muda, e especificamente a Nova Energia entra, eles 
compreendem em seu sentido de raça ou sentido tribal, pode-se dizer, que podem 
abandonar esse papel que desempenharam até agora. Não precisam mais permanecer 
aqui sustentando energia para a humanidade nem para Gaia. Portanto, vocês verão 
muitas das várias raças partir. Serão substituídas, entretanto, por um tipo energético de 
animal mais evoluído que virá para a Terra, algo que tenha uma relação de consciência 
mais próxima de Gaia.

Veja, exatamente agora muitos animais... Sua energia se baseia na resposta às
necessidades humanas e na resposta à dualidade. Vê-se o reino animal agindo como o 
reino humano. Eles fazem o papel de macho e fêmea. Lutam por comida. São muito 
protetores consigo mesmos ou com sua família. Em certo sentido, refletem muito dos 
seres humanos.

À medida que os humanos mudam os animais também mudam. Não veja isso com um 
peso no coração. Veja, em certo sentido, como uma liberação ou uma liberdade para 
eles. Eles também querem evoluir. A espécie deles quer evoluir.

Os ursos polares de que você fala evoluirão para um tipo diferente de espécie. As aves 
que estão deixando o planeta estão evoluindo para um tipo diferente de espécie, com 
uma ressonância diferente. Pode-se dizer que a águia-careca foi quase extinta em 
determinado momento. E, o que aconteceu foi que ela mudou a dinâmica energética e a 
consciência de modo que a nova raça de águias que está surgindo é energeticamente 
muito diferente. Podem ter aspectos biológicos semelhantes, mas há algo diferente sobre 
elas que mesmo as pessoas que defendem a vida selvagem dirão que elas são muito 
diferentes.

Acontece o mesmo com os humanos. Os novos, os bebês que estão chegando são muito 
diferentes dos humanos de uma ou duas gerações passadas. Trata-se de uma evolução 
natural. Respeitem… Respeitem de verdade.

SHAUMBRA 4: Obrigado.



LINDA: Essa não é uma pergunta muito natalina, mas representa um várias perguntas 
muito semelhantes a essa.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (lida por Linda): Obrigado por receber minha 
pergunta. Venho me sentindo muito desesperado há vários meses – medo, ansiedade, 
depressão e uma profunda sensação de estar perdido, vivendo uma vida sem propósito. 
Sinto como se algo dentro de mim estivesse morrendo. Há vários meses que não faço 
“nada”… e sinto medo. Tenho medo de manifestar uma vida sem significado. Quero ter 
sucesso como ser humano e espiritual. O que posso fazer? E o que você vê para mim?

TOBIAS: Certamente… essa pergunta é feita em nome de muitos Shaumbra que se 
encontram nessa fase do despertar, como já dissemos hoje – sentem-se um pouco 
aturdidos, confusos com tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo é que 
você está perdendo sua antiga identidade. Você está literalmente morrendo, seu velho 
eu, enquanto você ainda está nesse corpo. Parte do pânico e da ansiedade está liberando 
tudo o que você achava que era – todas as suas metas, suas aspirações e, mais 
especificamente, suas expectativas em relação a si próprio. As expectativas formam 
uma camada pesada que em parte foi trazida para essa vida por você mesmo. Boa parte 
delas foi ensinada por seus pais e professores, outra parte foi intensificada ou imposta 
pela consciência de massa.

Assim, você formou esse conceito de quem achou que deveria ser. E, você descobriu 
que ele está se desvanecendo. Você está tentando desesperadamente segurar alguma 
coisa que não consegue mais segurar. A melhor coisa é soltar isso de vez… soltar de 
vez. E, os Shaumbra têm medo de fazer isso porque acham que se soltarem, vão se 
quebrar, vão enlouquecer, vão perder tudo o que têm. Mas, veja,… você vai passar por 
isso de qualquer maneira (risos da audiência).

Uma vez que soltem esse conjunto de realidades bem definidas em que vivem, uma vez 
que soltem isso, vocês terão liberdade para descobrir que há muito mais. Vocês sentem 
como se estivessem caminhando em um deserto ermo sem nenhum recurso e nenhum 
instrumento e que a vida – o calor da intensidade do sol e a dificuldade da jornada – está 
simplesmente se pulverizando. E, em certo sentido, está.

Mas, quando você liberar todas as expectativas, tudo o que você achava que era, vai 
descobrir talvez que não caminhava no deserto. Talvez não estivesse caminhando em 



deserto nenhum. Talvez, fosse uma floresta frondosa. Talvez, você estivesse sentado à 
beira de um lago. Talvez estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo.… entende?

É muito, muito difícil. Dissemos aos Shaumbra – essa é a vida mais difícil que já 
tiveram porque estão acordando… porque estão mais conscientes do que já estiveram 
antes… porque não estão apenas sobrevivendo… porque não têm o peso das camadas 
que tinham antes. E, de certo modo, parece que tudo está se rasgando.

Agora, o desafio é – você consegue liberar isso? Consegue confiar em si próprio, no seu 
espírito? Consegue ter tanta compaixão por quem você é – a mesma compaixão que o 
Espírito tem por você, a mesma aceitação – a ponto de soltar tudo? Oh, sabemos, é um 
momento muito assustador. Você se sente como se fosse rolar morro abaixo, espatifar-
se contras as pedras, bater em árvores, como se estivesse perdendo todo o senso de 
controle. E, por um momento, parece que tudo está acontecendo exatamente assim. 
Parece que o chão está saindo debaixo dos seus pés.

Mas, há um momento divino aqui. E, nesse momento divino você vai descobrir que 
havia um mundo do Eu e do Espírito que você não conseguia ver. Vai descobrir que 
pode se expandir nesse espaço incrível de quem você é. Portanto, gostamos muito dessa 
sua pergunta, porque muitos Shaumbra estão passando por isso agora. Você não está 
sozinho nesse processo. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (um homem ao microfone): Olá, Tobias… Ainda não 
tenho uma pergunta, mas… eu tenho uma pergunta, mas ainda não sei qual é. Estou 
aqui porque estar aqui me alimenta (risos da platéia). Estou aqui porque… Não sei. 
Você sabe que o que me alimenta também é não seguir regras… sabe, simplesmente 
gira a minha manivela da diversão (mais risos)… e da fantasia… e… oh, e o principal, 
esmaga a religião … simplesmente me alimenta, sabe, muito. E sabe, passei isso pra 
muitas pessoas já. Mas, há não muito tempo em Vancouver eu estava caminhando na 
rua. Dei de cara com uma grande igreja cristã … Uma catedral. E, eu não vi uma 
catedral. Ela tinha sumido. E, ela se parecia com uma grande espinha. Era como um 
monte de lama grande e feia. E, eu me senti como se estivesse apertando a espinha para 
retirar o pus do seu interior, sabe (mais risos). E, Eu gosto, sabe… e eu estava naquela 
energia, naquela energia de quem sou. E, sabe, de repente, vi como se tudo tivesse sido 
sugado de dentro de mim. Como se… porque eu acredito que transcendi o…, sabe, eu 
criei as religiões. Eu as criei, sabe. E, eu as transcendi. E, acho que foi por isso que eu 
as criei. Só para me divertir, sabe, transcender toda essa energia tóxica que forma as 
religiões... ou a religião.



LINDA: Qual é a sua pergunta?

SHAUMBRA 6: Sim, estou chegando lá. E, eu só queria saber… Eu acho que tenho 
uma pergunta. Eu só... sim, há uma outra razão pela qual, sim, eu criei as religiões … 
porque eu queria brincar com elas e transcender sua energia? Mas, há alguma outra 
coisa… porque eu acho que há outra coisa? Há mais do que isso. Você pode me 
explicar? E, por falar nisso, eu sei que há 2000 anos não bebemos vinho juntos porque 
não nos encontramos pessoalmente. E, então, eu te trouxe um pouco de vinho (Mais 
risos da audiência). Obrigado.

TOBIAS: A resposta para isso seria simplesmente respirar (muito mais risos da 
audiência). E, a resposta alternativa é – você já tem as respostas dentro de você, 
Gafanhoto (mais risos).

SHAUMBRA 6: Verdade?

TOBIAS: Certamente.

SHAUMBRA 6: Obrigado.

LINDA: Ok, vamos retornar às perguntas…

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (da Internet, lida por Linda): Caro Tobias, qual a 
diferença entre escuridão e mal?

TOBIAS: É uma excelente pergunta, porém difícil de responder em um curto espaço de 
tempo como aqui. Mas, escuridão é uma energia que ocorre naturalmente e que faz parte 
da realidade dual. È uma energia que – digamos – literalmente faz parte do todo, mas 
ajuda a luz a compreender-se a si própria. Não há maldade na escuridão. É apenas uma 
força contrária. Ela na verdade trabalha em harmonia com o que você poderia chamar 
de luz.



O que você agora chama de mal, dizemos que seria a escuridão sem equilíbrio ou 
desequilibrada. O mal é quando a energia é levada ao extremo, e você literalmente tenta 
obstruir sua parceira, a luz. Ela se torna obcecada consigo própria e – como posso dizer 
– acredita apenas em si própria. Torna-se muito centrada em si própria e começa a 
desvirtuar e a distorcer sua relação com a luz. De certo modo, ela nega a luz a fim de se 
impulsionar para cima.

Na mesma proporção que existe a energia desequilibrada da sombra chamada “mal”, 
existe a energia desequilibrada da luz, acredite se quiser. Há uma energia de luz que 
nega a escuridão, que encontra conforto e alegria apenas em si mesma, que finge ser o 
começo e o fim e que quer tudo para si. Isso também é desequilíbrio. Exatamente como 
o mal é para a sombra, existe o outro lado da luz.

Trata-se de compreender que as duas – luz e sombra – ambas têm o direito de existir. E, 
ambas trabalham em harmonia em um cenário de dualidade. Uma vez fora da dualidade, 
não há mais forças opostas de luz e sombra e, portanto, o mal não pode estar presente na 
Nova Energia.

LINDA: Você se importa em falar na outra parte que você não quis falar?

TOBIAS: Não desta vez.

LINDA: Oh,

TOBIAS: Há… não.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (mulher ao microfone): Olá, Tobias, meu nome é 
Norma. E, estou aqui hoje querendo dar um presente de Natal a uma colaboradora e 
amiga que acabei de conhecer. E, portanto, minha pergunta vem dela, pois acabou de 
perder o seu querido irmão. A pergunta é – Tony, meu querido irmão, amo você e sinto 
sua falta terrivelmente. Meu coração dói tentando descobrir por que você nos deixou. 
Por favor, ajude-me a entender. Além disso, é você que vem fazendo essas brincadeiras 
comigo? (risos)



TOBIAS: Temos que checar isso duas vezes. (Pausa) Não… sentimos muito, mas não 
temos contato direto com esse ente querido, pois, eles estão – como posso dizer – em 
outro lugar fazendo coisas que nos impedem de fazer contato direto. Mas, o que vemos 
e sentimos aqui é que esse ente querido se foi porque chegou o momento. Ao terminar o 
seu objetivo aqui na Terra, não há verdadeiramente uma morte. Não há final e todos, 
cedo ou tarde, passarão por isso. Mas, esse ente querido sentiu que era hora de se 
mudar. Já havia feito e obtido tudo o que queria dessa vida. Ele vai querer, conforme 
vemos aqui, voltar em aproximadamente quatro ou cinco anos, em uma situação da 
Nova Energia. Essa pessoa querida, esse Tony, não é quem está fazendo brincadeiras 
aqui. Ele está muito preocupado do outro lado. Não é disso que se trata essa energia.

SHAUMBRA 8: Obrigada.

TOBIAS: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (da Internet, lida por Linda): Alô, querido Tobias, 
você tem falado sobre um importante salto quântico em setembro de 2007. O que será 
isso e como isso afetará a nós e aos seres que estamos aqui para ajudar?

TOBIAS: Certamente… demos detalhes disso no passado. E, sabemos que há muitas 
outras perguntas hoje. Então, não vamos responder essa pergunta dizendo que você 
poderá ouvir a sessão em que isso foi discutido com detalhes. Mas, vamos falar um 
pouco disso aqui.

O “salto quântico” em 2007 novamente não é uma data fixada pelos historiadores. Não 
é uma data prevista por profetas. Trata-se de uma data que foi trazida à tona pela 
consciência da humanidade. Significa que ela já está pronta para atravessar o linear. 
Está pronta para… em vez de a energia seguir o seu próprio caminho com base em 
experiências anteriores, tomará direções incrivelmente novas.

É um potencial. Não será uma realidade necessariamente para todos. Nessa data de 18 
de setembro de 2007, não é que as coisas vão mudar de uma vez. O poder não se irá… 
muito provavelmente. A Terra não sofrerá uma paralisação. A vida continuará. Mas, o 
que acontece é que um conjunto de potenciais totalmente novos será acrescentado ao 



conjunto ou ao potencial de experiências que os humanos podem ter. Você vai descobrir 
que tem mais liberdade. Mais auto-suficiência. Terá mais insight, se optar por isso.

Então, pode-se dizer que haverá um conjunto de dádivas totalmente novas esperando 
por você se for capaz de reconhecer e se quiser trazer para suas vidas. Não terá que 
seguir uma trilha lenta de iluminação ou evolução. De certo modo, do ponto de vista 
pessoal, seu futuro estará totalmente aberto. Estará aberto porque seu passado foi 
curado. Portanto, de certo modo, digamos, depende totalmente de você e do que você 
quiser vivenciar. Mas, você terá muito mais potenciais depois dessa data.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (homem no microfone): Alô, Tobias, minha 
pergunta tem duas partes. Acabamos de ter um bebê, um recém-nascido. E, eu sei que 
há outros casais Shaumbra em processo de ter bebês. E, eu quero saber se você pode nos 
dar alguns insights e potenciais a respeito dos novos bebês que estão nascendo como 
este. E a outra parte da pergunta é – Eu sei que você também tem estado bem próximo e 
mostrou interesse pessoal nesta criança em particular. E, gostaria que você nos falasse 
um pouco sobre esse relacionamento também.

TOBIAS: Certamente… as crianças que estão chegando exatamente agora… e vamos 
falar aqui especificamente das crianças – detesto chamá-las de crianças, são anjos 
maravilhosos – dos anjos que estão nascendo agora, especificamente de Shaumbra, 
estão vindo com o karma bem limpo. Em outras palavras, nunca estiveram na Terra, de 
modo que não têm a experiência de construir karma, ou já estiveram na Terra e já 
fizeram uma boa limpeza durante as várias vidas, que agora estão chegando 
essencialmente limpos. É por isso que os chamamos de “cristais”. Portanto, estão 
chegando fresquinhos e clarinhos. Vêm sem aquelas cargas pesadas.

Agora, o seu filho especificamente já esteve na Terra antes. Já teve várias vidas, mas 
não – digamos – não tantas que o afundem no lodo. Mas, ele fez trabalhos incríveis em 
outros reinos em particular, também com a sua orientação e assistência. Portanto, ele 
vem muito, muito limpo.

Agora, como não há muitas idéias e noções pré-estabelecidas, vocês vão achar que essas 
crianças estarão muito abertas, mas também muito sensível. Vão precisar de cuidado e 
segurança contínuos, principalmente quando começarem a se relacionar com outras 
crianças, porque vão ver alguma coisa diferente sobre elas mesmas que não existe nas 
outras crianças. Vão aprender com muita rapidez, mas ficarão muito frustrados com o 



atual sistema educacional. Assim, vocês terão que encontrar alternativas, porque senão 
um “cristal”, sufocado e contido, tenderá a – digamos – criar seu próprio caos 
simplesmente para se manterem ocupados. Eles se voltarão para dentro de si mesmos, e 
precisam ter expressão externa.

Portanto, essa criança querida que entrou na sua vida vai – não queremos falar muito 
aqui para não estragar a surpresa (risos) – mas ele chegou para ser professor. E, dizemos 
isso no sentido figurado e literal. Vai ajudar outras pessoas a aprender como ser auto-
suficiente em energia. Isso se manifestará de várias maneiras. Ele vai … tem o potencial 
de realizar essa eficiência de energia tanto espiritual como mecanicamente. Os “cristais” 
que estão chegando têm a capacidade de ver além das barreiras e das limitações, porque 
não carregam essas coisas consigo. Portanto, ouçam essas crianças. Certifiquem-se de 
que estão sendo estimuladas de forma adequada. Certifiquem-se de que estão 
respeitando seu desejo de aprender e crescer e de verdadeiramente se expressar. 
Obrigado.

LINDA: Esta deveria ser a última pergunta, mas sei que não será, por isso eu 
simplesmente lhe darei um marcador de tempo (risos). Vamos lá.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (homem ao microfone): Olá, Tobias, estamos 
trabalhando com nossa comunidade virtual. E, trabalhamos com essências florais, amor 
e nossos anjos. E, queremos saber se há alguma outra coisa que podemos fazer. Ou, só 
precisamos ser pacientes e deixar que tudo se equilibre por si?

TOBIAS: Certamente… Você mesmo já respondeu a sua pergunta.

SHAUMBRA 11: Correto.

TOBIAS: Às vezes é importante – digamos – que você crie seu próprio espaço seguro 
sem medo nem limitação, sem tentar bloquear determinadas energias. Um espaço 
seguro é estar no momento perfeito do Agora, compreendendo que tudo se equilibra 
naturalmente. Isso que é espaço seguro. Você tem isso para você.

Depois, toda energia que entra na sua realidade, ou realidades potenciais, ou realidades 
múltiplas, como conseqüência se equilibrará para o seu equilíbrio… compreende… um 



princípio bastante simples. Tudo o que vem se equilibra para o seu equilíbrio. Portanto, 
se você ficar no seu espaço seguro, tudo o que vier será seguro. Trata-se de um processo 
muito natural.

Humanos, e até mesmo Shaumbra, tendem a bagunçar o processo. Começam a interferir 
no processo. Começam literalmente a fazer a sua própria programação, a colocar seus 
próprios medos nas coisas. Essências florais e trabalho com cristal e muitos outros
trabalhos de energia são maravilhosos.

Mas, há um modo mais eficiente de fazer isso, uma maneira clara de fazer isso. E, isso é 
ficar no seu espaço seguro. “Seguro” significa aberto, em aceitação, amoroso, sabendo 
que você está seguro em todos os momentos, e depois deixar que tudo aconteça e se 
equilibre para você... entende? Se você tentar reequilibrar tudo ou alterar o equilíbrio 
por meio de magias, estará lançando fora um processo natural. Ele responderá a você. 
Dirá, “Oh, vemos essa pessoa agora querendo que se coloque o equilíbrio de uma forma 
diferente”. Então, ele responderá, mas talvez não seja da forma mais eficiente e 
adequada para você.

Às vezes gostaríamos que os Shaumbra desistissem de todas essas modalidades, todas 
essas coisas que fazem porque às vezes entram na Velha Energia, entram no cérebro e, 
mais especificamente, entram em seus medos. Vocês são seres que se curam e se 
equilibram naturalmente. Tudo que vem pra vocês se equilibra para vocês. Pura física. 
Obrigado.

SHAUMBRA 11: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 12 (da Internet, lida por Linda): Tobias, minha irmã foi 
diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 4. É uma situação incrivelmente difícil. 
Você pode me dar um insight e um apoio em relação a isso?

TOBIAS: Certamente… vamos lhe dar a resposta mais difícil. Mas, a mais abençoada. 
Tenha compaixão, respeito pelo que ela está passando. Não é uma coisa realmente ruim. 
Você vê a situação assim, mas é uma experiência que ela está se dando, embora seja 
difícil. Você consegue respeitar a situação da mesma maneira que o Espírito, o Tudo 
Que É está respeitando o que ela está se dando? Você consegue ficar nessa energia para 



entender que ela é amorosa, que é um presente que ela está se dando? E o maior 
presente que você pode se dar é ter compaixão.

Isso é tão difícil, Shaumbra, porque sabemos que vocês amam outras pessoas. Sabemos 
que carregam a dor dessas pessoas. Mas, você consegue passar para o próximo nível de 
compreensão e ter compaixão? Sim, haverá partes de você que sofrerão. Não as negue. 
Não tente esmagá-las ou derrotá-las. Você consegue trazer compaixão para a mistura 
nesse momento? Isso é uma coisa difícil para você e para todos os Shaumbra. Mas, você 
descobrirá algumas coisas novas, algumas maneiras novas pelas quais a energia atua se 
você conseguir chegar a esse ponto.

Responderemos outra pergunta.

LINDA: Claro (risos).

PERGUNTA DO SHAUMBRA 13 (um homem ao microfone): É uma sorte. Eu ia fazer 
outra pergunta, mas essa me ocorreu agora. Então, será essa. De onde especificamente 
eu venho e qual seria a ligação disso com o que estou fazendo agora?

TOBIAS: Certamente… bem, essa poderia ser uma resposta bem longa. Mas, vamos lhe 
dar a versão mais curta. Você – e todos os humanos – vieram da fonte, da Unidade. 
Você é uma expressão do Espírito com uma identidade muito peculiar e própria de 
você. Você também é Deus. Você é parte dessa unidade. Mas, você – você Deus – deu-
se de presente uma identidade individual. Você é parte do todo, mas é o todo em você 
mesmo… entende? Parece uma contradição, um paradoxo, mas absolutamente não é. 
Você é parte do tecido ou da matriz de tudo, interligada com toda e qualquer energia. 
Mas, você, por si próprio, é inteiro e completo. Você pode literalmente sair da sua 
ligação com todo o resto e ainda ser inteiro e complexo em si mesmo. Foi daí que você 
realmente veio.

E, à medida que entrou nos reinos da Terra, nesta realidade, literalmente passou pela 
casa de Metatron. Havia 144.000 portais arquetípicos, ou o que vocês chamam de 
“arcanjos”. E você passou pelo de Metraton. É a sua família espiritual. Foi a ela que 
você esteve ligado durante suas vidas e quando não está ocupando um corpo físico aqui 
na Terra. Mas, você também está chegando nesse ponto de liberação desse laço 
definitivo que você tem com Metatron de modo a poder começar a englobar todas as 



outras energias dos arcanjos. Você não precisa mais se definir como um membro da 
família de Metatron. Você pode se tornar todas. Poder se libertar das ligações familiares 
é um verdadeiro sinal de que se está evoluindo.

SHAUMBRA 13: Obrigado.

TOBIAS: Achamos que ainda há mais um.

LINDA: Chegou a hora da festa. O que há de errado com você? (risos da audiência) 
Não sente saudade de comida e da bebida?

PERGUNTA DO SHAUMBRA 14 (da Internet, lida por Linda): O que há de errado 
comigo em relação ao amor e ao sexo? Você tem uma mensagem para mim?

TOBIAS: Certamente… certamente.

LINDA: Essa é a pergunta.

TOBIAS: Oh, achamos que era uma pergunta pessoal… (muitos risos da audiência)

Amor e sexo… amor e sexo… duas das camadas mais fortes dos que estão na Terra 
agora, duas das formas mais fortes de hipnose. Estão muito relacionadas entre si. São 
causa de grande prazer e alegria e causa da maior escuridão em que uma pessoa pode 
entrar.

Eles são o que vamos chamar de fontes de energia pura, ambos. Nenhum deles é físico 
ou não-físico. São simplesmente fontes de energia. E vamos tratar disso com grandes 
detalhes no próximo workshop sobre energias sexuais. Vamos explorar o que é a 
energia em primeiro lugar… como é usada… e como se manifesta… como é abusada… 
e como essas duas coisas, amor e sexo, podem ser usadas para controlar outras pessoas. 
É usada para colocar encanto em outras pessoas. Pode ser usada para manipular e roubar 
energia. Ou pode ser usada para a total liberação de si mesmo.



Essas duas energias são dádivas. São bênçãos e pragas ao mesmo tempo. Bem, vamos 
tratar disso com mais detalhes. Mas, compreenda que quando você olha para o que o 
alimenta, você olha do ponto de vista do amor. E observe como você tem o seu próprio 
relacionamento, como você alimenta seus próprios sentimentos e crenças sobre sexo e 
como essas duas questões podem ser uma das grandes coisas que o impedem de 
caminhar para frente.

Uma dessas coisas já foi abordada na pergunta anterior – o que é o amor? E não 
queremos responder isso porque novamente haveria a tendência de defini-lo. E todos 
vocês vão encontrar um significado totalmente novo para o amor nos próximos anos, 
uma compreensão totalmente nova que afastará para bem longe qualquer coisa que 
achavam que o amor era.

Com isso, Shaumbra, chegou a hora da festa. Chegou a hora de aproveitar a vida.

E assim é!
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E assim é, caros Shaumbra, que juntos nos reunimos uma vez mais nesta bela, bela 
energia da Terra... que lugar surpreendente de viver, existir e criar... que lugar 
surpreendente para ter a si próprio e suas energias existirem para aprender de diversas 
formas o que vocês não puderam fazer em nenhuma outra dimensão e em nenhuma 



outra parte do cosmos e do omniverso... somente aqui... apenas na Terra vocês podem 
fazer isto. Queridos anjos, todos vocês estiveram em outras partes antes de virem para 
Terra. Vocês existiram em diversos espaços e – o que vocês poderiam chamar – tempos, 
diversas dimensões diferentes, mas nada como isto. É um tesouro. Aqui é uma 
preciosidade. É uma honra. 

Algumas vezes vocês ouvem de como é que vocês se ofereceram como voluntários, mas 
de certa maneira, é mais apropriado dizer que vocês foram escolhidos, porque somente 
os anjos que desejaram ir para o próximo grandioso e mais expansivo nível foram 
chamados. Somente aqueles anjos – vocês – ouviram o chamado da trombeta de 
Gabriel, soando que o tempo estava certo e a consciência do omniverso estava 
conveniente para iniciar o planeta Terra. Vocês pensam em termos de tempo e espaço. 
E, vocês pensam quanto tempo levou para chegar aqui, quanto tempo levou para evoluir 
como espécies, para desenvolver o corpo humano e a consciência humana. Mas, de certa 
maneira, foi há apenas um instante ou uma inspiração atrás. Foi apenas um instante atrás 
que vocês deixaram o Lar. Não faz tanto tempo. 

Algumas vezes o que parece desanimar vocês como seres humanos é pensar que isto 
está durando uma eternidade. Não é o processo que necessariamente desanima vocês. É 
a falta de velocidade. É a lentidão que os desanimam. Se vocês souberem que poderão 
atravessar tudo isto no próximo ano, obviamente vocês poderiam relaxar um pouco. 
Vocês não estariam tão preocupados se soubessem que houve algum tipo de ponto de 
reviravolta, que nós chamamos de um “ponto de separação”, indo de um nível de 
consciência ou percepção em direção para dentro do outro. Se soubessem que isto iria 
acontecer em uma ordem relativamente curta, nenhum dos problemas que importunam 
vocês hoje se pareceria com problemas. 

Então, nós temos que rir quando vocês nos chamam, em geral à noite (algumas risadas 
no auditório), e dizem, “Querido – ou maldito – Tobias”, depende da noite, “Eu estou 
atravessando todo este trauma na minha vida, todo este sofrimento e miséria, e eu não 
sei mais quem eu sou”. E, que, a propósito, é uma boa coisa. Vocês atravessaram por 
tudo isto, e eu, amorosamente e gentilmente, respondo “Querido, tenha paciência”.  

Quase que universalmente, a resposta entre vocês Shaumbra é, “Paciência que 
nada”(muitas risadas no auditório) “Eu estou cansado de paciência, vocês dizem. Eu 
estou muito preocupado com o processo, como o tempo que leva, não com o processo 
atual ou experiência, mas o quanto parece se arrastar”. Adivinhem, Shaumbra, vocês 
podem mudar isto. E, eu tenho tentado explicar isto a vocês, mas vocês tendem a se 



desligar de mim neste ponto. Então eu direi a vocês agora, e vocês podem se desligar 
pelo resto do Shoud. 

Mas… assim deixem-nos alterar o tempo. Vocês usam esta coisa no braço, este relógio 
de pulso. Vocês têm dispositivos mecânicos nas paredes. Mas, verdadeiramente não há 
esta coisa de tempo, não como vocês o conhecem, de qualquer modo. Nós não temos 
relógios do nosso lado. E bem francamente, nós ficamos entediados e contidos por esta 
entediaste natureza do invólucro de tempo que vocês operam... vejam vocês... porque 
quando vocês estão em uma zona de tempo e nós estamos aqui como seus criados leais 
e fiéis – sem nenhum pagamento, é claro – mas leais e fiéis (algumas risadas), nós 
também caímos em uma estrutura de tempo. E, isto é muito difícil para nós. 

Então, talvez durante este Shoud de hoje nós possamos começar a expandir o tempo. 
Nós possamos começar a transcendê-lo, usá-lo quando nós quisermos usar, quando 
vocês quiserem usar, e não usá-lo quando não for apropriado. Ninguém disse que um 
dia tinha que ter 24 horas. Se vocês tirassem todos os seus relógios e dispositivos de 
tempo, e depois dispensassem os efeitos do sol, que nasce em um horário exato e se põe 
em um momento exato, vocês não teriam conceito de tempo. O tempo significaria muito 
pouco para vocês neste ponto.

Vocês poderiam depois mais facilmente se abrir para a natureza multidimensional, o 
potencial, a sombra da eternidade. Então, vocês poderiam usar isto para sua própria 
conveniência, da maneira que quisessem. Há momentos, é claro, que vocês querem que 
o tempo siga muito lentamente – quando estão curtindo uma música, apreciando a 
companhia de amigos, meditando, quando vocês estão fazendo uma longa caminhada. 
Quando estão assistindo a um filme, algumas vezes vocês querem que o filme dure para 
sempre. Há muitos momentos em que o tempo pode ser esticado. 

Não há nada, absolutamente nada, além do revestimento da consciência que diga que o 
tempo é fixo. Mas, vocês têm acreditado e se apoiado nisto. Vocês dizem “Eu tenho que 
estar trabalhando em tal horário”. Bem, primeiramente, vocês podem abrir mão de seus 
empregos. Então, vocês não teriam este problema (algumas risadas), conforme já 
dissemos diversas vezes, Shaumbra. Ultimamente, vocês querem se tornar autônomos, 
ativamente auto-desempregados, se vocês quiserem colocar isto precisamente.  

Então, se vocês não tiverem este elemento do tempo alargando as dificuldades ou 
ansiedades, os desafios de viver no planeta Terra, não pareceriam tão difíceis. Assim, 



nos permitam iniciar este Shoud desbravando o tempo por si mesmo, quebrando suas 
barreiras. A sociedade de vocês é mais e mais orientada pelo tempo. Não estamos 
dizendo que vocês vão dissipar o tempo ou se livrar dele como um todo. Estamos 
dizendo que vamos usá-lo quando for conveniente e ignorá-lo quando não for. Vocês 
irão esticá-lo quando for apropriado e quando não, irão condensá-lo e compactá-lo. Que 
coisa surpreendente... um grupo de humanos efetivamente ignorando as barreiras e as 
limitações do tempo. 

Agora, neste exato momento, nós vemos alguns de vocês preocupados em chegar 
atrasados aos encontros. E, talvez vocês devessem experimentar isto algumas vezes, 
para sentir com o que isto se parece. O mundo vai desabar? Não! Estas pessoas da 
reunião verdadeiramente precisam da energia de vocês? Não... eles podem continuar 
sem vocês, coisa triste a dizer (algumas risadas). Vocês irão perder suas posições 
legítimas se vocês perderem a reunião? Provavelmente... provavelmente, vocês então 
irão basicamente desaparecer deste lugar com que estão trabalhando.  

Vocês pediram por este novo trabalho... percebem. Mas, vocês querem a garantia de que 
o terão antes de deixar o antigo. Ah… ah, queridos Shaumbra, isto é um abismo que 
vocês devem superar. Vocês devem liberar em seus próprios corações amorosamente e 
completamente o que vocês estão prontos para liberar. E, se você não estiver pronto 
para isto, se sujeite a isso. Se isto continua servindo a você, se sujeite a isso. Mas, 
quando você estiver pronto para deixar ir, deixe ir completamente e veja o que acontece.

Seus medos surgem. Vocês dizem, “Mas depois, como vou pagar minhas contas?”. 
Bem, que tal se você criar um tipo de situação mais abundante que funcione? Que tal se 
você criar uma nova forma que a abundancia entre em profusão? Não tem que ser um 
novo trabalho. Não tem que ser uma simples substituição de um por um, velho 
emprego/novo emprego. Este é um pensamento linear. Pensamento da Velha Energia. E, 
é também um pensamento entediante. E, é um tipo que esgota você, que esgota a sua 
mente. Nós iremos transcender toda esta questão de tempo, uma das enormes coberturas 
que existem.   

Hoje, estou aqui com a energia do querido Adamus-Saint Germain. Estamos juntos 
aqui. Vocês notarão, se ouvirem por um momento... ouçam por um momento... sintam... 
e se conscientizem das diferentes camadas de energia que estão operando 
simultaneamente. Vocês pensam que estão ouvindo uma voz. Vocês estão ouvindo 
muitas vozes simultaneamente, neste exato momento. Vocês pensam que as palavras 
estão vindo de Cauldre, através dele – como vocês chamam isto? – microfone, de dentro 
do microfone e através do sistema de vocês – obrigado (para Linda) – através do 



sistema de vocês, Mas, não estão. Vocês simplesmente têm tendência a acreditar nisto. 
Vocês têm sido conduzidos a se focarem nisto. 

O que vocês estão ouvindo neste exato momento é isto e mais. O que vocês estão 
ouvindo neste exato momento sou eu, Tobias. Eu estou, neste exato momento, 
posicionado próximo a vocês. Vocês não estão ouvindo através do sistema de som. 
Vocês estão ouvindo porque eu estou exatamente atrás da sua cabeça, exatamente aí. Eu 
estou falando com vocês de uma forma diferente.  

E vocês estão ouvindo a energia de Adamus-Saint Germain. Saint Germain que está 
exatamente na frente de vocês... ele diz, apontando para sua cabeça. Ele está falando 
com vocês também. Vocês estão ouvindo uma voz; vocês estão ouvindo vozes 
simultaneamente. Oh, e depois, há um coro aqui, o coro Shaumbra que está falando. 
Todos vocês estão falando. Todos vocês estão fazendo o Shoud igualmente com todos 
nós, neste exato momento. Eles estão por todo o mundo, Shaumbra. Eles são, e eles 
estão falando. Nós estamos falando em uníssono como uma voz, como muitas vozes, 
como um conceito, como múltiplos conceitos.

E, vocês dizem, “Mas eu não posso ouvir nada”. Mas, sim vocês podem de verdade, se 
vocês se expandirem. Nós estamos satisfeitos que Cauldre fez como pedimos para ele 
fazer no começo da reunião de hoje – expandam a energia, expandam suas energias. 
Sim isto significa sua imaginação. Acreditem em sua imaginação tanto quanto possam 
se abrir e ouvir. Ouvir não tem que necessariamente vir de seus ouvidos físicos. Ouvir 
também é um senso divino. Simplesmente está aqui. Está simplesmente aqui. 

Nós iremos contar a vocês algo, um pouco mais tarde, neste Shoud de hoje – iremos 
dizer efetivamente a vocês mesmos – sobre toda esta arena da imaginação, de níveis 
múltiplos, do porquê algumas vezes vocês ficam paralisados.  Este é o tópico primário 
da nossa discussão hoje. O que bloqueia vocês? O que deixa vocês paralisados? Não é 
realmente muito. Vocês gostam de acreditar assim às vezes. Mas, não é realmente 
muito. Nós iremos falar a este respeito. 

Mas, por um momento ouçam apenas a magia de várias vozes. Oh, algumas delas 
também estão começando a ser manifestadas através da genuína voz literal e vibração 
de Cauldre. Vejam vocês, Cauldre... ele fica desconcertado quando falamos sobre ele. 
Mas, Cauldre tem passado muitas vidas treinando como um canalizador. E, uma das 
coisas mais importantes de qualquer canal não é apenas se abrir para que nós possamos 



nos manifestar. Vocês abrem todas as tubulações – nós, vocês mesmos, aqueles de 
vocês que canalizam ou praticam o Shoud. Vocês abrem todas elas. Assim, Cauldre 
estudou isto, como muitos de vocês fizeram no passado.

Mas, também há algo mais que acontece quando se estuda sobre canalização – como 
literalmente trazer todos estes aspectos energéticos dimensionais através da voz. 
Quando Cauldre canaliza, também vem através da voz física dele as nossas vibrações e 
a de vocês. É um dom do canalizador, uma obrigação do canalizador treinar a voz que 
literalmente se estende por todo caminho desde da parte debaixo da barriga e sobe todo 
o caminho através dos pulmões, do peito e da boca, canalizar nas energias físicas 
igualmente. 

Então, vocês estão com o “som amplificado” hoje. Ele está vindo de várias direções 
diferentes. Por quê? Bem, vocês irão ouvi-lo... se vocês não ouvirem de uma fonte, 
ouvirão de outra, mas também porque vocês são multidimensionais. Conforme nos 
sentamos conversando com vocês neste exato momento, há energia sendo derramada 
por dentro do seu espaço, dentro de seu reino, energia de diferentes aspectos 
dimensionais que então correspondem a aspectos dimensionais ou sombras de vocês... 
vejam vocês.

Assim, isto é muito mais que simplesmente vocês se sentarem nas cadeiras, Cauldre 
sentado canalizando aqui. Está acontecendo em todos os níveis. Estejam vocês cientes 
ou não, está acontecendo em todos os níveis. Uma coisa surpreendente... é o estilo de 
vida da Nova Energia, multidimensional, multipotencial, tudo ao mesmo tempo. E, 
vocês sabem, não está vindo de algum outro lugar. Não está vindo do etéreo. E, não está 
necessariamente até vindo de nós. Está aqui o tempo todo, esperando, esperando que 
vocês permitam que ela venha e atue. 

Então, hoje Saint Germain, eu, Tobias, os anjos que nos acompanham, outros Shaumbra 
todos reunidos aqui que tem a intenção de ir para o próximo nível... o primeiro passo, 
tempo... transcendendo o tempo. Vocês não precisam mentalizar sobre isto. Vocês não 
devem se sentar com seus relógios e encará-los e tentar mudá-los e configurá-los. Vocês 
apenas precisam entender que o tempo é flexível. Os humanos têm feito isto totalmente 
indiferentes. 

Mas, no âmago disto... apenas por um minuto sinta o âmago do tempo. Não o definam, 
apenas sintam-no. Sintam o âmago do tempo, o estabelecido por trás dele, por que ele 



está aí, como ele tem servido a vocês. Não em sua cabeça... se você está sentindo 
pressão em sua cabeça, faça uma respiração profunda, sinta o tempo. No âmago da sua 
energia, ele pode ser facilmente expandido.  

Algumas vezes vocês dizem a si mesmos que levarão alguns minutos ou horas para 
desempenhar uma tarefa. E, depois dizem, “Mas eu apenas posso fazer tanta tarefa na 
quantidade determinada das horas do dia”. Bem, então isto se torna verdade. Mas, agora 
digam a si mesmos, por exemplo, Algum dia farei várias tarefas. Irei completar muitas 
coisas em um período de tempo muito curto. Elas simplesmente estarão realizadas 
eficientemente e efetivamente sem que eu fique neurótico ou nervoso a respeito. Elas se 
processarão simplesmente no tempo devido, em um período muito curto. E, que deixará 
mais tempo para mim – ou “tempo-inexistente” – para fazer coisas que eu 
verdadeiramente quero fazer para mim mesmo.

Sim, sempre haverá tarefas. Também, há tarefas aqui do nosso lado do véu. Mas, nós as 
colocamos dentro do tempo – como dizer – tipos de cápsulas, então as tarefas se 
realizam muito facilmente. E, permitem mais “tempo-inexistente” para que façamos 
coisas que amamos fazer...  percebem. 

Assim, Shaumbra, hoje nós voltaremos ao Centro de Serviços Shaumbra. Estivemos lá 
alguns meses atrás. Isto é uma energia, um lugar imaginário que é muito real. Sim, eu 
amo isto – um lugar imaginário que é muito real. Vocês pensam que os dois não são 
compatíveis, mas eles são absolutamente compatíveis. A imaginação e a realidade – elas 
efetivamente são a mesma coisa. É apenas como a energia se manifesta, que é 
diferente... percebam. 

Então, iremos ao Centro de Serviços Shaumbra hoje, porque ele é um lugar 
maravilhoso. Sua energia está lá. Ele é um lugar maravilhoso para falar sobre os 
acontecimentos, sobre bloqueios, sobre tornar possível o desenvolvimento dos 
potenciais. É um lugar maravilhoso para se abrir. Nós iremos fazer um pouco – como 
dizer – um exercício de grupo hoje para abrirem-se. Nós iremos realizar certo 
movimento de energia, para não ter duvida. Falaremos sobre alguns conceitos e algumas 
filosofias.  

Assim, vamos nos unir, tragam suas energias unificadas ao Centro de Serviços 
Shaumbra. Isto não causa nenhum esforço. Ele não leva nenhuma aplicação de força. 
Não forcem sua mente. Se vocês escolherem estar lá, então estarão.   



Seu Centro de Serviços Shaumbra, sua impressão das energias dele pode diferir de 
alguma forma da pessoa que está sentada ao seu lado. Isto é apropriado. No externo, ou 
reino expandido, cada um tem uma visão diferente das energias. Se você estiver vendo 
um belíssimo piso com espesso carpete, carpete espesso que você pode simplesmente 
repousar no Centro de Serviço Shaumbra, mas a pessoa próxima a você sente e percebe 
chão de madeira, é porque eles existem aqui em conjunto. Carpete, madeira, ladrilho, 
impureza, água – vejam, ele é multidimensional. Quais dos potencias você quer captar? 
É por sua conta.

Assim, nos sentamos aqui no Centro de Serviços Shaumbra renovando nossa energia. 
Estamos em um lugar seguro para nos permitir a liberação de alguns bloqueios, nos 
permitir olhar além do que pensamos que somos. Então, façam uma respiração profunda 
e sintam a energia. 

E, a propósito, nós temos uma pequena desaprovação para alguns de vocês aqui. Vocês 
se deparam com perturbações. Alguns de vocês se meteram em algumas 
interessantíssimas perturbações traumáticas ao longo destas suas semanas passadas de 
feriados... que tempo maravilhoso para o drama! Vocês caíram em perturbações. Depois 
se oprimiram. Ficaram cabisbaixos. Ficaram deprimidos. E, depois alguns de vocês 
ficaram também um pouco chateados. Vocês deixam isto ditar a sua vida. 

E, depois vocês blasfemam e dizem “Mas eu estou aprendendo todas estas coisas nos 
Shouds. Mas, não deve ser para mim. Ou, não deve ser real porque depois eu entro 
dentro de todas estas perturbações e estes traumas com a minha família, com o meu 
trabalho. Como eu posso ser um Shaumbra se eu simplesmente fui despedido um dia 
antes do Natal?” Eu sei que vocês estão ai fora... nós ouvimos. “Como isto pode 
acontecer comigo?”.  

Shaumbra, ao invés de ficarem chateados e aborrecidos, ao invés de fazerem o “pobre 
de mim”, ou ao invés de, ainda mais que tudo, ao invés de sentirem que vocês não são 
merecedores de tudo isto, parem por um momento. Venham para cá, o Centro de 
Serviços Shaumbra. Muitas vezes está vago e vazio. Não há nenhum Shaumbra aqui. 
Vocês podem ter o lugar para si mesmos.   

Venham aqui... sentem-se...respirem profundamente. Tragam suas perturbações com 
vocês se quiserem. É de fato um excelente lugar para processar, olhar ou observar suas 



perturbações e realmente ver a sombra atrás do que vocês pensam ser os seus os 
problemas. Venham ao Centro de Serviços Shaumbra. Não joguem fora sua energia em 
todas estas coisas. Venham para cá por um momento. Nos chamem – eu, Tobias, Saint 
Germain, Quan Yin, Ohama. Nos chamem. Sentem-se com nós se vocês quiserem. Não 
obstante, não nos peça para resolver o seu problema, porque vocês conhecem nossa 
resposta. O que está no seu interior? Como isto se parece a você?  

Agora, vocês perguntam a si mesmos, sentados aqui no Centro de Serviços Shaumbra, 
“Então o que está por detrás deste acontecimento? Por que eu fui demitido? Por que é 
que meu corpo tem se sentido tão desgastado ultimamente? Por que é que eu estou 
tendo problemas contínuos com minha família? Por que é que eu quero deixar meu 
cônjuge, mas não consigo me ver fazendo isto? Eu sou miserável, mas não posso me 
separar”. Bem, venham aqui, sentem-se... respirem profundamente... tomem um copo de 
água. Certamente que podem; vocês podem beber um copo de água exatamente aqui. 
Tentem isto. 

Porque alguns de vocês pensam, “Bem, isto é simplesmente tolice”. Sim, é, mas não tão 
perto da tolice de ser um humano unidimensional fincado na Terra. Isto é realmente 
tolice. Não precisam estar ai. Então, tomem um copo de água. Se refresquem um 
pouquinho. Faça uma respiração profunda, e digam em voz alta ou dentro de si mesmos, 
“O que há com isto? O que é?”. Agora, no minuto em que vocês dizem, tudo irá se 
ajeitar. A resposta vem a vocês. Ela vem, mais cedo ou mais tarde.  

Se vocês estão presos na sua cabeça, e estão tentando esclarecer isto aí, então a resposta 
tomará um tempo difícil para se fazer conhecida por vocês. Ela estará exatamente aí. E, 
algumas vezes nos podemos ver a resposta flutuando em torno do seu campo energético. 
E, nós temos que dizer, “Querido Deus, por que eles não podem ver isto claramente 
como nós vemos? É porque vocês estão em seu cérebro”. 

Vocês estão operando nas – o que nós podemos chamar – dimensões próximas. Vocês 
não estão operando nas dimensões criativas. Nós falaremos sobre isto em breve. Saiam 
das suas cabeças um pouco. Vamos a questão. Parem de tentar descobrir pelo 
pensamento. “Querido Espírito, querido Eu, querido Shaumbra, o que quer dizer esta 
abundância de acontecimentos que estão em minha vida neste exato momento ou na 
falta de abundância? Por que de repente sou atingido por todas estas contas, e o meu 
carro quebrou, meu aluguel simplesmente aumentou, e eu perdi meu emprego?”.



Vejam... ponham isto fora. Vocês estão realmente colocando aí realmente. Vocês estão 
colocando isto dentro de vocês mesmos. Vocês estão escutando o interior. Deixem ir 
por um momento. Parem de pensar sobre isto. Vocês acabaram de apresentar a questão. 
A todo tempo algum anjo ou humano faz uma pergunta – uma das coisas mais bonitas 
do mundo – isto estabelece uma dinâmica quando a resposta vem fluindo. Ela tem que. 
É uma resposta do que vocês chamam de o universo. Mas, é de fato uma resposta de 
vocês mesmos.

O que se passa é que você apresenta a questão, para si mesmo. Todos os níveis dizem, 
“Oh, é hora de movimentar adiante”. Há um desejo por respostas e entendimento. Eles 
estão cansados de seguir através de experiências. E, agora nós criamos, ou nós trazemos 
próximo, a resposta que de qualquer forma sempre esteve ai. 

Agora, aqui está vocês... vocês apresentaram a sua questão. Vocês deixaram ir. 
Desliguem-se... sentem-se no Centro de Serviços Shaumbra… bebam água… nadem na 
piscina... sentem-se na banheira quente... sentem-se debaixo da cachoeira, um dos 
lugares mais populares aqui. Há uma bela, bela cachoeira. A água é morna. A água não 
se arrebenta sobre vocês; ela tem movimento lento... vejam... porque aqui vocês podem 
até mesmo diminuir os efeitos do espaço. E, a água cai em cascatas sobre você. 

Apenas sentem-se por um momento. Respirem... coloquem alguma música. Temos 
todos os tipos de música aqui, cada música que em alguma ocasião foi colocada no –
como vocês chamam – seus CD’s. Cada canção que foi em algum momento pensada, 
mas nunca foi escrita, está aqui. Música Celestial... nós temos até mesmo música 
country (algumas risadas).

Então, vocês têm que deixar ir. Agora, não coloquem uma restrição de tempo ou 
limitação sobre quando a resposta precisa estar aí. Isto começa a estragar tudo. Deixem 
vir, sem limites de tempo... percebem. Vocês estão com o tempo ausente. Todas as suas 
respostas são atemporais. Não digam, “Eu preciso de uma resposta em cinco minutos”, 
porque agora vocês colocaram uma rotação ou para começar uma energia 
desequilibrada na questão.  Sigam sem marcar tempo aqui. Alguns de vocês estão 
dizendo, “Mas, e se levar um ano?” Bem, o que fazer se isto levar um ano? Ainda assim 
vocês terão a resposta, ou não? Não se preocupem com o tempo aqui no Centro de 
Serviços Shaumbra. Sejam atemporais. A resposta virá.



Então, Shaumbra, a pergunta que foi feita em nosso Shoud do mês passado, a questão 
sobre a escuridão. Alguém fez a pergunta, “Qual é a diferença entre escuridão e 
maldade?” E, de maneira breve nos respondemos e dissemos, “Escuridão é um estado 
natural de ser”.

Escuridão pode ser chamada de vários outros nomes, negativos. Ela pode ser chamada 
de energia feminina. Ela pode ser chamada de “outra” energia, o “outro lado”, seja qual 
for o nome que queiram dar. É apenas parte da equação. Ela pode ser o “zero” 
comparado ao “um” da iluminação. Ou, ela pode ser o “um” comparado ao “zero”. A 
escuridão e a luz no seu sentido mais puro não estão trancadas dentro das suas estruturas 
de energia. Elas mudam... vocês vêem. Elas mudam para a frente e para trás – da 
escuridão para luz. Elas mudam suas personalidades.

Então a questão foi feita – escuridão versus maldade. E, nós dissemos que a escuridão é 
um estado natural de ser. É parte da dualidade. É uma dimensão em si mesma. É a 
parceira e a amante da luz. E, elas mudam de papel de lá para cá.

Maldade (“E v i l” em inglês) – a qual alguns de vocês sabem que pode ser viver (“L i v 
e” em inglês) soletrando a palavra ao contrário - maldade é um desequilíbrio da 
escuridão, onde há muito foco na escuridão, e bastante foco nas – que nós poderíamos 
chamar – nas energias de raiva talvez... ou ódio... ou impaciência... falta de amor... 
como você quiser defini-la, É um desequilíbrio da escuridão. Ela está colocando um 
foco na escuridão e tentando ignorar a luz.  

Assim, surgiu a questão da nossa querida Linda, “Então o que ela é quando há luz 
desequilibrada?”. E, porque nós estávamos – como dizer – tentando responder o maior 
número de perguntas possível, nós a adiamos. Mas, nós gostaríamos de falar sobre isto 
por um momento agora, porque é um aspecto muito importante de ser um ser múltiplo-
dimensional e um múltiplo-potencial na Terra. Vocês precisam entender a dinâmica da 
luz e da escuridão. 

Luz… vocês são “Trabalhadores da Luz”. Vocês trabalham na Luz, eliminando a 
escuridão do universo. Isto é o maior engodo, Shaumbra (algumas risadas). Isto também 
é desequilíbrio. Nós temos uma palavra para isto aqui. Ela realmente não está 
relacionada a nenhuma palavra humana. Mas, na melhor tradução nós podemos 
fornecer, nós chamamos isto de “anost”, anost (Tobias pronunciou isto como uh-



NAHST). Que significa um desequilibro da luz. O desequilibro da luz, ou anost, é uma 
recusa da escuridão. É uma recusa da metade de vocês mesmos, se não for mais.  

Há várias, várias pessoas da Nova Era... nós estamos rindo aqui porque Cauldre está... 
ele está balançando sua cabeça para nós. Ele diz, “Agora, nós iremos contrariar tudo das 
pessoas da Nova Era”. Mas, eles precisam de um pouco de antagonismo, vocês sabem 
(algumas risadas). É hora deles saírem dos seus tronos um tanto quanto macios... vejam 
vocês. 

Há também um desequilibro para a luz. E, nós temos que rir quando ouvimos sobre os 
“guerreiros da luz”. O que vocês estão batalhando? Vocês vão sair fora e guerrear com a 
escuridão? Bem, elas vão ganhar, porque elas são fortes... vejam. E, porque vocês estão 
sacando as suas espadas, elas irão sacar as delas também. E, agora vocês têm uma 
verdadeira batalha em andamento. Agora, vocês têm, apesar de todas as suas palavras de 
paz e de amor e todas estas outras coisas...  a sua negação da escuridão que cria em 
primeiro lugar a batalha.  

Vejam... a escuridão está simplesmente pedindo para se reconhecida. Agora, esta é uma 
dura questão para alguns por causa da coberta da escuridão. A escuridão tem recebido
um golpe ruim... vejam... das, sim, das igrejas, de tudo. Vocês não podem ser escuridão. 
A escuridão freqüentemente é equiparada à maldade. E, ela não é. Ela é simplesmente 
uma versão desequilibrada, versão instável da escuridão. Não há nada de errado com a 
escuridão.  

Assim, Shaumbra, vocês podem estar em desequilíbrio com a luz, tão desequilibrados 
que isto faz com que sua própria fortaleza seja débil. Depois, ocorre que vocês falam 
destas palavras esotéricas suaves a respeito de paz na Terra, mas realmente não 
entendem qual é a dinâmica. Vocês querem salvar o mundo sem ter compaixão pelo 
mundo.  

Geralmente, quando vemos uma pessoa desequilibrada com a luz, a primeira coisa que 
reconhecemos e a falta de compaixão, por incrível que pareça. Vocês podem pensar que 
a escuridão pode ter falta de compaixão. Mas, é a luz, a luz desequilibrada, pensando 
que tudo deve ser salvo, e eles são os únicos que podem salvar.



O que acontece quando as pessoas estão desequilibradas com a luz é que elas se tornam 
muito aéreas, etéricas, mal ancoradas, intangíveis. Mas, elas não são nem de longe 
eficientes. Elas têm todos estes conceitos suaves que realmente não são práticos, 
realmente não movimentam a energia no todo. O desequilíbrio da luz é empurrado pela 
energia e derrubado pela energia, antes de ser verdadeiramente efetiva em movimentar a 
energia.

Então, queríamos abordar esta cobertura de percepções da escuridão. 

Agora, há vários anos atrás em nossa reunião Shaumbra anual, falamos que a escuridão 
é a sua divindade. Foi uma das mais duras que tivemos que passar através de Cauldre e 
alguns de vocês, se abriram para dizer que a escuridão é simplesmente a companheira 
da luz. Isto não está certo e nem errado. Elas têm sido amantes. Elas têm sido parceiras. 
Elas têm preenchido uma a outra. Elas têm sido os espelhos que tem permitido a vocês 
olharem quem são.

Vocês podem atingir o ponto da evolução de vocês de olharem a escuridão e a luz da 
mesma forma? Nem considerando uma como boa, nem a outra como ruim... elas 
simplesmente são. Elas são expressões. A escuridão ajuda a girar a luz, Shaumbra. Ela 
movimenta a luz. A luz ajuda a iluminar novas áreas, mas isso requer que a escuridão 
dilate-a. Requer que a escuridão ancore-a na terra. Não estamos falando sobre 
escuridão/diabólica, escuridão/perversa, escuridão/violência.  Nós estamos sobre o 
núcleo das energias. 

De vez em quando, como explicamos há muito tempo atrás, a escuridão e a luz trocam 
de papéis... vejam vocês. A luz diz, “Agora eu quero experimentar como é ser a 
escuridão”. E, a escuridão quer experimentar a iluminação da luz. Assim que, elas 
trocam de papéis. 

Geralmente, está mudança de papéis entre sua luz pessoal e a escuridão tem ocorrido 
entre as suas vidas. Vejam... Geralmente não era prudente fazer isto no momento em 
que estavam encarnados. Há casos disto, e Andra, Norma, podem falar mais a vocês a 
este respeito... o que acontece quando...  uma inversão de papeis acontece quando uma 
pessoa ou espírito esta incorporada na forma física, em uma encarnação. Isto colocará 
tudo a perder. Então geralmente vocês estão com os papeis invertidos... e isto não é –
alguém está perguntando aqui – isto é inversão de polaridade? De certa maneira, 



realmente não... isto é uma questão diferente. Esta inversão de papéis ocorre entre as 
vidas. 

Agora, para aqueles que estão passando por um processo de ascensão espiritual muito 
intenso ou evolução espiritual, isto ocorrerá enquanto vocês estiverem neste corpo... 
vejam vocês. Isto tem acontecido a cada um de vocês onde vocês que tiveram a troca de 
uma para a outra da escuridão e da luz. E, isto tende a arremessar fora todas as coisas da 
sua realidade. Este é o ponto onde geralmente vocês perdem o emprego e os 
companheiros e tudo mais que vocês tenham equilibrado e trazido para sua vida.

Mas, agora vocês trocam de papéis. Mas, é diferente em relação ao passado. Eles trocam 
de uma para a outra, então podem experimentar isto, então podem ver a si mesmos de 
um novo lado oposto. E, depois eles retornam. Eles se misturam; eles se mesclam 
juntos. O que está acontecendo exatamente agora para muitos de vocês à medida que 
está combinação ocorre... vejam vocês, o escuro e a luz sempre, sempre manterão um 
certo grau das suas próprias identidades. Até mesmo quanto se fundem terão 
consciência que “Uma vez fui luz; uma vez fui escuridão”, vejam só. Então, luz e 
escuridão não necessariamente vão embora; eles simplesmente encontram uma nova 
maneira de dançarem juntos. 

Mas, o que ocorre quando eles se re-combinam… vejam, todos vocês tem passado por 
esta inversão de papéis, a inversão da luz/escuridão nos últimos cinco ou seis anos. Nós 
sabemos que parece que vocês atravessaram isto muitas, muitas vezes, mas não 
passaram. Isto somente pode ser lidada uma vez na vida física... acreditem em nós. 
Vocês atravessaram esta inversão, e agora elas estão retornando juntas. 

Agora, pensem em termos de um eclipse… vejam… um eclipse lunar, um eclipse 
solar… quando vocês têm um elemento passando em frente ao outro, temporariamente 
bloqueando ou sombreando o outro... vejam vocês... quase como uma sombra invertida. 
Isto é o que está acontecendo com vocês exatamente agora em suas vidas. Vocês estão 
integrando, mesclando e casando a sua escuridão e a sua luz.

Agora, não vão sair correndo, fora desta sala dizendo ao público em geral que vocês 
está casando a sua escuridão e luz, porque eles não vão entender.  O estigma da 
escuridão é tão forte que eles possivelmente não podem deixar eles mesmos chegarem 
lá. Eles estão em suas próprias batalhas com a luz e a escuridão neste exato momento. 



Vocês sabem com o que se parece; vocês passaram por isso nesta vida, e através de 
outras também.

Mas, vocês estão reintegrando. Agora, vocês têm um tipo de eclipse de alma atuando –
não solar – mas um eclipse da alma ocorrendo neste exato momento, o escuro e a luz se 
mesclando juntos novamente, mas quase projetando uma sombra inversa... percebem. 
Então, ao mesmo tempo em que isto está ocorrendo, vocês algumas vezes querem saber 
por que há todos estes ingredientes em suas vidas, por que as coisas não podem 
simplesmente se acomodar de novo. Mas, é um processo que vocês pediram, um 
processo que vocês quiseram, um processo que vocês podem se desapontar se não 
passarem por ele. Se vocês retornarem para nosso lado neste exato momento, vocês 
poderão dizer, “Mas por que vocês não me encorajaram a continuar. Eu estava quase lá. 
Estava re-unindo de volta novamente”. Isto está acontecendo exatamente agora. 

Assim, isso é muito apropriado durante este tempo do eclipse da alma, da escuridão e da 
luz, um eclipse da alma, a propósito, ao invés deles separarem-se retrocedendo 
novamente, eles se mesclam juntos. Neste tempo de eclipse da alma nós falamos sobre 
os potenciais, as sombras... vejam... que são criadas. Atrás do eclipse da escuridão e da 
luz no interior de vocês, re-unindo-se... atrás do eclipse há então muitos, muitos 
potenciais. 

Algumas vezes é difícil colocar em palavras, mas enquanto vocês sempre tiveram quase 
infinitos potenciais para escolher em sua vida, aqueles que estavam mais ao alcance de 
suas mãos ou domínio estavam de alguma forma limitados... vejam vocês. A habilidade 
de trazer um tipo todo diferente de potencial estava limitada. Estava lá, mas estava por 
detrás de um entendimento consciente ou da habilidade da biologia verdadeiramente 
introduzi-lo. Mas, com este eclipse de alma que está acontecendo em sua vida, o 
número ou potencial de potenciais está mais próximo agora. A habilidade de trazer as 
coisas que há um ano ou dois atrás pareciam impossíveis, duvidosas, agora são 
possíveis. Isto tudo é resultado do eclipse da alma. O número de sombras ou potenciais, 
que estão agora dentro do domínio da realidade são de longe, de longe mais 
grandiosos... de longe mais grandiosos.

Quando nós sentamos com Cauldre e com vocês e canalizamos a Prece Silenciosa, a 
qual foi dada mais cedo hoje... a prece Silenciosa é a “prece dos potenciais”.  Nós a 
chamamos assim pela primeira vez, Cauldre não teve noção do que estávamos falando, 
então nós tivemos que mudar o nome para Prece Silenciosa. A Prece Silenciosa 
basicamente diz, “Tudo já está em minha realidade… todas as coisas já estão aqui… eu 
preciso apenas aceitá-las… trazê-las para minha realidade consciente… o amor que eu 



procuro já está em minha vida… eu simplesmente preciso abrir a porta e deixá-lo entrar, 
melhor do que me sentar, me queixando sobre porquê não o tenho. A abundância que eu 
escolhi em minha vida de forma que me possibilita fazer este trabalho, de forma que eu 
posso ser um exemplo vivo, abundante do Espírito na Terra já está aqui...” vejam vocês.  

Alguns de vocês dizem, “Mas onde, mas onde?” Oh, está aqui. Está aqui. É um 
potencial no qual vocês não estavam se focalizando, que vocês não estavam percebendo, 
mais está aí. A saúde do seu corpo... A Prece Silenciosa diz que seu corpo já está 
curado, porque o potencial, a sombra, para o corpo curado já está aí. Vocês tem tido 
tudo isto dentro de vocês o tempo todo. Eles estão aqui agora, Shaumbra.

A Prece Silenciosa é uma prece de potenciais. Pode ser que queiramos dar uma olhada 
para colocá-la como um subtítulo da Prece Silenciosa. Pode ser que quando os 
Shaumbra fazem a Prece Silenciosa… a qual não é uma prece de pedir ou rogar… é 
uma prece de realização e aceitação. “Eu compreendo que a minha vida é abundante em 
todos os detalhes. Eu compreendo que eu sou de toda maneira”. Talvez, Shaumbra, ela 
deva ser a Prece dos Potenciais onde vocês não têm que pedir por nada; vocês 
simplesmente abrem as portas para que ela venha. É uma coisa surpreendente. 

Falamos no nosso último Shoud a respeito das sombras e dos potenciais. Nós dissemos 
que os humanos tendem a viver uma vida muito singular, dificilmente ate mesmo 
dualista, mais singular, uma singular expressão de si mesmos, uma singular trajetória 
em que eles estiveram e continuam estando. O Shaumbra está aprendendo que é mais 
que singular. O Shaumbra está aprendendo isto através da energia da imaginação que 
pode tornar possível o desenvolvimento de todas estas outras coisas. Que pode trazer 
para ele, através do portal, o portal cristalino, que conduz diretamente para dentro desta 
realidade do Agora, que entra dentro do seu momento do Agora. 

Mas, quais são os bloqueios? O que está segurando vocês? Por que isso não parecem 
funcionar? Bem, primeiro de tudo, todos vocês estão tentando muito duramente. Estão 
tentando forçar isso, e estão tentando calcular. Vocês estão tentando na verdade, alguns 
de vocês, contra isso e manipulando, e isto não poder ser.

É uma realização. É por si mesmo o seu próprio sistema de crença. É absolutamente 
uma cobertura. É uma crença de que há mais de você do que você. Que isto também é 
um fato evidente, mas é uma crença. É sobre permitir a você mesmo crer que nisto, 



permitindo a você mesmo sair da caixa em que você tem estado, mas para fazer isto sem 
se esforçar, empurrar e lutar.

Outra coisa que definitivamente retém isto são os votos, juramentos e promessas que 
têm feito a si mesmos.  Cada um destes votos, juramentos e promessas nesta vida ou nas 
vidas passadas servem como um tipo de barreira...  ou bloqueio… uma pedra no 
caminho… uma barreira na estrada… ou um prego, um prego que vocês pregaram na 
parede da sua alma, para prender vocês mesmos dentro... um voto que provavelmente 
vocês nunca negociaram nas artes obscuras. Meu deus... por que não?  Oh, vocês 
abusaram delas; sim, nós já ouvimos sobre isto antes. 

É tempo de superar isto. Alguns de vocês disseram, “Mas eu fui uma bruxa. Eu fui um 
feiticeiro. Eu estava sobre a influência da obscuridade”. Repensem a escuridão, 
Shaumbra. “Sim, mas por causa do tipo de mágica que transmiti até certo ponto, outros 
abusaram dela”. Bem, isto é verdade, mas vocês não. Oh, alguns de vocês dizem, “Mas, 
sim, eu abusei dela”. 

Mas, agora é hora de moverem-se além disto tudo. É hora de tirar este prego da porta da 
sua alma, o prego que vocês usaram para se manterem fechados e limitados. Vocês 
sentiram certa culpa e angústia pelo que fizeram. Vocês disseram “Nunca farei isto 
novamente”. Ban, ban, ban… preguem isto… vocês simplesmente se limitaram. Vocês 
simplesmente se fecharam aos potencias, probabilidades e possibilidades de sua alma.

Vocês disseram, “Mas eu matei outro humano”. Sim, vocês fizeram isto... não foi uma 
boa coisa... vocês sabem melhor agora. Vocês não vão fazer isto. E, sabe o que mais? 
Eles estão de volta à Terra. Eles provavelmente não conhecem vocês, e eles 
provavelmente não guardam ressentimento contra vocês. Mas vocês pregaram outra 
tábua num lugar sobre a casa da sua alma, dizendo, “Nunca farei isto novamente”.  

Vocês sentiram culpa a respeito do abuso de poder, porque vocês viram o que isto fez a 
vocês. Vocês viram o que isto fez ao seu espírito. Vocês viram o que isto fez aos outros. 
Então, ban, ban, ban... vocês pregaram outra tábua para bloquear as portas e as janelas 
da casa da sua alma... todas estas coisas, Shaumbra, outra vez mais e mais.

Nós já liberamos muitos deles. Tiramos um monte para fora. Mas, continua havendo 
alguns. Há alguns que estão tão profundamente incrustados que vocês não podem ao 



menos vê-los, alguns que vocês efetivamente os esconderam.  Vocês são muito 
manhosos, vocês sabem, muito manhosos. Vocês disseram, “E não quero nunca mais 
fazer isto novamente. Esta foi a pior coisa que já fiz. Eu nem mesmo queria ter feito 
isto. Eu não quero em nenhuma hipótese liderar um exército de guerreiros em uma 
batalha, porque eu vi o sangue que foi derramado. E, eu vi as vidas que foram tiradas. E, 
eu vi as famílias que sofreram sem merecimento algum”, além do mais alguém falou 
que foi uma guerra para Deus... vejam só.

Alguns de vocês têm este mesmo voto ou juramento em vocês. E, depois daquela vida, 
vocês disseram, “Nunca mais. E, eu vou assegurar que eu nunca farei isto novamente, 
porque eu vou enterrar este prego. Eu mesmo vou fechar com tábuas esta parte da minha 
alma. Eu vou enterrar este prego. E, eu vou imaginar que ele não está lá, até mesmo se 
algum dia eu der uma olhada, se eu buscar por ele algum dia, tentando tirá-lo. Se 
alguém tentar me enganar me levando para dentro da minha alma e abrindo partes que 
estão deixadas cobertas da melhor maneira, eu vou imaginar que elas não estão lá. Eu 
vou dar a mim mesmo uma cobertura, a hipnose. A mais forte hipnose de todas é a para 
o seu Eu. Eu vou fazer isto a mim mesmo então eu nunca, em ocasião alguma irei 
encontrar este prego” vejam vocês.

Agora, vocês estão em um ponto interessante. O prego está aí, vocês sabem. Esta tábua 
sobre a porta da sua alma está aí. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer com 
seus votos e juramentos que foram enterrados tão profundamente, aqueles que disseram, 
“Eu nunca permitirei a mim mesmo ter abundância de dinheiro novamente porque isto 
me tornou uma pessoa corrupta”. Sim, vocês foram (algumas risadas), mas vocês não 
repetirão isto, Shaumbra. Consciência, a sua consciência, o seu amor tem permitido a 
vocês transcenderem.

Vocês compreendem exatamente agora… simplesmente tomem um momento para 
sentir isto enquanto nos sentamos aqui no centro de serviços. Vocês compreendem que 
se vocês tivessem um enorme fluxo de abundância em sua vida, neste momento, como 
se sentiriam? Apenas sintam isto por um momento. Oh, agora parem com isto – um de 
vocês simplesmente disse que poderia dar tudo a qualquer um – agora parem com isto. 
Primeiramente apreciem isto vocês mesmos. 

Imaginem… sim, vocês estão certos… estão absolutamente certos… todos vocês de 
repente compreenderam que não precisam disto tudo? Estão certos. E, todos de repente 
compreenderam que se vocês tivessem este tremendo fluxo de abundância em suas 
vidas, vocês também compreendem que tem que haver um fluxo para fora, não há 
sentido em acumular ou escondê-lo, não tem sentido usá-lo para propósitos de medo, 



pensando que o mundo irá chegar ao fim. Se o mundo chegar ao fim, seja o primeiro a 
pular fora (algumas risadas)... eu garanto. Pensem sobre isto. Por que sofrer... partam 
mais cedo (mais risadas). 

Então, Shaumbra, vocês tem este fluxo de dinheiro chegando. Sintam-no por um 
momento. Sintam com o que se parece. Sintam como é finalmente ter a energia de volta 
à sua vida. Sintam este potencial. E, sim, vocês estão certos – tem que fluir para dentro 
e fluir para fora. É um fluxo e refluxo, um ciclo natural. Que significa usar ele 
apropriadamente. Talvez, vocês queiram construir um centro. Talvez você simplesmente 
queira investir na economia... cinco carros. Talvez queiram várias casas.

Agora, vejam o que isto está fazendo. Este prego está colocado aí. Este prego está tão 
apertado aí dentro. E, vocês estão dizendo, “Mas isto parece tão egoísta. Eu não preciso 
de todas estas coisas”. Shaumbra, deixem ir. Deixem estas limitações para fora. Nós 
sabemos – e vocês sabem – vocês não vão ficar malucos com isto. Vocês não irão usar e 
fazer coisas que não são apropriadas para vocês mesmos ou para os outros. Serão 
equilibrados... vejam vocês.

Têm que ser equilibrados. Por que? Porque vocês estão entendendo a luz e a escuridão... 
vocês estão juntando-os. Vocês estão fazendo um eclipse da alma. Vocês estão casando 
os dois. Dinheiro não tem sempre que estar fora de equilíbrio... relacionamentos nunca 
fora de equilíbrio... amor... sexo... alimentação... todas estas coisas, nunca fora de 
equilíbrio, porque vocês escolherão vir aqui. 

A propósito, alguns de vocês se preocupam; dizem, “Bem, mas eu estou entrando em 
equilíbrio. Estou aprendendo estas coisas. Estou verdadeiramente pronto para aceitar os 
presentes e a alegria na minha vida. Mas, e se eu deslizar para trás?” Há uma física 
espiritual que faz isto quase impossível – porque vocês atingiram um certo nível de 
iluminação... vejam só. Vocês não podem apagar isto. 

Então, vocês não irão deslizar para trás. Vocês não farão maldades, coisas obscuras. 
Vocês nem mesmo irão desequilibrar as coisas iluminadas. Isto será um equilíbrio. E, 
vocês também nos pediram para assegurar que não deslizarão para trás, que nós 
chegaremos algumas vezes e daremos palmadas em vocês, no seu traseiro, se vocês 
fizerem isto (risadas no auditório). E nós daremos; nós amamos fazer isto (mais 
risadas). Nós amamos fazer isto de fato, porque – se vocês não notaram até agora –



conforme vocês caminham, os Shaumbra caminham... conforme os Shaumbra 
caminham... vocês caminham... vejam vocês.

Tantos de vocês estão sentindo as energias desta entidade Shaumbra em suas próprias 
vidas. Ela vem para ajudá-los e serem vocês e assistirem vocês. Mas vocês também 
podem sentir quando há uma – como dizer – quando há um distúrbio na força 
Shaumbra. Vocês podem sentir quando um outro Shaumbra está tendo um momento 
difícil. Talvez, vocês nem mesmo saibam o nome deles, mas vocês podem sentir, a si 
mesmos, ou como parte de um grupo.

Vocês estão em sua própria consciência, e vocês estão na consciência do grupo... uma 
vez que vocês estiverem escolhendo que seja desta maneira. Assim, também nos 
convém trabalhar com vocês, porque à medida que caminham, então nós caminhamos. 
Somos uma família. Somos um grupo. Somos Shaumbra.

Então, o que mais está restringindo vocês de todo este conceito de potenciais, novos 
potenciais trazidos à luz? Bem, há muitas coberturas pesadas vindas de fora de vocês, 
vindas de outras pessoas – seus co-trabalhadores, pessoas que vocês encontraram nas 
ruas. Há particularmente coberturas pesadas da televisão e da mídia porque eles estão 
alimentando todos os demais. Oh, a mídia é o maior mecanismo de alimentação que nós 
possivelmente conhecemos, porque ele pode alimentar vários ao mesmo tempo. Ele 
alimenta realidades e sistemas de crença. E, apóia a manifestação das crenças do mundo 
todo. 

Sistemas de crenças são muito, muito pesados. Eles afetam vocês porque, no momento 
em que vocês estão sentindo ou experienciando uma coisa internamente, o mundo 
externo está tentando dizer a vocês, “Não, é desta forma, de maneira alguma. Vocês 
devem ser capazes de transcender para poderem entender. É tempo de se desligarem 
destas coisas que assim alimentam. É tempo de deixarem ir estas versões da realidade. 
Então, deixem ir isto tudo, Shaumbra. Isto é outra coisa que estão retendo vocês”.

Seu próprio sistema de crença interno – como pode ser possível isto? Nós ouvimos 
vários de vocês dizendo, “Tobias, maravilhosa teoria, mostre-me, prove isto”. Não 
podemos fazer isto porque sua realidade é baseada no seus sistemas de crenças. E 
mesmo se fizéssemos isto, então sua próxima idéia poderia ser, “Bem, você fez, mas 
não fui eu”. Vejam, tem que vir de dentro de vocês.



Seus próprios sistemas de crenças sobre a natureza da realidade precisa de um pouco de 
exploração. Vocês precisam da uma olhada interna. Qual são os seus sistemas de crença 
a respeito da natureza da realidade? Vocês têm que tocá-los, senti-los e cheirá-los para 
que seja real? Ou, podem aceitar a imaginação?  Podem aceitar outras probabilidades e 
possibilidades? 

Vocês são um ser muito complexo. Você são parte humanos, parte anjos. Vocês são 
parte Deus e certamente parte demônio. Vocês têm todos estes diferentes aspectos em 
vocês. De vez em quando vocês apenas precisam vir ao Centro de Serviços Shaumbra, 
saír da confusão e do barulho. Percebam, há uma energia muito especial aqui. Não tem 
– o que podemos chamar – o nível de barulho de suas cidades, o nível de barulho da 
Terra e da humanidade. Vocês podem vir aqui e permanecer além disto, passar por 
algum rejuvenescimento.  

Assim, Shaumbra, de certa maneira, deixem-nos… ajudá-los a entender os conceitos, 
deixem-nos dar uma analogia. Vamos falar sobre carro uma vez que vocês estão em um 
centro de serviços, um carro. Agora, imaginem um carro, o seu carro, o seu veículo. O 
carro não é nada mais que uma coisa física, uma concha feita de aço e rodas, alguns 
plásticos, e se você for afortunado o bastante, um pouco de couro.  

O carro, de certo sentido, não tem uma mente. Ele simplesmente está aí, muito parecido 
com seu corpo físico. Seu corpo físico é um veículo, seu veículo. Mas, agora vamos 
dizer que acrescentamos um cérebro ao carro. Vamos dar um cérebro ao carro. Vocês 
não têm isto em sua realidade física. Mas, vamos criar agora um carro que tem um 
cérebro.

Agora o cérebro deste carro ajudará a chegar de um lugar a outro. O cérebro ajudará o 
carro saber agora como ir para a loja, como ir para o escritório, como virar a direita e 
como virar a esquerda. O cérebro irá acumular e coletar informação das direções e rotas, 
mas também das coisas a fazer e não fazer.  

Vejam, parte da função do cérebro é proteger o carro e proteger a identidade dele 
mesmo. Nós agora temos um carro-cérebro. E, ele quer se manter muito centrado em si 
mesmo. Intuitivamente ele sabe se proteger e manter a si mesmo. Assim, agora o 
cérebro assume a responsabilidade das coisas a fazer e não fazer. O cérebro sabe que 
vocês não pisam no pedal do acelerador e vão a 128 quilômetros por hora, próximo a 
uma curva muito acentuada. Ele protege a ele mesmo. 



É uma coisa maravilhosa. Vocês deram a vocês mesmos um cérebro. O cérebro coleta e 
armazena informações. Ele é um banco de dados. E, ele também tem a habilidade de 
fazer julgamentos, baseado em coisas que aconteceram no passado. Ele não tem como 
julgar as coisas antes de experimentá-las. O cérebro por si mesmo é muito limitado 
desta forma. Ele coleta dados, faz julgamentos.

Mas, não tem a habilidade de predizer o futuro. Na verdade, se vocês começam a falar 
da nova experiência, ou do futuro, ou de algo que ele nunca tenha passado 
anteriormente, o cérebro coloca uma energia de medo. Ele não sabe; ele está protegendo 
o carro por si mesmo agora. Então ele coloca o medo, exatamente como vocês.

A maioria dos humanos efetivamente opera em primeira instância – que poderíamos 
chamar – “consciência corpo/cérebro”, exatamente como um carro agora com um 
cérebro, protegendo a si mesmo.  A maioria dos humanos está simplesmente protegendo 
a si mesmos. Eles estão armazenando dados, aprendendo com atravessar cada dia, 
protegendo e defendendo a eles mesmos.

Assim, agora vamos pegar o seu carro que agora tem um cérebro; ele adquiriu algum 
discernimento para ele. Ele sabe como fazer certas coisas, sabe como se deslocar e 
proteger a si mesmo. Agora, vamos acrescentar alguns sentimentos a ele.  Uau... um 
carro com sentimentos! Vejam, de certo sentido, anteriormente o cérebro não se 
preocupava; o carro-cérebro não se preocupava a respeito de sentimentos. No final da 
contas ele apenas se preocupava sobre preservar a sua identidade. Ele sabia disto 
intuitivamente. Mas, agora ele adquiriu sentimentos. Ele pode sentir dor. 

Agora, o cérebro diz, “Oh, que dor… quando outro carro bate em mim, ele se machuca 
com isso. Ele não se sente bem. Se há partes se desgastando, agora ele pode sentir. 
Antes eu sabia que elas estavam se desgastando. Isto não tinha um efeito particular em 
mim. Eu era indiferente, além de proteger e manter a identidade. Mas, agora eu tenho 
agregado uma nova profundidade – eu posso efetivamente senti-la. Eu efetivamente 
tenho “dias bons de carro” e “dias maus de carro”. (algumas risadas) Eu de fato com 
meus sentimentos… Eu comecei a notar que há alguns carros de bela aparência na outra 
extremidade do estacionamento (mais risadas). Aquele pequeno Miata está muito 
atraente hoje”.



Vejam, agora o carro tem sentimentos, e ele começa a operar no todo de uma forma 
diferente… emoções e sentimentos e consciência. O carro agora tem um certo nível de 
consciência que agrega uma nova dimensão. Vários humanos operam em corpo/cérebro 
e baixos sentimentos. Nós os chamamos sentimentos de “baixa vibração”, um certo grau 
de entendimento, consciência de dor e sentimentos que agradam a eles, que fazem eles 
felizes, que fazem eles tristes... percebem. Assim, a maioria da humanidade está 
naqueles níveis de um dos dois, corpo/cérebro ou corpo/cérebro/base de algum-
sentimento.

Agora, deixem-nos acrescentar o espírito ao carro, espírito. Oh, imaginem o que isto 
faz! Espírito é propósito. Espírito é consciência. Espírito é “EU SOU”. O carro agora 
compreende que é um carro. Ele tem a sua própria personalidade, sua própria 
identidade. Ele tem um corpo e um cérebro e alguns sentimentos. Mas, agora ele é 
verdadeiramente completo. Com espírito adicionado ao seu veículo, agora há 
significado. Agora, há propósito, não apenas sobrevivência, não apenas evitando dor e 
buscando prazer. Mas, há o propósito da evolução e expansão, crescimento e criação. 

Agora, com o espírito ingressado dentro do carro, o carro também toma um aspecto do 
todo, um novo entendimento do todo. Ele compreende que ele pode re-criar a si mesmo 
novamente mais e mais. Ele pode recriar a si mesmo, vindo a ser um Chevy Lumina, e 
agora pode recriar a si mesmo como uma Mercedes, para usar alguns de seus exemplos 
de revestimento. Ele pode criar a si mesmo como um Jeep.  Ele pode criar a si mesmo 
como um táxi. O espírito dentro do carro compreende a criação e recriação. Então, o 
espírito diz a si mesmo, “Se eu criei a mim mesmo uma vez, eu posso criar a mim 
mesmo e recriar a mim mesmo mais e mais e mais”, vejam vocês.

Há quatro níveis de operação, e nós acabamos de basicamente de reverter o projeto do 
anjo humano. Começamos com um corpo, e chegamos ao espírito. Vejam... em seu caso 
foi de outra forma – o espírito foi que assumiu o sentimento ou emoção, que assumiu 
um cérebro, que assumiu um corpo.  Queremos que vocês entendam como cada uma 
destas camadas trabalha... como toda a composição se altera quando adicionamos um 
cérebro ao corpo... quando adicionamos sentimentos ao cérebro e ao corpo, ele muda 
tudo.

E, a adição do espírito é o ultimo. Ele adiciona a habilidade de entender o indivíduo 
como indivíduo, ter uma consciência do indivíduo, existe um propósito no indivíduo, o 
propósito de não apenas sobreviver, não apenas viver, mas dirigir como um louco 
(risadas no auditório), sentir o vento contra o pára-brisa, ver o belo, as vistas 



panorâmicas. O espírito ajuda a entender a alegria, realização, criação, todas estas 
coisas.

Vocês são agora estes quatros elementos unificados. Vocês estão começando a entender 
o espírito... lentamente... mas, estão começando a entender.

Um dos outros bloqueios, Shaumbra, o maior bloqueio, o maior bloqueio de todos... é o 
que vem operando no corpo, dentro do cérebro e em uma extensão de níveis ou 
dimensões de sentimentos. Vocês têm estado apartados do espírito. O Espírito tem 
estado com vocês, inclusive quando ficam buscando-o fora. O Espírito tem estado aí.

Agora, vamos trazer o Espírito a esta mistura. Ele é você; ele é o “EU SOU”. Ele é a 
consciência. Ele é a parte que não conhece a morte... vejam vocês. O Espírito não pode 
conhecer a morte... nunca... jamais. Não há morte no coração do Espírito. Ele é a re-
criação, re-criando, re-inventando vocês mesmos mais e mais. 

Um dos maiores bloqueios é ter diferentes agendas – a agenda humana versus o deleite 
espiritual, o propósito espiritual, a presença espiritual. Vocês têm perguntado sobre 
todas estas coisas em sua vida para satisfazer o corpo – tentar fixar as rodas, tentar tirar 
os rasgos do estofado, tentar corrigir a corrosão, tentar fazer com que o motor arranque 
algumas milhas a mais. Seu foco, Shaumbra, humanos, tem sido consertar o carro.

E, é tempo de reinventar o carro, recriar o carro, e parar de tentar reconstruí-lo. O medo 
tem sido a morte. O medo tem sido a finalidade. Você tem operado no três – que 
podemos chamar – níveis baixos, ou níveis básicos, de sempre tentar manter a 
integridade do carro, tentar preservá-lo e protegê-lo. Assim, a sua agenda para fazer 
com que o carro tenha apenas um pouco mais de brilho, seja um pouco mais rápido, 
fazendo do carro um pouco melhor que alguém mais, não é necessariamente coerente 
com o desejo da alma. Vocês têm estado desligados de suas almas porque vocês têm se 
focalizado em coisas básicas para manter este velho carro funcionando. 

Vejam, Shaumbra, tem havido uma desconexão entre vocês e a sua alma. Vocês têm 
chorado por coisas que talvez realmente não eram tão importantes para a sua alma. 
Ultimamente, a alma quer simplesmente se expandir e recriar novamente mais e mais. O 
aspecto que vocês se apegaram com tanta força em suas vidas, o aspecto de vocês, o 
humano, sentado aqui na cadeira, esperando apenas mais alguns anos de vida na Terra, 



realmente não tem importância para a alma. Ela não se importa. Esta parte de vocês 
mesmos não se preocupa com coisas como esta. Algumas vezes, esta parte de vocês, a 
qual vocês obscureceram, conhece bem melhor, sabe que muitas vezes é hora de 
terminar uma vida para que possa re-criar a si mesmo. 

Querida Melanie, que faleceu recentemente, que foi a professora de Cauldre, entendeu 
perfeitamente bem e entende isto neste exato momento. Algumas vezes a alma apenas 
quer re-criar a si mesma. Bem, parte dela, é claro, quis reparar o corpo onde o câncer 
estava surgindo. Mas, ela teve que conectar com a alma dela. “Qual é o real propósito? 
Qual é o real significado disto?”. E, a alma disse, “É tempo de nos re-inventarmos a nós 
mesmas. Este velho ser, este velho você, está cansado. Nós podemos fazer um trabalho 
muito melhor. Novos modelos foram lançados agora (algumas risadas). Nós podemos 
fazer um trabalho muito melhor”.  

Assim, vejam, o maior bloqueio de todos, tem sido o que vocês consideram ser a sua 
agenda, seus desejos versus o desejo da alma. Nós vamos unir isto. Vamos trazer eles 
juntos de novo. Vamos colocar eles juntos dentro de um eclipse, um eclipse de alma, 
um completo entendimento.  

Vejam, vocês pensam que a sua alma sabe tudo sobre o que a humanidade quer. Não 
sabe porque vocês a excluíram. Vocês têm impedido a passagem dela com barricadas. 
Vocês têm tido bastante votos e juramentos e promessas. Vocês têm mantido separado a 
alma e o ser. E, agora vamos juntá-los novamente. Oh, certamente eles são partes do 
mesmo, mas vocês têm criado uma separação artificial. Vamos trazê-los de volta juntos.  

Vamos inspirar por um minuto... a alma... o indivíduo... que é a parte de vocês que ama 
criar, que ama recriar, que ama expressar a vida, esteja ela dentro de um corpo físico ou 
fora. De certo sentido, a alma, seu ser verdadeiro, não tem desejos ou necessidades ou 
agendas. Ela sabe que já está aí. O ser alma é a parte que entende cada probabilidade e 
potencial. Já está aí. A parte que algumas vezes vocês vêem chorando a noite é a sua
alma porque vocês escolheram não ver que já estão lá, que vocês já estão lá. 

Então, Shaumbra, agora mesmo no centro de serviços, vamos começar a trazer a alma 
para dentro da sua vida, dentro de vocês, dentro da sua realidade, dentro do Agora. Com 
isto também vem o entendimento de como trazer estes potenciais para a sua vida. 
Apenas a convide a entrar sem agenda. Convide a vocês mesmos a entrarem. 



Então, nós vamos fazer outra observação aqui, parte do... nós vamos falar mais sobre 
isto no próximo Shoud. Mas, parte do outro grande bloqueio é o nível dimensional que 
vocês vem trabalhando. Agora, Saint Germain entra em grandes detalhes sobre isto na 
Dreamwalker School (Escola do Caminhante do Sonho). E, a propósito, eu, Tobias, 
estou sem nenhuma – como dizer – agenda. E estou sugerindo que cedo ou tarde cada 
Shaumbra passe pela Dreamwalker School. É informação que… não é a respeito da 
morte. É a respeito de novas realidades e novas probabilidades. É sobre isto de que se 
trata verdadeiramente.

Saint Germain fala em grande detalhe a respeito do não físico, dimensões ou realidades 
nos limites terrenos. Ele chama isto de “realidades-próximas”, não físicas, realidades 
nos limites da Terra, próximo porque eles estão próximos da Terra. Eles são não físicos, 
mas eles estão conectados muito próximos da Terra. É aonde temos tendência de ir à 
noite. E, é aonde temos tendência de resolver nossos problemas. E, é aonde seu cérebro 
se sente mais confortável porque ele tem a visão e o sentir, o aroma, e o andar da 
realidade física. Vocês ficam mais confortáveis lá. 

A maioria das pessoas nunca passa das dimensões ou realidades próximas quando 
morrem. Elas deixam a Terra; elas simplesmente deixam seus corpos. Elas penetram nas 
dimensões próximas, as quais possuem todos os atributos da Terra; é simplesmente sem 
matéria. 

Saint Germain no Dreamwalker School fala a respeito de atravessar o próximo portal 
que conduz ao que ele chama de “reinos cristalinos”. Ele conta aos alunos que a mente 
não trabalha aqui nos reinos cristalinos. Os reinos cristalinos estão muito além do reino 
da Terra, e não há particular associação ou familiaridade dos reinos cristalinos com a 
Terra. Vocês deixam tudo para trás. 

Os reinos cristalinos são aonde as novas coisas se originam. Os reinos cristalinos são 
chamados “cristalinos” porque eles são a energia da semente Crística em uma forma 
embrionária, originária. Se vocês vão para estes reinos vocês sentem o nascimento 
ocorrendo. É criativo. É não mental.  A mente não opera fora daqui. Alguns têm tentado
impulsionar a eles mesmos dentro destes reinos através do uso de drogas, e eles 
enlouquecem, porque a mente não funciona. E, nas drogas vocês sempre trazem a sua 
mente... vejam só... péssima viagem (algumas risadas).



Exatamente agora, dentro do centro de Serviços Shaumbra, á medida que falávamos, 
nós movemos – com sua permissão – nós movemos para fora o mental. Alguns de vocês 
adormeceram, porque adentraram no cristalino. Alguns de vocês estão mantendo suas 
mentes ocupadas com jogos ou fingindo estarem ouvindo. Mas, nós efetivamente 
estivemos no cristalino.

A partir daqui – e novamente e vou enfatizar, e sublinhar e por um ponto de 
exclamação, se vocês fazem isto textualmente, por favor – nos reinos cristalinos a mente 
não funciona! E, se sua mente está trabalhando sem intervalos, vocês não estão nos 
reinos cristalinos... ponto. Não funciona. Você tentará forçá-la trabalhar. Vocês vão até 
mesmo tentar tirar algumas pequenas notas mentais a respeito de como os reinos 
cristalinos são. 

E, então vocês vão – como dizer – se sentir o maximo e tentar contar as pessoas com o 
que eles se parecem. Vocês não podem... não podem. Eu posso tocá-los e levá-los a 
entender a energia cristalina, mas eu não posso falar a respeito disto. Vocês podem 
compartilhar isto com outra pessoa do seu coração ou tocando-os. Mas vocês jamais 
podem dizer a eles sobre isto, não porque seja um segredo, mas porque está além das 
palavras e além da mente.

Cada um de vocês tem estado lá em um momento ou outro. Assim, agora a recordação 
está aí, mas ela não é lembrada dentro do cérebro... vejam vocês. O cérebro está se 
esforçando para tentar compreender isto. E, o cérebro está contando a vocês agora 
mesmo, “Oh, sim eu tenho estado lá. Eu sou um mestre lá; eu sou um professor lá” 
(risadas do auditório).  Eu não me lembro de ter convidado Kuthumi a entrar, mas 
adivinhem, ele apareceu (mais risadas).  

Os reinos cristalinos são onde as verdadeiras probabilidades e potenciais são criados. E, 
é aonde todos os problemas são resolvidos... percebem. Na Dreamwalker School, Saint 
Germain fala em detalhes sobre isto, indo tão fundo quanto ele pode, mas transmitindo 
tanta energia quanto ele sabe fazer.  

Assim, Shaumbra, quando vocês estão tentando dizer, “Agora, como é isto de se abrir 
aos novos potencias e probabilidades? Como eu trago as sombras ao agora, agora que 
estou tendo um eclipse da alma, trazendo a luz e a escuridão ao mesmo tempo? E, há 
uma imensidão de novos potenciais disponíveis para mim neste exato momento. Como 
eu os trago para mim?”.



Subam aos reinos cristalinos. Comecem por aqui no Centro de Serviços Shaumbra. Se 
vocês precisarem de uma companhia ou guia, tudo bem. Há vários aqui que poderão 
levá-los. Desbravem os reinos cristalinos. E, depois fiquem serenos... e experimentem a 
criação nascer... experimentem a si mesmo serem reinventados. E, façam isto sem 
medo.

Experienciem como é ter tudo acerca de vocês reinventado, recriado. Imaginem todos os 
potenciais que podem ser introduzidos na sua realidade. E, imaginem que ele não tem 
que ser apenas um potencial; ele pode ser vários. E, então deixe-os fluir.

Sim, suas vidas irão mudar... outra vez... nós sabemos. Coisas irão acontecer. Mas, 
respirem profundamente, e deixem-nas acontecer. Parem de tentar prender tão 
fortemente este velho carro. Parem de tentar reconstruir o carro. Talvez, há um potencial 
que existe que o carro possa ser reinventado por ele mesmo sem ter que primeiramente 
ser destruído... vejam vocês... vejam vocês, como tudo se junta.

Então, Shaumbra, nós vamos responder uma questão agora, antes que ela seja 
perguntada novamente. Vocês dizem “Mas todos estes potenciais existem, o potencial 
que eu poderia ser um grande músico, o qual eu sempre quis ser. Mas, eu não sei nada 
sobre música. Então, como isto funciona? Este potencial está completamente carregado? 
Consegue chegar aqui e é um pianista e compositor bem sucedido? E, eu apenas sento 
aqui como se estivesse fazendo uma canalização e começo a tocar adiante?”.

Ele é um potencial, mas pode haver outros potencias que querem vir primeiro por uma 
variedade de razões. E, isto é onde o completo aspecto dimensional de você – corpo, 
mente, sentimento e espírito – trabalham juntos. Mas, o que ocorre é que vocês trazem 
esta sombra adiante. Vocês a inspiram. Vocês permitem-na vir. Vocês sabem sem 
limitações. 

Agora, este potencial está aqui. Mas, de alguma maneira, a princípio é alguma coisa 
etérica, instável. Ele está posicionado lado a lado com vocês, o ser físico. Ele é parte de 
vocês, mas é também ele mesmo. E, agora ele está precisando ser alimentado. Ele tem 
um propósito e desejo. Ele quer criar música. E, agora ele tem que ser preenchido. Ele é 
como um ser vazio, de certo sentido, esperando para ser preenchido.



Ele começa a se auto-alimentar do seu coletivo. Ele começa se auto-alimentar aqui neste 
momento também... e exatamente aqui... e exatamente aqui... vejam só… em todo lugar 
há energia e consciência de música. Ela não existe desconectada dentro de alguma 
montanha em algum lugar. Ela esta por todos os lados. A energia da música está em 
todo lugar, simplesmente como a energia da pintura, ou a energia do descobrimento 
científico.

E, esta ser potencial de probabilidade que acaba de se unir a vocês na realidade através 
da imaginação, agora começa a alimentar. Ele pode começar a captar acordes. Ele pode 
começar a captar o entendimento da escala musical presente, a qual, a propósito, é uma 
cobertura limitada por si mesma. Ele pode começar a captar o sentir e a ressonância dos 
instrumentos a partir do ar... vejam vocês. A consciência de massa permite que tudo isto 
esteja fluindo por toda parte a qualquer momento. 

Vocês atraem a probabilidade que vocês mesmos querem inventar – vamos dizer, por 
exemplo – um novo recurso energético para a Terra. A Terra precisa disto neste exato 
momento. Ela precisa de uma nova forma. Então, vocês começam trazendo a 
probabilidade e o próprio potencial que entende como trazer a energia da água. Vocês o 
trazem, e isto começa a alimentar a consciência de massa, a informação está 
armazenada. Nós sabemos que alguns de vocês falam sobre registros akáshicos algumas 
vezes. Há um “registro na consciência humana”, apenas flutuando, exatamente por 
todos os lados. Vocês literalmente podem começar a captar as energias e informações 
do ar, trazendo-as à própria probabilidade, trazendo-as para vocês. 

Alguns de vocês ultimamente tem tido a experiência onde vocês sentiram... oh, sim, nós 
ouvimos.. nós estamos indo muito longe aqui. Mas, estamos nos divertindo. Alguns de 
vocês ultimamente tiveram a experiência, dizendo, “Mas, eu não sei de onde eu conheço 
isto. Eu me sinto tão inteligente. Eu devo estar canalizando”. Não vocês estavam 
trazendo para si as próprias probabilidades, dos próprios potenciais. 

Aqueles potenciais próprios imediatamente começam a se conectar à alimentação da 
consciência de massa, e também com a permissão da alimentação da grade, 
alimentando-se de mais bases de dados do omni-universal, e depois começam a 
experienciar e a brincar com a energia...   vejam vocês.  Assim, todos os recursos estão 
aqui mesmo. Vocês introduzem este potencial. Vocês deixam-no começar a se 
alimentar. É por isto que alguns de vocês começam a ouvir músicas sendo tocadas que 
vocês nunca ouviram no rádio, mas elas estão vindo através de vocês. Vocês estão 
acessando dentro da consciência de massa. 



Vocês querem saber como – como dizer – trabalhar com a física nuclear. Oh, sim vocês 
podem estudar nos livros, mas uma coisa interessante acontece. Vocês criaram a própria 
probabilidade que escolhe saber sobre física nuclear. Conforme vocês começam a ler os 
livros, de repente a sua compreensão cresce espontaneamente, um salto quântico. Bem, 
vocês estão lendo, mas há outras coisas acontecendo também. Vocês estão se 
conectando às informações da consciência de massa. E, vocês estão trazendo-na, não 
através da mente, mas através de sua própria conexão cristalina.

Cada um de vocês tem uma conexão cristalina que não tem sido usada há tempos, há 
muito tempo que vai além dos reinos próximos, que se conecta diretamente com os 
reinos cristalinos... vejam só. Que não tem sido usada há tempos. E, o seu dever de casa 
para os próximos dias, 30 dias ou o tempo que tivermos, é para se interiorizarem e 
verem – quando vocês se fecharam com sua conexão cristalina? E, por que vocês a 
excluiram? 

E, escutem. Venham ao Centro de Serviços Shaumbra e ouçam a resposta. Ela é 
importante. Neste momento não é um trabalho de casa trivial. Isto é um trabalho de casa 
importante. 

Esta conexão cristalina está dentro de vocês. Vocês apenas a desativaram. Vocês 
simplesmente puxaram a tomada. Por que vocês fizeram isto? Quando vocês fizeram 
isto? E, vocês estão prontos para reativá-la?

E assim é! 
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E assim é, caros Shaumbra, que continuamos a nos reunir aqui no Centro de Serviços 
Shaumbra. Um lugar onde vocês podem ficar com segurança. Um lugar onde podem 
fazer perguntas sobre si próprios, colocá-las para fora, deixá-las ir. E as respostas 
voltam. Às vezes as respostas vêm desse lugar que chamamos de reino cristalino. Às 
vezes, da sincronicidade que está ao seu redor. Às vezes, vêm através do coração ou da 
mente. Às vezes, as respostas são dadas por outras pessoas ou circunstâncias da vida.

Obter respostas não é tão difícil como vocês achavam. Alguns de vocês criaram 
labirintos complexos, mensagens complexas para tentar trazer respostas à sua vida, e 
depois se sentiram completamente frustrados e aborrecidos com ela e começaram a 
buscar respostas em outras pessoas... como guiar minha vida ... e elas não podem fazer 
isso.

Assim, Shaumbra, algumas coisas a recordar do Shoud de hoje, para permitir que as 
energias sejam absorvidas é compreender que uma das suas maiores frustrações é esse 
elemento tempo. Compreendam que vocês podem expandir e contrair o tempo. Vocês 
podem literalmente – literalmente criar múltiplas dimensões de tempo na sua realidade. 
Vocês não só expandir o tempo, como podem literalmente criar uma série de potenciais 
de tempo existindo todos no seu Agora. Vocês têm uma dimensão de tempo 
condensada. Se estiverem tentando terminar um projeto rapidamente, podem fazer de tal 
modo que o tempo pareça correr mais rápido e quando precisarem de mais tempo para 
outro projeto em que estejam trabalhando, podem expandi-lo simultaneamente. O tempo 
tampouco tem que ser singular.

Ainda recordando o Shoud de hoje quanto a esses aspectos do Eu – do que é feito o Eu 
na sua base de realidade da Terra – vocês têm a luz e a sombra e a maneira como uma 
eclipsa a outra. Elas estão voltando juntas e fornecendo, de certo modo, uma sombra 
inversa delas mesmas e uma sombra inversa dos potenciais. Novamente, isso é 
adequado porque as sombras não têm que ficar atrás da fonte de luz, ou de onde a base 
de realidade está concentrada. Também pode ser um tipo de sombra que fica na frente. 
Quero que expandam o pensamento e que se expandam de todas as formas possíveis. 
Não considerem o valor nominal de nada.



Estamos reunidos... St. Germain, por falar nisso, já foi e isso talvez seja um alívio para 
os que vão fazer perguntas hoje (risos da audiência). Ele queria participar do Shoud, 
mas tinha um compromisso para um jantar essa noite. Ele literalmente… Cauldre disse 
que não acredita em nós… mas é verdade. Ele realmente vai jantar com o Presidente 
Bush essa noite (muitos risos). Não vai se manifestar como St. Germain, mas vai se 
manifestar em outro ser que estará sentado à mesa. Não temos permissão para dizer 
quem é. Mas ele vai – digamos – tentar que aquela orelha grande ouça, troque 
informações a respeito de – digamos – uma natureza mais compassiva sobre o mundo. É 
para onde ele está indo. Foi se vestir para a ocasião (risadas). Portanto, eu, Tobias, 
responderei as perguntas que surgirem.

Mas eu quero compartilhar com todos o que St. Germain anunciou há pouco sobre um 
retiro especial que fará com um pequeno grupo de Shaumbra que ele, e apenas ele, 
selecionou por várias razões. Esse retiro tratará de uma nova energia de hipnose. O que 
são camadas, como a hipnose funciona agora na velha energia, como usá-la, como 
trabalhar com ela, um novo tipo de hipnose – uma nova energia de hipnose que é muito 
compassiva. Não é absolutamente para manipulação. Trata-se simplesmente de permitir. 
A nova hipnose tem a ver com sincronicidade de eventos, mais ou menos, ser o criador 
da sincronicidade em vez de considerar a sincronicidade como algo que acontece se 
tivermos sorte. Mas, ser o criador de eventos sincrônicos na nossa vida.

Todas as informações sobre esse workshop, que ocorrerá na próxima semana em uma 
ilha, em uma ilha remota com um pequeno grupo de Shaumbra. Todas as informações, 
segundo St. Germain, estarão disponíveis e serão compartilhadas com todos os 
Shaumbra. E vocês não precisarão receber aulas para obter essas informações, mas a 
fim de ancorar a energia para isso, esse pequeno grupo está se reunindo. E vamos pedir 
a todos os Shaumbra para ajudar a mover essa energia, compartilhar suas energias, uma 
vez que esse retiro se realizará com base nesta zona de tempo, na terça, quarta ou 
quinta-feira da próxima semana. E depois as informações estarão disponíveis. Trata-se 
de informações importantes em termos de compreender realmente como as camadas e a 
hipnose funcionam e como é possível participar dela quando desejamos e não participar 
quando não desejamos. E literalmente através deste retiro será trazido o que chamamos 
de novo tipo de energia da hipnose.

A hipnose não é um palavrão. Alguns de vocês têm determinados sentimentos sobre ela, 
que é usada para alterar ou manipular a mente. Pode ser. Mas a hipnose ou sistema de 
crença – digamos – conexão com a terra, é isso o que ela realmente é, a conexão com a 



terra de um sistema de crença, será um instrumento muito útil para todos os Shaumbra. 
Isso surgirá em breve.

Assim, Shaumbra, também falamos – fizemos a analogia com o carro. Fizemos isso 
simplesmente para ajudá-los a compreender de maneira a se desligarem da cabeça por 
um momento. Como as diferentes camadas de realidade se acumulam umas sobre as 
outras. Um carro, sem cérebro, é simplesmente um veículo. Simplesmente um veículo 
para ajudá-los a se locomover, para ajudá-los a estar na realidade. Uma vez que se 
acrescenta um cérebro a um veículo, ele muda a natureza de forma multidimensional.

Depois, acrescentam-se sentimentos, conhecimento e finalmente Espírito. Em certo 
sentido, vocês são um carro. Vocês são essa analogia. Mas foram construídos como 
Espíritos primeiro, e depois trouxeram suas energias para essas outras camadas. Vocês 
já são multidimensionais. Queríamos que vocês sentissem o que é ser apenas o corpo –
ser mente e corpo – e depois corpo, mente e sentimento – para compreender que a 
maioria dos humanos funciona a partir desses três níveis básicos sem realmente 
incorporar o Espírito.

Em algum lugar desse veículo está esse conector de energia cristalina. Sempre esteve aí 
– a Semente Crística dentro de vocês. Vocês sabem disso. Sentem a semente, mas não 
conseguem tocá-la. Em algum momento, como dissemos, vocês a trancaram. Fecharam-
na. Desligaram-na. Não é literal, porque ela sempre esteve ativa, mas em certo sentido 
vocês a ignoraram. Vocês se hipnotizaram para acreditar que ela não estava ativa, que 
nem sequer estava aí.

Assim, estamos lhes passando uma lição de casa, e realmente pedimos, Shaumbra, que 
trabalhem juntos nisso. Trabalhem sozinhos, mas, por favor, façam isso. Procure as 
razões pelas quais vocês a trancaram e quando fizeram isso. E confiem em vocês 
quando a sua imaginação, quando surgir a resposta. Acreditem em si próprios. Depois, 
quando a primeira camada de resposta surgir, respirem fundo e deixem que surja a 
próxima camada, e a próxima. Vocês vão descobrir que isso, na verdade, tem múltiplas 
camadas. Existem muitas razões e foram muitas às vezes em que fecharam isso.

Depois se confrontarão com uma pergunta – “Estão prontos para abri-la novamente?” 
Estão prontos para se religar aos níveis cristalinos não-mentais, com o Tudo Que É? 
Vocês ainda manterão todos os seus atributos físicos. Ainda manterão tudo o que os 
torna humanos na Terra. Mas agora se abrem a um nível totalmente novo. Imaginem 



que vocês sejam esse veículo com Alma, os sentimentos, o cérebro e o corpo e um lugar 
em que fecharam ou esconderam essa ligação com reinos que são indescritíveis. 
Imaginem agora o que isso agrega à mistura, à camada multidimensional do Eu se isso 
for trazido para a realidade.

É uma lição de casa difícil de certa forma, em que será preciso olhar para dentro. E será 
preciso talvez passar por algumas lembranças difíceis. Dissemos antes disso que seria 
preciso passar por alguns juramentos, votos e promessas que fizeram a si próprios, que
abrigaram, que cravaram em cima dessas ligações que fizeram. Vocês esconderam até 
mesmo esses cravos fingindo que não estavam lá. Só vocês podem voltar a abri-los, 
Shaumbra. Se os esconderam, podem encontrá-los novamente. Nós não podemos. Nós 
literalmente, e quero dizer literalmente mesmo porque foram vocês que os esconderam, 
não conseguimos enxergá-los. Se vocês nos disserem, “Mas onde escondi isso? Onde 
me fiz de bobo?” Não sabemos, porque vocês se enganaram tão bem, que podem nos 
enganar também. É assim que funciona a hipnose.

Depois disso, teremos prazer em responder suas perguntas.

LINDA: Puxa! A camada de tempo diz que você gastou todo o seu tempo. (Risadas).

TOBIAS: Alterei o tempo para ajustá-lo às minhas necessidades.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da Internet, lida por Linda): Olá, Tobias. Sou 
Hildego da Hungria. Gostaria de deixar de fumar, mas fracassei. Ajude-me. O que posso 
fazer? Muito obrigado.

TOBIAS: Sim, e isso toca Cauldre diretamente, portanto vamos pedir-lhe que retroceda 
um pouco. Primeiramente, temos que dizer que há uma enorme camada a respeito de 
fumar. Agora, tenho que dizer que fumar talvez não seja a melhor coisa que você pode 
fazer para o seu corpo, mas seu corpo sabe como assimilar toda essa fumaça e qualquer 
outra coisa que você ingerir.

Mas o que está acontecendo por causa das camadas – realmente, as camadas em conflito 
e a hipnose deixam os fumantes que estão tentando deixar de fumar, em um dilema. 
Além disso, acrescente o fato de que a nicotina, em si, é um dos ingredientes que mais 



influenciam pessoas na Terra. A nicotina pode levar as pessoas a acreditar em qualquer 
coisa – pode reforçar os sistemas de crença com muita facilidade. Pode ser usada para 
reforçar o sistema de crença de que fumar faz mal ou causa dependência. Portanto, 
quando isso é alimentado em você através da mídia ou de outras pessoas, até mesmo 
através da citação ou não-citação de “estudos científicos” de que fumar causa 
dependência e faz mal, a nicotina responde a isso, porque se trata de um sistema de 
crença que você, pelo menos em parte, adotou. Portanto, agora você está profundamente 
enroscado nessa coisa de fumar.

A melhor coisa, na verdade, quando se está tentando deixar de fumar, é começar a 
fumar e parar de tentar deixar de fumar. É preciso perguntar-se por que se está querendo 
parar.… porque alguém disse que faz mal … porque não se sente energizado. Seja qual 
for a razão, deve-se mergulhar fundo nisso. Vocês não devem tentar parar de fumar 
quando estão tentando parar de fumar. Primeiro devem compreender as razões pelas 
quais estão tentando parar de fumar. Venham ao Centro de Serviços Shaumbra e 
permitam que trabalhemos com você nos reinos cristalinos. Permitam-nos trabalhar com 
vocês e observar o ato de fumar. Vocês vão compreender quando começou, como 
começou. Vão descobrir o pequeno gatilho que se transformou nesse enorme problema 
de fumar. Vão descobrir que podem soltar essas camadas e que, quando chegarem ao 
nível central, se realmente quiserem parar, serão capazes de fazer isso. Serão capazes de 
literalmente de sair dessa. Vemos muitos de vocês lutando com isso e se torturando, e 
realmente não vale a pena. O dano que vocês se fazem por meio desse reforço negativo 
de crença é maior do que o próprio dano de fumar – se é que há dano.

Assim … há uma energia muito interessante aqui, porque de um lado há fontes que 
dizem que fumar faz mal, e alguns de vocês acreditam mesmo que fumar é algo terrível. 
Não é pior do que qualquer outra coisa que se coloque no corpo. Por outro lado, existe a 
indústria do tabaco que glamuriza o ato de fumar, fazendo parecer que fumar é muito, 
muito glamuroso mesmo, que é relaxante. Trata-se de uma camada sobre outra. Quero 
que vocês olhem para trás. Não faz muito tempo, talvez nos últimos 100 ou 150 anos 
que as pessoas fumavam e não eram dependentes do fumo. Elas podiam fumar … as 
primeiras nações, os índios americanos e outros indígenas, têm usado o tabaco durante 
muito tempo, e não criava dependência. Então, quando ele começou a dependência? 
Quando foi que as camadas se fortaleceram tanto? Quando foi que todos vocês caíram 
nessa armadilha? E como conseguirão se livrar dela de modo a fazer uma escolha clara 
e livre, em vez de fazer uma escolha com base no medo e nas camadas? Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Tobias, você poderia 
falar sobre BEAM, o trabalho da Dra. Joan Beattie de Toronto, e se se trata de algo 
apropriado com que deva me envolver desta vez?



TOBIAS: Certamente … há muitos, muitos tipos de trabalho com energia, trabalho de 
facilitação, acontecendo agora. Não existe nenhum correto ou incorreto. Olhe para ele 
como algo que está ajudando você a expandir sua própria percepção. Não queremos 
fazer nenhum comentário específico aqui (a) sobre esse tipo de trabalho em particular 
ou (b) sobre se você deve tomar a decisão. Você tem de sentir isso dentro de você.

A única coisa que questionaríamos com qualquer Shaumbra é o sentimento de que 
qualquer escola de trabalho é a única que existe, inclusive o Círculo Carmesim e o 
Shaumbra. O Círculo Carmesim é um local de encontro. Não se trata de um trabalho em 
si. É onde nos reunimos. Aprendemos e crescemos. Trazemos informações de fora. 
Assim… freqüentemente vemos, entretanto, que os Shaumbra mergulham em um 
estudo e acham que não existe mais nada além dele. Muitos que estão ouvindo hoje 
participaram do Curso em Milagres. Houve um momento em que alguns de vocês 
sentiram que era a única resposta. Vocês aprenderam agora que ele era parte de uma 
grande resposta. Era parte de um despertar.

Portanto, nós os estimulamos a seguir seus próprios sentimentos e a se alimentar deles, 
receber deles o que é apropriado a cada um e a continuar com o que acham adequado.

SHAUMBRA 2: Obrigada.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (da Internet, lida por Linda): Tobias, não consigo 
sentir meu caminho através disto. Sempre me saí muito mal no relacionamento com a 
minha família biológica. Quando faço tentativas de interagir, vai bem, até o ponto em 
que pergunto sobre eles e eu os elogio, quando pergunto sobre seus filhos e os elogio. 
Ninguém nunca pergunta sobre minha vida ou com o que me importo. Há uma grave 
disfunção e o facilitar é erroneamente entendido como amor incondicional. Se eu não 
tomar cuidado, sou absorvida e começo a atuar em um terrível drama na dualidade. Há 
um irmão, entre os outros, com o qual tenho o pior relacionamento. Tentativas de 
resolver a situação terminaram em um fracasso desanimador. Para a maioria das 
pessoas, isso só me incomoda por causa de algum tipo de conseqüência posterior. Peço 
um esclarecimento para mim e para outros relativo a esses problemas de reconciliação 
com minha família biológica.



TOBIAS: Certamente ... e Cauldre você não deveria fazer suas perguntas aqui! (Muitas 
risadas.) Essa é uma situação muito comum para muitos Shaumbra. É por isso que isso 
parece muito familiar para todos vocês.

Famílias biológicas – digamos – poderíamos falar eternamente sobre isso… mas muitos 
de vocês escolheram – digamos – um conserto rápido para voltar à Terra. Vocês 
escolheram uma família biológica que talvez não fosse a mais adequada. Alguns 
escolheram famílias biológicas com que tiveram pouca ou nenhuma ligação em vidas 
passadas, por isso parecem a ovelha negra da família. Alguns escolheram o que sabiam 
que era um inferno cármico, mas escolheram do mesmo jeito, porque queriam uma 
família para nascer.

Vocês queriam aquele corpo físico e também achavam que saberiam lidar muito bem 
com o velho carma. Portanto, às vezes, não escolhiam – como dizer – determinada 
família pelas melhores razões. Acima de tudo isso, porque sua energia tende a ser de 
nível diferente da deles, às vezes vocês são invisíveis para eles. Assim como muitos de 
vocês são invisíveis no trabalho, invisíveis na mercearia e querem saber por que as 
pessoas não os percebem, não os vêem nem prestam atenção às suas necessidades. 
Porque eles praticamente não os enxergam, não os sentem. Vocês são, em certo sentido, 
como um fantasma para eles. Eles sabem que vocês estão lá, mas em certo sentido, 
vocês não combinam e não estão realmente lá. Eles tendem a esquecer de convidá-los 
para o Natal. Tendem a esquecer de convidá-los para o jantar.... porque de certa forma 
se esquecem. Mas eu vi as conseqüências da pressa de tentar mergulhar de volta.

Uma das coisas mais difíceis é soltar a família biológica. Isso, por si só, forma uma 
camada pesada ou uma hipnose pesada. Que vocês têm de obter a aceitação da família 
biológica antes de obter a aceitação de si próprios. É difícil, mas às vezes é preciso –
digamos – divorciar da família biológica.

Vocês estão – digamos – em um ponto em que falamos de armadilhas e garras dentro de 
vocês. E em certo sentido eles têm a deles em vocês e vocês têm as suas neles. Às 
vezes, por mais difícil que seja, vocês têm que deixá-los ir. Não de maneira zangada e 
dramática, mas simplesmente porque aquela família biológica já cumpriu o propósito 
com vocês. Simplesmente serviram de veículo para trazê-los para a Terra. E quando eles 
os expulsaram aos 17 anos, vocês já deviam saber...(risos).



Agora o que tende a acontecer com freqüência quando vocês liberam algumas dessas 
ligações e encontram um novo equilíbrio, muitas vezes vocês descobrem que eles 
voltam para vocês, mas não podem fazer esse desligamento com essa expectativa. 
Vocês precisam realmente querer soltá-los para que sigam sua própria trajetória. No 
caso específico de você que está fazendo a pergunta, há um tipo de ligação cármica de 
vida passada e, em certo sentido, há um ressentimento por você estar seguindo um 
caminho diferente. Por você estar buscando novos tipos de resposta. O carma familiar, o 
carma ancestral é o de que eles têm a resposta pra tudo.

Você está indagando e estudando. Está procurando em novas áreas … de certa forma, 
isso os ofende. De certa forma, isso os enfurece e, acima de tudo, eles sabem que se 
você mudar, muda todo o potencial da linhagem do carma ancestral. Alguns estão vivos, 
muitos estão mortos e não querem mudar o carma ancestral, o equilíbrio ancestral da 
família. Em certo sentido, você teve sorte de chegar aonde chegou. (Risos) Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Alô, meu anjo favorito. 
Eu quero vir aqui Tobias e quero falar para Adamus também, mas ele se foi, porque eu 
simplesmente quero expressar meu amor incondicional por você, Adamus, Kuthumi e 
todos os outros anjos que trabalham conosco e para Edith Procter, que está deixando sua 
pequena contribuição. Bem, enfim, quero saber por que nos desligamos dos nossos 
cristais e como podemos nos ligar a eles novamente. E quero saber onde está meu 
cachorrinho que morreu – se ele está bem.

TOBIAS: Certamente. O cachorro está bem. Os cães – os gatos e os seus animaizinhos 
de estimação têm a forma mais fácil de transição e eles não passam pelos traumas que 
todos os humanos passam. Não ficam presos na 4a dimensão a não ser que fiquem 
esperando por vocês. E quando ficam esperando por vocês, o tempo não tem quase 
nenhuma conseqüência, sendo que a energia deles está sempre por perto. Falaremos 
mais sobre isso no próximo mês. Mas aqui você está fazendo a pergunta que pedimos 
para fazerem a si próprios. Sobre essa conexão cristalina. Agora, vamos lhes dar 
algumas pistas. Não é físico. Não está localizado no corpo. Está sempre aí. Sempre 
esteve. Também faz parte... Vamos dar uma grande pista agora para todos – grande 
pista. Posso fazer isso porque St. Germain não está aqui (risos). Ele os faria lutar e 
sofrer por isso.

A ligação cristalina é também outra forma de descrever a energia da Semente Crística. 
Quando foi a última vez que vocês tabelaram com a energia da Semente Crística? 
Quando foi que vocês ajudaram a trazê-la para a Terra? Que era começou quando ela foi 
trazida para a Terra?…



SHAUMBRA 4: 2.000 anos atrás?

TOBIAS:… e com que vocês vieram? Certamente. Agora, não posso lhes dar as 
respostas (risos). Têm que procurar sozinhos.

SHAUMBRA 4: Temos que voltar há 2.000 anos? (Risos)… OK… OK, obrigada 
Tobias.

TOBIAS: Querida, não sei mais como poderia ajudá-la em… sim, certamente.

SHAUMBRA 4: Posso perguntar-lhe mais uma coisa? Estou atravessando uma grande 
m... Neste momento. Tem alguma sugestão?

TOBIAS: Atravesse-a. Não pare agora (muitas risadas). Não pare agora.

SHAUMBRA 4: Como se eu pudesse parar! Não, seria uma porcaria malcheirosa… 
não, não posso parar agora. Quer dizer, não posso parar.

TOBIAS: Não, simplesmente, verdadeiramente, permita-se atravessar isso. E um dos 
problemas é… é parte de um pacto energético que você fez consigo mesma. Você está 
passando por coisas na sua vida agora. E, novamente, se não fosse de forma tão lenta e 
tão entediante, você não ligaria nem um pouco se fosse de forma rápida. Mas, não pare, 
porque você teria que voltar para isso. Não pare no meio da porcaria, altere o tempo 
para atravessar muito, muito rapidamente.

SHAUMBRA 4: Ok, parece impossível parar agora, de qualquer forma.

TOBIAS: E é.

SHAUMBRA 4: Sim, é o que parece! Ok, muito bem, alterarei o tempo. Obrigada.



PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (da Internet, lida por Linda): Querido Tobias, com a 
doença de Sharon parece que Israel chegou em um ponto de mudança novamente. Você 
poderia falar algo sobre isso?

TOBIAS: Certamente … Certamente, aconteceram muitas coisas interessantes em 
Israel. Falaremos sobre isso com detalhes quando eu voltar a minha terra natal em 
breve, e eu estou ansioso para voltar. Estou ansioso por ser direto e honesto o máximo 
que eu puder com os Hapiru de lá.

Houve – e novamente aqui falamos de potenciais. Potenciais são situações de cenário 
que apresentam a probabilidade de se manifestar na realidade. Houve um potencial nos 
últimos dois anos para um evento muito catastrófico em Israel. Um evento que chamaria 
a atenção do mundo todo. Ele faria o 11 de setembro, que todos conhecem, parecer 
pequeno. Os planos estavam em andamento. As pessoas, os jogadores, estavam todos a 
postos, e isso dizia respeito especificamente a armas nucleares. Seria catastrófico para 
muçulmanos, cristãos e todos os envolvidos. Simplesmente, varreria a memória e os 
monumentos da face da Terra.

Esse era o potencial maior na época – há vários anos. Esse potencial se desvaneceu por 
uma série de razões, mas nós temos que agradecer muito aos Shaumbra que se 
envolveram ativamente no movimento de energia diretamente em Israel para ajudar. E 
graças aos Shaumbra do mundo todo.

Temos que agradecer as energias de Lee Carroll e de Kryon por visitarem o local e 
ajudarem a dissolver, e a Steve Rother e o Grupo e a outros professores da nova energia 
que foram ousados, que foram lá e ajudaram literalmente a trazer um potencial 
diferente. Para trazer isso e evitar que tivéssemos esse evento catastrófico.

O evento atrairia a atenção e finalmente a compaixão do mundo. Vocês viram a 
compaixão surgir com o 11 de setembro. Esse evento – evento potencial – teria tido o 
mesmo efeito, mas não havia nenhuma necessidade de passar por esse trauma e perder 
tantas vidas humanas para que isso ocorresse. O potencial ainda existe, mas agora é 
visto muito mais ao fundo.

Quando Yasser Arafat optou por ir embora, ele liberou a energia de uma batalha, uma 
energia de terrorismo. Ele não tinha que partir devido – digamos – por causa de 



problemas com sua biologia. Ele optou por partir sabendo que para que houvesse 
solução e paz, ele teria de partir. Para que os que viessem a substituí-lo – digamos –
tivessem maior comunicação ou ligação com os Hapiru. Agora que vocês vêem Ariel 
Sharon pronto para partir, assistem a uma nova transição de poder. Essa não é tão fácil 
de entender. Haverá uma batalha – batalha política – entre os que têm ponto de vista da 
velha energia e os que têm ponto de vista da nova energia. E essa batalha, como vemos 
agora, o potencial agora é de que não haverá solução rápida e fácil. Vai fazer com que 
todas as energias mudem e se desloquem para Israel e os Hapiru. Esse será o momento 
de irmos até lá.

Esse será o momento de todos os Shaumbra ajudarem a mover energia. Não para mudar 
sua agenda ou desejos ou qualquer coisa, mas para dizer que chegamos para mover a 
energia de mudança e deslocamento caso os Hapiru ou os judeus decidam fazê-lo.

Será um grande momento. Um grande momento. Será também um tempo de equilíbrio 
delicado. Equilíbrio delicado entre avançar ou retroceder. E novamente, é por isso que 
estaremos lá dentro de poucos meses.

Obrigado por essa pergunta maravilhosa, e nós estamos ansiosos para essa visita e para 
trazer a energia de unidade para todos os Shaumbra de Israel.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone): Namastê, Geoffrey, 
Tobias e Linda. Gostaria que você, por favor, definisse “Alma” para mim e para outras 
pessoas.

TOBIAS: Trata-se de uma questão semântica e, depois, de uma questão de 
interpretação, porque o termo “Alma”, “Espírito” e coisas desse tipo são usados de 
diferentes maneiras pelos humanos. É um pouco difícil responder. Da minha perspectiva 
pessoal, a alma é a sua impressão digital. É a sua única identidade espiritual. É a parte, o 
presente do Tudo Que É, do Espírito, do Uno Eterno, a vocês ao dizer, Eu os faço livres. 
Você são como Eu Sou. Vocês são Deus também, mas são únicos em si mesmos. Vocês 
têm todos os direitos e toda a capacidade de um criador completo e pleno. Vocês fazem 
parte do todo, mas cada um é único em si mesmo. E se vocês optarem por exercer essa 
individualidade e ignorar que fazem parte do todo, é um direito que têm e são 
abençoados por isso também, compreendem? Essa é a Alma. É a sua parte essencial, e é 
também a parte que finalmente recolhe as experiências de cada vida, cada desafio, cada 
sorriso, cada respiração que tiveram. A Alma é o centro unificado do Eu.



Agora, estamos nos tornando um pouco apaixonados aqui e é aí que todos nós nos 
metemos em problemas. Então queremos saber cada vez mais sobre a Alma – onde ela 
reside, o que ela faz, qual o seu nome – todas essas perguntas. Portanto, vamos parar 
por aqui e dizer que demos uma resposta básica. O restante é descoberta. Para descobri-
la, vocês não podem procurar respostas sobre a Alma nos reinos próximos ou nas 
realidades não-físicas ligadas à Terra. Vocês têm que ir aonde a mente não funciona 
mais. A maioria dos humanos não quer ir lá, porque a mente funciona para eles como 
proteção, defesa e desculpa.

Assim, para entender verdadeiramente a Alma é preciso ir além das dimensões às quais 
vocês estão ligados ou das que estão ligadas à Terra. É preciso ir aos reinos cristalinos e 
lá a resposta espera por vocês pessoalmente. Obrigado.

SHAUMBRA 6: Obrigada.

LINDA: Última pergunta … se você permitir …

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (um homem ao microfone): Alô, Tobias. Eu senti 
você abordando minha pergunta durante meu Shoud, mas estou aqui perguntando do 
mesmo jeito. Querido Tobias, recentemente eu acordei da hipnose de um 
relacionamento de 18 anos e me descobri com vários talentos que sempre considerei 
muito pessoal, mas que quero compartilhar com o mundo. De repente, sinto um vazio e 
uma oportunidade de ser tudo o que eu sou. Você tem alguma sabedoria para transmitir 
a um ser humano da nova energia um tanto perdido na dualidade?

TOBIAS: Certamente! Sim, temos. E isso é diretamente para você, mas achamos que 
todos os Shaumbra se beneficiarão também se ouviram as palavras anteriores, mas ouse 
entrar nos novos potenciais. Ouse sair da sua lama. Você está nessa encrenca por uma 
razão. Não foi imposta a você pelo Espírito ou por qualquer outra pessoa. Eu mesmo 
tive que usar a história exagerada de St. Germain … Cavei meu próprio buraco. E 
clamei por Deus, orei a Deus para me tirar de lá. E mal sabia eu que seria muito fácil, 
muito fácil sair, mas eu estava tão preso aos meus dilemas. Eu deveria ter ousado tomar 
uma outra direção, entende? Continuei cavando – essa era uma direção – mas continuei 
olhando para cima como forma de escapar. Eu deveria ter tomado caminhos laterais. 
Deveria ter mudado meu modo de pensar, deveria ter ousado ser diferente. É o que 
acontece com todos vocês.



Ousar, às vezes, significa soltar o passado em que estiveram desde o passado. Soltar as 
expectativas, soltar a maneira como vêm se identificando consigo mesmos até agora. É 
uma coisa assustadora para um humano passar. Deixe ir a maneira como vocês se 
identificam consigo mesmos. Entendem, às vezes, vocês se sentem como se estivessem 
à beira de um abismo se soltassem aquele aspecto específico do Eu.

Alguns não soltarão isso até que tenham um aspecto novo e diferente esperando. Mas, 
novamente, esse é um pensamento de curtíssima visão. Ouse, exatamente agora, sair 
completamente da caixa. Tomar uma direção totalmente diferente. E você começará a 
descobrir que consegue entrar e sair de realidades.

Vou lhes oferecer algo, a todos os Shaumbra, e vou incluir isso na lição de casa, sim. St. 
Germain falou uma vez sobre atuar em vários papéis, e falou que para compreenderem 
verdadeiramente quem são, devem começar a atuar. Comecem a desenvolver novos 
papéis para vocês. Arranjem um novo nome, se quiserem, legalmente ou não. Finjam 
que são várias coisas – representem.

Agora, poucos de vocês fizeram isso. Poucos se sentiram à vontade com isso, e o que 
mais nós ouvimos foi que não estariam sendo vocês mesmos se estivessem 
representando, se estivessem desempenhando um papel, se estivessem fingindo ou 
imaginando que são artistas. Que direito eu tenho? Ou, eu sou contador. Muitos 
sentiram que seria uma desonestidade para consigo mesmos. Mas não é. È mais honesto 
consigo mesmo ser multidimensional do que ficar preso no papel de contador.

Portanto, arrisquem-se. Representem. Imaginem … e deixem que as coisas aconteçam. 
É surpreendente. É divertido. E novamente, às vezes, Shaumbra, vocês sentem vergonha 
de representar, de atuar um pouco diferente. Vocês têm medo de – digamos –
transformar-se em uma dessas pessoas com distúrbio disfuncional multidimensional. 
Novamente, brinquem com isso. Representem ser multidimensionais. Representem uma 
pessoa com distúrbio múltiplo por algum tempo. Vejam como se sentem e observem 
como a sua própria resistência espiritual os traz de volta. Brinquem com os diferentes 
aspectos e personagens e façam isso nos próximos 30 dias. Representem – vejam como 
se sentem.

Não têm que fazer isso com mais ninguém. Podem fazer isso consigo mesmos. 
Acordem uma manhã e imaginem que são brilhantes … oh, vocês já são … (risos). 



Imaginem que são o que desejam ser e, então, deixem que essa probabilidade e esse 
potencial entrem na sua vida. Ficarão surpresos, primeiramente, com o grande criador 
que são. E estou falando de todos vocês. Ficarão surpresos com o grande criador em 
imaginação que são.

Ficarão surpresos com a facilidade com que podem criar camadas hipnóticas para si 
próprios que até vocês mesmos acabarão acreditando em vocês. E ficarão surpresos 
como podem sempre retornar ao – que vocês chamariam – de Alma ou Centro. É 
surpreendente, e agradecemos por essa pergunta.

SHAUMBRA 7: Obrigado.

LINDA: Alguma outra pergunta?

TOBIAS: Cauldre está de acordo, portanto responderemos.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone): Obrigada. Estou 
nervosa.

TOBIAS: Nós também! (risadas) Estamos sempre nervosos com os humanos. Nunca se 
sabe quando eles vão nos expulsar da cidade! (Mais risos.)

SHAUMBRA 7: Sim!

TOBIAS: E Jesus teve uma experiência diferente, por falar nisso. Temos o direito de 
ficar nervosos. (Risadas)

SHAUMBRA 7: Sim… minha pergunta é provavelmente uma pergunta de muitas eras, 
e eu sinto que as relações são uma das formas mais surpreendentes de aprender sobre 
nós mesmos, de crescer e evoluir. Elas são espelhos, mas uma das coisas que eu acho 
mais difíceis é saber quando uma relação deve continuar, porque sempre se aprende, 
dentro ou fora do relacionamento. Portanto, manter a relação – porque não importa com 



quem se esteja, sempre se terá de lidar com os próprios problemas, é apenas um corpo 
diferente e um rosto diferente. Eu compreendo isso, mas…

TOBIAS: Certamente. Vou pedir-lhe para fazer algumas coisas. Primeiramente, o 
espelho do relacionamento de agora em diante deve ser com você mesma. Você se torna 
o seu próprio espelho. Você se torna seu próprio relacionamento e você se vê dentro de 
você mesma. Pare de procurar agora... Foi bom até agora, mas agora pare de procurar 
por um relacionamento com esse objetivo.

Portanto, agora, o que você quer num relacionamento? O que é… imagine por um 
momento. Imagine o potencial, a relação mais grandiosa. Como essa relação serviria e 
alimentaria você? Como você gostaria de criar essa relação?

SHAUMBRA 7: Humm…

TOBIAS:… você não tem que responder isso agora. Mas essa é a verdadeira pergunta. 
Queremos que vocês saiam do velho potencial de que o relacionamento serve para fazê-
los crescer. Não é. Não tem que ser assim.

O relacionamento pode ser de uma forma grandiosa de amor sem que tenham que 
repartir nada, entende? Em que vocês não tenham sequer que repartir experiências nem 
lições – em que ele simplesmente é. Imaginem isso...

SHAUMBRA 7: Sim …

TOBIAS: Assim …

SHAUMBRA 7: Obrigada.

TOBIAS: Tradicionalmente, os relacionamentos da velha energia são exatamente o que 
você disse. São dualistas. Preenchem espaços vazios um do outro. São maneiras de 
cutucar e empurrar um ao outro para o crescimento. São maneiras de evitar a solidão, 



mesmo no nível mais íntimo, e alguns relacionamentos são estritamente financeiros em 
que um sustenta o outro.

Mas, vá além disso. E vamos pedir-lhe – adoraríamos ouvir de você em um mês ou dois, 
qual a sua visão de relacionamento da nova energia.

SHAUMBRA 7: Ok.

TOBIAS: Obrigada, e obrigada por deixar ir seu nervosismo.

Com isso, Shaumbra, foi um longo dia. Todos nós movemos grandes quantidades de 
informações. São informações para vocês. É sobre vocês e foi criada por vocês. Enfim 
disponíveis para todos os humanos que trilham esse caminho, que trilham o caminho 
que vocês trilham. Imaginem como será mais fácil para eles graças ao que vocês se 
permitiram passar.

Nós os amamos ternamente.

E assim é!

Traduzido por: Sônia    Bidutte    bidutte@terra.com.br
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Adivinhem quem ... (risadas no auditório). EU SOU, sim EU SOU, a energia de 
Adamus St. Germain. Por que é que quando eu chego todo mundo se sobressalta nas 
cadeiras? Quando Tobias chega, vocês se reclinam para trás, vocês relaxam, vocês se 
tornam parecidos com manteiga... Eu causo algum nervosismo entre os Shaumbra, 
talvez. 

Eu sou o professor substituto hoje (risadas no auditório). Tobias está ocupado 
aprontando o próximo workshop que será a respeito das energias sexuais, literalmente 
trabalhando com aqueles que escolheram participar deste workshop de muita mudança, 
uma vez que é uma transformação de energias que estão travadas há muito tempo. E 
muito raramente ocorre que um grupo de humanos, particularmente anjos humanos 
envolvidos nesta jornada espiritual, em algum momento tenha a coragem de se dirigir 
aos seus níveis mais profundos. Não apenas falando a respeito da parte física do sexo ou 
apenas da parte emocional, mas falando sobre sexo e o âmago das energias, em primeiro 
lugar como ela foi criada, como ela tem sido usada como um dos maiores feitos na 
Terra, usada como um tipo de recipiente  de energia ou energia de alimentação para 
impulsionar alguns dos maiores líderes dos seus tempos, bem como nos tempos 
históricos. Sexo pode fazer isto. E nós não estamos falando a respeito do ato físico do 
sexo, mas da energia do sexo.

E como muitos de vocês sabem, ele pode ser usado para destruição. Ele pode ser usado 
para escravizar. Ele pode ser usado para manipular, e tem prendido muitos Shaumbra 
por vidas e vidas – um tipo de prisão que os tem mantido distantes da compreensão de 
quem são. Tobias, exatamente agora, neste momento, está trabalhando com aqueles que 
irão participar também, como com os facilitadores. Ele tem falado muito pouco sobre 
este workshop – com Cauldre ou qualquer um dos outros – porque nós não queremos 
que haja qualquer idéia preconcebida.  Nós não queremos que haja quaisquer dos 
intelectos – intelecto... um pequeno problema Cauldre (risadas)... o cérebro trabalha 
envolvendo – envolvendo este evento inteiro. 

Assim ele me pediu para substituí-lo. Vocês estão ouvindo um Adamus St. Germain 
diferente hoje, porque eu liberei muito da minha arrogância nas Bahamas (risadas no 
auditório)... um amável, gentil St. Germain. Mas houve um pedido que Tobias fez 
quando ele me pediu para substituí-lo hoje. Ele me pediu para vir acompanhado de um 
convidado muito especial, um que vocês conhecem bastante bem, como uma forma de 
equilibrar minhas energias e talvez tenha sido possível sentir a energia dele também, a 
energia de Kuthumi (se ouve no auditório uma “exclamação de satisfação”).



Agora, por mais que possam gritar de satisfação... (um monte de risadas no auditório), 
Kuthumi não falará hoje. Ele está efetivamente em um período de silêncio onde ele não 
está falando com nenhum ser neste momento. Ele não está fazendo nenhuma 
canalização neste momento. Ele entrou em silêncio por um período de tempo, em parte 
para o desenvolvimento dele mesmo e em parte porque ele está literalmente trabalhando 
com um novo método de transmissão de energia a qual vocês poderiam chamar de 
informação para outros. Ele está contornando o circuito normal – o circuito que nós 
estamos usando, por exemplo, exatamente agora que permite que este Shoud aconteça 
onde nós juntamos as suas energias como Shaumbra, nós criamos alguns tipos de 
energias de passagem dentro de Cauldre onde ele então traduz as palavras ou a maioria 
das palavras, de modo com que vocês possam escutá-las através dos seus ouvidos. Mas 
Kuthumi está em um período muito calmo e alguns de nós do nosso lado do véu 
estamos questionando se ele está efetivamente amuado porque ele não pôde fazer o 
workshop dele: “De qualquer forma o que eu sou, estrume de vaca?” (risadas), neste 
inverno em Cleveland. Mas não, nós pensamos que ele está em silêncio. Ele não falará 
conosco de uma forma ou de outra.

Tobias pediu para a energia dele vir e ajudar no equilíbrio, ambas com humor, porque 
nós vamos discursar alguns tópicos hoje que lidam com algo da física que vocês estão 
experimentando neste especifico tempo de transição, mas certamente como vocês 
também sabem, Kuthumi é muito, muito sábio. Kuthumi tem uma habilidade 
maravilhosa de pegar conceitos muito difíceis e manifestá-los de forma muito simples. 
E é mais ou menos freqüente que vocês sintam a presença dele em suas vidas, 
particularmente quando caem em armadilhas mentais – quando ficam presos na mente –
ou quando ficam tão esotéricos que absolutamente não há aplicação para as suas vidas 
humanas, embora seja divertido sair fora para ai às vezes, mas nós estamos tão retirados 
tão da realidade e potencial humano, que é aí quando vocês sentem Kuthumi entrando. 
Ele ajuda a simplificar as coisas. Ele ajuda a baixá-las para um um absoluto nível 
conectado à Terra e básico. Então enquanto vocês não podem ouvi-lo hoje, vocês 
certamente sentirão a presença dele neste Shoud se entrelaçando dentro das energias.

Justamente quando a música estava tocando hoje... Nós amamos, todos nós – Tobias, 
Kuthumi e eu – nós amamos transmitir grande parte da energia do Shoud mesmo antes 
das palavras serem ditas, e nós literalmente usamos a música para introduzi-la, porque 
na música não existe o pensamento. A musica é exatamente um número no tempo, 
vejam vocês. A música, um número no tempo, que se dissipa energeticamente e pode 
conter muito mais energia do que as notas ou mesmo até uma canção por si só. Na 
realidade é como um rio que corre através de nós. Vocês estavam ouvindo a musica hoje 
- uma corrente ou rio de números no tempo emergindo dentro da sua realidade. E é onde 
Kuthumi literalmente fez muito de seu trabalho hoje, ajudando a fluir a energia dele, e 
agora nós simplesmente, aqui neste Shoud, começando a tirar a embalagem do presente 



que há nesta mensagem. A minha mensagem, de St. Germain, de Tobias, Kuthumi e 
todos os Shaumbra reunidos no mundo todo.

Eu tenho que dirigir uma questão antes de nos envolvermos na profundidade da nossa 
discussão hoje. Depois da minha última aparição aqui, muitos quiseram saber por que 
eu fui embora no início da sessão de perguntas e respostas. A propósito, hoje eu farei a 
sessão de perguntas e respostas, minha parte favorita (risadas). Nós esperamos que haja 
um grande número de perguntas por escrito que possam surgir afora.

Muitos perguntaram por que eu tive que partir tão de repente, e Tobias disse que eu 
tinha um compromisso muito urgente, um jantar com o Chefe de Estado, com o seu 
Presidente Bush. E a questão ressurgiu novamente e outra vez mais.  Eu fui como 
quem? Como eu estava neste jantar? O que foi tratado? O que eu ouvi? O que eu 
possivelmente eu disse ao presidente? Se eu falei com o Presidente a respeito dos 
Shaumbra, ou se em alguma hipótese nos falamos sobre a revolução espiritual que está 
em vigor no mundo todo? Não, eu não fiz isto não. Eu tive uma encantadora 
oportunidade no jantar daquela noite de urinar no chão (risadas no auditório). E fui 
levado a uma sala recuada por um momento, mas depois fui colocado para fora por um 
dos membros do pessoal de apoio... oh, eu entrei como Barney, o cachorro! (risadas) 
Sim. Eu apareci assim porque é muito mais fácil colocar minha energia em um cachorro 
do que em muitos destes limitados políticos (muitas risadas). Eu costumava ir através 
do Spot, mas Spot morreu... e agora eu fui através de Barney – um encantador cãozinho. 
Ele me permitiu durante um certo momento – ele é muito determinado, a propósito, ele 
é, simples, acha isto muito divertido e ele permite que alguns de nós trabalhemos 
através dele. Ele permite estabelecer a nossa energia dentro da sala. Sim, nós temos que 
fungar algumas pernas, dentro do que fazemos. Eu não estou muito acostumado a fazer 
isto neste meu papel como St. Germain (risadas), mas – nós efetivamente somos bem 
alimentados, com boa comida quando nós atuamos como Barney. Ele não recebe as 
típicas Alpo ou Purina. Ele é alimentado com algumas sobras do jantar muito deliciosas.

Mas, ele me permitiu – sim eu presenciei a festa - e ele permitiu que eu me 
movimentasse em torno dos convidados e enquanto eu sentei do lado deles e eles me 
acariciaram, podem imaginar o que eu fui capaz de transmitir para eles? A informação e 
a energia que eu compartilhei? E fiquei muito excitado em determinado ponto, porque 
eu efetivamente pude ver alguns deles se abrindo, efetivamente senti uma energia 
afetiva em alguns convidados do jantar aquela noite que literalmente, como Barney eu 
fiquei tão excitado que fiz xixi no chão.  



Foi assim que eu estive presente a este cerimonioso jantar. Assim apenas para deixá-los 
saber que isto é tão fácil – é mais fácil vir como cães. Eles têm, o que podemos chamar, 
uma energia muito maravilhosa e domesticada. Mas ainda – eu tenho que compartilhar 
com vocês – os cachorros algumas vezes ficam muito entediados com seus próprios 
donos. Eles adoram ter convidados como nós chegando. Alguma vez vocês já 
observaram que tem dias que seu cachorro está um pouco diferente do que ele estava no 
dia anterior, que ele chegou com atitudes diferentes, que ele tem diferentes maneiras? 
Que algumas vezes ele está feliz pela comida que vocês servem a ele, mas outros dias 
não? Já se perguntaram como é difícil para entidades como nós entrar em um cachorro e 
ter que comer algumas destas coisas ensacadas que vocês alimentam eles? E então nós 
simplesmente jogamos longe. É muito fácil trazer nossas energias em espécies como os 
cachorros.  De alguns gatos nos mantemos longe por uma variedade de razões. Eles têm 
a sua própria personalidade. Mas foi uma festa encantadora. Foi um momento onde 
muita energia pode ser transferida, e neste caso eu fiquei efetivamente com Barney por 
vários dias. 

Vamos mudar para uma discussão mais séria neste dias. Vamos falar a respeito – vamos 
falar a respeito do mundo. Vamos falar sobre o que está se passando na Terra 
exatamente agora. Tudo de fato é claramente obvio. Mas algumas vezes quando vocês 
estão no meio disto, é difícil ver a – o que se diz – a floresta a partir das árvores. 
Dificuldade de entender o que está acontecendo.

É muito simples. Muito básico. Tudo está acelerado. Literalmente, agora não olhem 
para os seus relógios quando eu disser, mas o tempo está acelerado neste exato 
momento. Agora, o dispositivo mecânico que vocês estão usando, seus relógios de pulso 
e os outros relógios, estão programados para um certa seqüência e eles não sabem sair 
desta seqüência de tempo. Eles são muito lineares. Por outro lado, o tempo por si só não 
sabe disto. Ele não sabe que tem que estar em uma seqüência muito definida. Então 
algumas vezes ele mesmo desacelera e acelera dependendo da consciência dos 
habitantes, neste caso, da humanidade. 

No tempo do grande Yeshua, o tempo se movia muito, muito diferente de agora. Seus 
cientistas possivelmente não puderam ver isto porque eles usaram as referências de 
medidas de agora para tentar entender o velho tempo. Eles dizem que o universo tem 3 
bilhões ou 30 bilhões de anos ou como hipótese muitos anos atrás. Isto está muito longe 
da verdade, porque o tempo se altera e muda. Ele acelera e desacelera. Ele até mesmo se 
dobra. Ele até mesmo flui em uma variedade de direções diferentes. Assim é muito 
difícil dizer que o Universo tem uma certa idade, ou que as coisas há mil anos atrás 
estavam em uma mesma base de tempo que agora. 



O tempo tem se acelerado. As coisas estão acontecendo mais rápido porque a 
consciência está indo mais rápido neste exato momento. Vocês podem dizer isto. Esta 
tudo ao redor de vocês. Vejam a sua tecnologia, como rapidamente, rapidamente ela 
está se alterando. Vejam a velocidade na qual as coisas são inventadas. Vejam a 
velocidade na qual até mesmo as respostas chegam à consciência de massa. Vejam a 
velocidade na qual tudo está se produzindo neste momento. É sem precedentes. Vocês 
estão vivendo um momento espiritual histórico. O tempo, considerando tanto os 
elementos do tempo e os eventos que estão acontecendo. 

Há entidades clamando para retornar neste momento. Entidades que querem ter um 
despertar. Entidades que estiveram encarnadas por centenas ou até mesmo milhares de 
anos. Vocês poderiam dizer que os mortos estão se levantando. Eles querem retornar. 
Assim, há um grande influxo de crianças, de humanos em todo o mundo que está
crescendo em uma taxa sem precedentes. Adicionado a isto há aqueles que nunca 
estiveram na Terra antes – nunca estiveram em uma forma física – eles estão esperando 
para vir. Eles são os que Tobias chama de Crianças Cristal. Eles estão empolgados com 
a perspectiva de virem neste período transacional, um tempo de grande mudança. 

Tobias tem falado a respeito da data de 18 de Setembro de 2007. Ela não está muito 
longe – o salto quântico – o tempo e o momento do agora onde nós obtemos um salto 
quântico de consciência. Tudo se acelera a tal velocidade que não pode mais seguir a 
velha trajetória.

Agora, ao mesmo tempo em que vocês têm uma velocidade sem precedentes e um andar 
mais rápido aqui na terra, sua Terra está operando ou se energizando ou sendo 
alimentada por um velho combustível – combustível fóssil. É surpreendente que outros 
recursos não estejam sendo usados. O que irá ocorrer – um desastre, uma catástrofe –
para que a consciência consiga um arranque, comece a procurar novos métodos.  
Atualmente, por quanto tempo o mundo pode operar na velocidade e no passo que está, 
usando recursos de combustível velho para fornecer energia por si só? Não muito 
tempo. 

Às vezes vocês lêem que há suprimento de petróleo para mais 50 anos, Provavelmente 
não. Não, a menos que reduzam drasticamente seu consumo. Uns 25 anos... é o que 
provavelmente ele se estendera, Shaumbra. De 15 a 20 anos, talvez, antes que o 
suprimento de petróleo alcance um tal ponto que ele não terá mais importância. Eles 
estão tão baixos que o petróleo se tornará a coisa mais valiosa na terra, a menos, a 



menos que outro suprimento de combustível seja descoberto – a menos que a 
consciência permita a si mesma evoluir. Há energia por toda parte, e não estamos 
falando apenas do vento, e do sol e do oceano... não estamos falando apenas do 
hidrogênio. Há energia em toda parte. 

É semelhante a viver no meio de um jardim exuberante com diversos tipos de alimentos 
inimagináveis, mas o único alimento que vocês sempre se focalizam, ou neste caso a 
humanidade... vamos chamá-lo de milho. Vocês apenas sabem como cultivar milho. 
Vocês só sabem comer milho. Vocês apenas sabem como digerir milho... mas o milho 
está sendo dizimado. Mais e mais pessoas estão comendo milho e vocês parecem não 
poder cultivar o suficiente. Mesmo que vocês estejam vivendo nesta bela Meca, este 
jardim, de muitos inimagináveis tipos de alimentos – frutas, vegetais – tudo que vocês 
poderiam querer, mas que a consciência não vê. Elas só vêem milhos. Elas não notam 
que vivem neste jardim abundante.  

Isto é como a sua situação de combustível se parece na Terra. Vocês vêem apenas 
petróleo. O petróleo não tem mais que 100 anos na Terra em termos de abastecimento 
para a humanidade. A Terra está crescendo. Vejam as mudanças nos últimos 100 anos. 
Vejam as mudanças que estão ocorrendo em países como a Índia e a China onde os seus 
consumos de combustível estão crescendo e crescendo. De onde eles estão vindo.

Tobias disse recentemente em uma canalização a um grupo pequeno, para que não 
ficassem surpresos se o barril de petróleo no próximo ano passasse para $120, $130, 
$140 o barril. Não se surpreendam, Shaumbra. O mundo está continuamente tentando se 
abastecer da velha energia. O que é uma incrível metáfora. É realmente bastante 
simples. 

Do próprio ponto de vista de vocês, Shaumbra. Vocês não devem cair no drama. Vocês 
não devem cair em nenhum tipo de paranóia. Vocês descobrirão que terão combustível 
suficiente para a vida de vocês. Não importa qual seja ele – se ele vem do petróleo ou 
do gás. Em suas vidas pessoais na Terra, vocês terão combustível mais do que o 
suficiente para o que vocês precisão. Então não entrem em pânico ou em um tipo de 
crise, mas entendam o que está acontecendo na Terra. Entendam as mudanças que estão 
ocorrendo, e ultimamente, serão boas para todos. 

Nesta crise energética que vocês vivem – e é uma crise. Ela apenas não está em 
evidência como talvez devesse estar. Nesta era de crise energética, há uma tendência de 



trazer à tona velhas questões que estão em busca de resolução. Há uma tendência de 
surgirem as guerras, por exemplo. Surgir o velho, velhas questões entre tribos e famílias 
espirituais.  Tudo faz parte do processo, mas fiquem bem conscientes disto. Fiquem 
conscientes a respeito do que está acontecendo. Isto provocará uma mudança monetária 
de toda espécie em diferentes partes do mundo. Há certos países que dominam a oferta 
monetária. Isto irá mudar. Mudará o centro do poder no mundo. E tudo muito 
apropriado.

A consciência mudará literalmente. Então observem isto como um evento sem 
precedentes mas um evento muito positivo no final das contas. Ultimamente, o que nós 
vemos acontecendo é que haverá aqueles que se conectarão com a alta consciência que 
permitirá a eles utilizarem novas fontes de combustíveis. Elas começarão timidamente, 
mas depois será difundida. Será difundida em toda parte. Assim, fiquem bastante cientes 
da energia que está atuando nestes tempos. Não apenas energia em termos de 
combustível, mas em termos do surgimento de qualquer energia.

Agora, em sua própria vida pessoal, neste tempo que estão vivendo, tentem manter as 
coisas simples. É muito fácil, especialmente com tudo que está se passando na vida de 
vocês, é muito fácil ser pego nas complexidades. Mantenham as coisas tão simples 
quanto possível. Este é um dos temas recorrentes de Tobias. Mantenham tudo simples, 
Shaumbra. Mantenham o básico. O que também os manterá bem esclarecidos. 
Observem – façam um inventário de tudo na vida de vocês. Não apenas das coisas 
físicas. Façam um inventário da família e dos amigos. Façam um inventário de tudo que 
está acontecendo em torno de vocês.

Façam um inventário profundo de todos os sistemas de crenças de vocês. Nós temos 
falado extensivamente sobre os sistemas de crenças. Sistemas de crenças que criam a 
realidade. Se interiorizem e vejam cada um deles – cada uma das suas crenças – como 
se estivessem vasculhando seus armários e livrando-os das roupas. Vocês sabem como 
às vezes os armários tendem a ficar muito atulhados. Eles ficam cheios de muitas coisas, 
coisas que já não são mais valiosas, mas que continuam tomando espaço. Vasculhem 
seus armários, seus armários de crenças, e dêem uma olhada em todas, uma por uma 
sem julgamento. Vocês continuam precisando disto? Isso continua a se ajustar à vocês? 
Esta fora de moda? Vocês podem deixar ir? 

Algumas vezes os sistemas de crenças, são como as coisas em seus armários, que ficam 
tão enterradas que se escondem de vocês a ponto de não vê-las mais. Algumas vezes 
vocês precisam ir e fazer uma completa limpeza nos armários. Tirem tudo para fora. 
Deixem tomar ar fresco. Separem apenas o que vocês verdadeiramente querem em suas 



vidas. Não há nada de errado com os sistemas de crenças. Eles são um dos muitos 
núcleos de energias ou formas ou estruturas de realidade. Vocês precisam de sistemas 
de crenças, mas o que tem ocorrido é que vocês as tem acobertado em cima de outras 
coberturas. Alguns deles estão em conflito e competindo. Isto drenará sua energia de 
repente. Isto tomará energia de vocês. 

A maioria dos sistemas de crenças que vocês têm neste momento – eu poderia dizer 60-
70% deles – vocês não precisam mais. Eles não servem a vocês. Vocês se penduram 
neles porque pensam que em determinado ponto devem retornar a isto. Vocês se 
engancham em alguns sistemas de crenças porque pensam que precisam fazer isto. 
Vocês se engancham neles porque não conhecem nada melhor. Ninguém nunca disse a 
vocês que vocês podem se livrar de um sistema de crença. 

São muitos e variados sistemas de crenças. Vocês acreditam que certa forma de 
abundância flui em suas vidas. Isto não serve mais a vocês. Vocês acreditam que certas 
coisas precisam ser feitas de certas maneiras. Por que? Apenas porque elas foram feitas 
desta forma antes não significa que elas precisam ser feitas desta forma agora. Há 
sistemas de crenças que provêem da consciência de massa que vocês de alguma forma 
apenas permitiram em suas vidas. Vocês têm permitido que eles encontrem os caminhos 
dentro dos seus armários. Mas eles não pertencem mais ali.  

Sistemas de crenças – eles podem ser muito teimosos. Eles podem se esconder. Eles 
podem fingir que continuam valiosos a vocês, mas exatamente agora Shaumbra, se 
vocês estão determinados a fazer algo em suas vidas para progredir na sua clareza, 
penetrem em seus sistemas de crenças. Em cada um deles. Avaliem tudo. A forma que 
vocês sentem a respeito da alimentação. A forma que vocês sentem a respeito da vida, 
religião, Deus. Deus é a maior cobertura do sistema de crenças no mais elevado nível 
que possa haver. Crenças sobre o que Deus é e o que não é. Vejam o que eles estão 
fazendo em seu mundo hoje. Países e religiões lutando, matando, tudo em nome de 
Deus. Por que ninguém ainda entrou no sistema de crença de Deus e perguntou, “De 
onde vem isto?” Até mesmo se isto foi escrito em um livro sagrado – “Por que isto está 
lá?” Nós ainda precisamos disto? Nós ainda precisamos “deste” Deus?

Alguns de vocês continuam acreditando que precisam ter um Deus. Interessante. Nós 
estamos patinando em gelo fino, aqui. Vocês acreditam que têm que ter um Deus. Tem 
que ser algum Ser Onipotente. Tem? Tem que ser este único amor, esta única unificação 
de força? Isto é para vocês responderem, não para mim. Mas dêem uma olhada nisto. 
Isto serve para vocês?



Alguns de vocês – e nós estamos falando com todos os Shaumbra e certamente toda 
humanidade – alguns de vocês precisam desta figura paternal, a figura de Deus. Uma 
figura para quem vocês retornam em algum ponto. Alguns de vocês precisam acreditar 
que quando vocês deixarem a Terra vocês retornarão a este eterno estado de perfeição e 
felicidade. Isto serve a vocês? Não há nada a fazer com a verdade, vocês sabem. Não há 
nada a fazer com a verdade. Vocês descobrirão, se vocês já não descobriram, não há 
verdade. Há níveis elevados de consciência, e verdade – a verdade está continuamente 
mudando. Não há uma verdade.

Dêem uma olhada em suas verdades. Dêem uma olhada no que vocês estão sustentando 
e no que acreditam. Esvaziem este armário, o tempo todo olhando pela simplicidade. 
Vocês vivem tempos muito difíceis e desafiantes. Estimulantes, é claro, mas muito 
difíceis e desafiantes. É melhor manter as coisas tão simples quanto possível. Agora isto 
não significa que vocês não podem apreciar fazer uma variedade de atividades. Nós 
sabemos que muitos de vocês estão super atarefados. Alguns de vocês gostam de se 
manter muito ocupados. Não há nada de errado nisto. Vocês estão simplesmente 
expressando as suas criatividades interiores. Mas vocês também podem manter isto 
simples. 

Outra coisa. Eu irei retornar agora – dentro do nosso recente workshop em Eleuthera –
fazendo escolhas, vejam vocês. Vocês pensam, vocês fazem, mas eu vou chamar vocês 
de mentirosos. Vocês pensam que podem fazer escolhas. De maneira nenhuma. 
Humanos não fazem escolhas. Eles simplesmente respondem. O crucial da nossa 
reunião nas Bahamas, em Eleuthera, o lugar que significa liberdade, foi para dizer “Que 
tal uma escolha em sua vida agora?”. Vocês dizem “Não, mas eu sei que – eu faço 
escolhas – eu quero isto e eu quero aquilo” Não são escolhas. Não são um querer. São 
desejos. São fugazes.

Os humanos tendem a não fazer escolhas. Pensem sobre isto e sintam isto. Eles reagem 
e tem um completo jogo de emoções em respostas. Eles pensam que sabem o que 
querem, mas eles estão com medo de fazer uma escolha. The Eleuthera Synchrotize™ 
System (Sistema Sincronizado Eleuthera) é sobre escolhas – escolhas simples. Nós 
tivemos que passar por diversas discussões a respeito da realidade e crenças, e a respeito 
das mentiras que vocês contam a vocês mesmos todos os dias, para chegar a este ponto 
de serem capazes de discutir as escolhas. Não as escolhas típicas que vocês também 
pensam a respeito. Estamos tendo que olhar no seu jardim – sua visão da realidade. Sua 
visão da realidade – a realidade que vocês escolheram para viver – está preenchida de 
coisas que vocês nem mesmo sabem que existem. Implantes, sugestões, coberturas que 



são de vidas passadas. Votos, juramentos – que não precisam estar mais aí. Vocês as 
plantaram por alguma razão, por algum propósito, e então as têm mantido na sua visão 
de realidade. Vocês não precisam mais delas. Comecem extirpando-as, excluindo-as. 

A maioria das pessoas permite que as suas visões da realidade simplesmente cresçam 
em volta deles. Nunca ocorreu a eles que eles têm uma escolha de como querem que 
suas visões de realidade se pareçam. Eles apenas permitem que ocorram, e eles xingam 
quando elas crescem demais.  Eles blasfemam quando há desequilíbrio no ecossistema 
das suas visões de realidades. Eles pensam que são seus destinos; que é a sorte deles. O 
que vocês dizem – “ é justamente da forma que é”. Vocês têm aceitado isto como uma 
cobertura muito danificada – “Que é apenas da forma que é. Deve ser meu destino”. 
Alguém disse a vocês em algum lugar ao longo da linha que isto é o que Deus quer de 
vocês. Por que acreditam que há algum querer? Por que acreditam que há algum 
destino? Vocês podem escolher. 

Talvez os humanos tenham ficado preguiçosos em algum ponto. Eles pararam de 
escolher, ou talvez seja muito trabalhoso. Apenas deixam que as coisas aconteçam. 
Reagem à elas conforme as coisas talvez chegam. Mas Shaumbra, vocês são um pouco 
diferentes. É por isto que estamos aqui. E por isso vocês têm feito parte deste grupo de 
vanguarda bastante evolucionário por um longo tempo. É tempo de fazer escolhas em 
suas vidas. A consciência escolhe. Podem começar com um sim ou não. Não “veremos 
o que acontece”. Não “talvez” ou “quem sabe”, mas um “sim” ou “não”. Como uma 
simples, maravilhosa técnica. Nós iremos entrar nisto em grandes detalhes em 
sincronização – algo que vocês podem fazer para si mesmos. Vocês descobrirão 
intuitivamente que conhecem este material – seu material – porque os Shaumbra que eu 
chamei para irmos juntos a Bahamas foram os seus representantes. Eles tinham alguns 
atributos singulares, características singulares, mas eles foram seus representantes.  

Então vocês acharão que esta sincronia – este método de se escolher e ter sincronização 
retorna à suas vidas. É muito intuitivo. Vocês sentirão que já sabem disto. Nós daremos 
alguns passos muito deliberados e específicos e então vocês poderão retomar a trilha. 
Também, para que comecem a trabalhar com os outros. Isto não é – a propósito, os 
outros com quem vocês trabalharão não são Shaumbra. Eles estão à margem dos 
Shaumbra, mas são pessoas que estão caminhando adiante em suas consciências. Eles 
não estão satisfeitos com suas velhas formas ou seu velho eu. Eles querem algumas 
respostas diferentes. Então nós temos dado este programa para o Shaumbra ensinar e 
mudar. Eu vou insistir nisto agora mesmo. Cauldre não mencionou isto antes, mas se 
vocês vão ensinar isto, vocês têm que se responsabilizar por isto. De outra forma a 
energia não trabalha. Acreditem em mim. 



Vocês ensinam esta sincronização. É sobre escolhas. Isto é simples. É sobre fazer 
escolhas. Nós prescrevemos um sistema muito específico dentro disto, então os outros 
que não tiveram o benefício de vocês – como dizer – iluminação ou consciência, eles 
poderão alcançar isto. Vocês deverão ser capazes de alcançar isto mais facilmente, mas 
eles terão mais dificuldade. Eles não estão na mesma posição que vocês. É a respeito de 
escolhas. Mas primeiro comecem usando isto em suas vidas. 

Mantenha isto simples. Façam escolhas em suas vidas. Entendam que as coisas estão –
malucas – neste momento, na Terra, mas entendam por quê. Entendam a necessidade 
disto. Saibam que as coisas não vão – como dizer – não vão parar no inferno ou cair aos 
pedaços. As coisas não irão para um abismo profundo. As energias neste momento estão 
muito dinâmicas e há muitos na Terra que possuem consciência elevada – Shaumbra é 
um grupo, e há outros grupos e famílias também – de modo que vocês não poderão ter 
esta total destruição e total caos na Terra neste momento até mesmo se vocês quisessem 
isto. Estes são apenas alguns pontos em suas vidas pessoais. 

Agora, vamos falar sobre energia. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo 
com vocês neste momento de suas vidas. Vamos continuar com algumas das discussões 
que Tobias tem tido com vocês. Vamos falar depois a respeito dos reinos cristalinos e 
de como trazê-los para suas vidas, como integrá-los no que vocês estão fazendo. 

O que está acontecendo em uma visão geral e estamos falando de um grande, grande 
panorama. Em determinado tempo e lugar vocês eram a Unidade. É um conceito difícil 
de verbalizar, mas tudo era Unidade. Tobias falou disto como o Lar ou o reino. A 
Unidade depois se abriu por Si Mesma para criar muitas, muitas partes e pedaços, dando 
a cada parte e pedaço uma identidade individual - dando a cada parte e pedaço uma 
identidade soberana. Isto foi o que vocês receberam. Alguns de vocês chamam isto de 
alma. Alguns de vocês chamam isto de espírito interno ou Deus, mas isto é o que ela é –
a sua identidade interna.

Agora, passado o decurso de um longo período de tempo e muitas experiências vocês 
finalmente vieram para este lugar chamado Terra, e como Tobias falou a respeito no 
Shoud do mês passado, vocês chegaram aqui e em algum lugar ao longo do caminho 
vocês cortaram suas conexões de consciência com os seus próprios reinos cristalinos. 
Vocês cortaram suas conexões de consciência com este lugar que está além da mente –
os reinos cristalinos. E ele pediu que fizessem uma pequena de lição de casa, na qual eu 



estou certo de que pensaram a respeito. Mas ele disse, “Por que você se separou do 
Cristalino?” “Quando você se separou do Cristalino, e como você retornou a ele?”. 

Neste ponto do nosso trabalho em conjunto, os reinos cristalinos se tornam muito 
importantes - muito importantes porque, conforme foi discutido anteriormente, eles vão 
além dos Reinos Próximos. Os Reinos Próximos estão associados com as energias dos 
limites terrenos. Os Reinos Próximos contém apenas uma porção da energia e das 
respostas. Neste momento estamos expandindo além dos Próximos para dentro dos 
Cristalinos. O problema é que o Cristalino não é um lugar da mente. Mas é tempo de 
trazer a energia cristalina de volta. Então, aonde foi que ela foi cortada? Aonde foi que 
ela se separou e por quê? 

Eu peço a vocês que apenas sintam por um momento.

(Pausa)

Como dissemos, em determinado ponto tudo era Um, depois se tornou vários. Foi onde, 
vocês poderiam dizer, os anjos foram criados. Eles se tornaram muitos. Os muitos 
sempre estiveram conectados e interconectados com algo que Tobias chama de campo. 
O campo é a fonte da energia. O campo é o que têm conectado vocês e mantido em 
vocês mesmos, seus espíritos e tudo mais. Vocês ouviram estas discussões de que todas 
as coisas são uma só. De certa maneira é verdade. Tudo está interconectado através do 
campo. O campo não existe em um ponto particular no tempo ou espaço. Ele 
simplesmente é. Ele tem sido o poder energético estabelecido para tudo que está 
ocorrendo. 

Tudo tem sido interconectado através dos reinos cristalinos. Os reinos cristalinos –
novamente, nós não queremos chamar estas dimensões de 5ª, 6ª, 7ª ou 8ª, porque não 
tem nada relacionado com hierarquia. Os reinos cristalinos estão fora da energia dos 
limites da Terra. Elas talvez sejam a forma mais pura... é difícil descrever em palavras... 
a mais pura forma de energia sem ter de ir a outro reino – isto aqui esta muito além de 
descrição – mas talvez a mais pura forma de energia que vocês possivelmente possam 
recorrer no momento atual. Os reinos Cristalinos é o local onde as idéias são originadas. 
Todos vocês tem ido e estado lá, assim que energeticamente os reinos cristalinos são 
muito familiares, mas a mente ainda se esforça para entender. A mente quer definir, mas 
ela simplesmente não opera lá.



Os reinos cristalinos são preenchidos com atividades, preenchidos com esta criação e 
nascimento. É um lugar maravilhoso para se ir e de ter idéias que desejam desenvolver, 
se precisam de soluções, se vocês simplesmente precisam ser revigorados. O Centro de 
Serviços Shaumbra de que Tobias falou é um tipo de energia cristalina em si mesma. 
Mas a questão foi formulada, “Então, por que não está aqui?” Onde foi que vocês se 
desligaram e por quê? Parte da discussão de hoje é para responder estas questões.

De certa maneira o Todo criará a Si mesmo em pedaços e no final das contas cada 
pedaço do Todo, terá a sua própria natureza soberana, vai querer se desconectar 
totalmente do Todo. Assim se vocês tiverem total acesso e a recordação dos reinos 
cristalinos, vocês poderão continuar ligados ao Todo, vejam vocês, ou ligados a 
Unidade. Muito semelhante ao momento atual, vocês continuam atados ou se 
alimentando dentro do campo que os retém dentro de um tipo de unidade ou consciência 
de massa. Assim, em determinado ponto vocês se auto-desligaram dos reinos cristalinos 
para que então pudessem desenvolver suas próprias naturezas soberanas.

Aqui, iremos mais lentamente, porque há diversos detalhes e muita energia. 

O propósito, seu propósito, meu propósito – de ter deixado para sempre o principio, foi 
para redescobrir a nós mesmos fora do Um, literalmente nos auto-separando do Um para 
recriar o Um. Talvez agora isto chegue um pouco a – como dizer – ficção científica, 
dando um pequeno nó na cabeça, mas podemos seguir com estas energias hoje. O Todo 
colocou a si mesmo em pedaços. Cada pedaço teve que se tornar totalmente soberano de 
modo que o Todo pudesse reinventar a Si Mesmo. Entretanto, enquanto o Todo tem 
reinventado a Si Mesmo – vamos chamá-lo de Um. Quando o Um reinventa a si mesmo, 
as partes que se desligaram continuam independentes. Este é uma surpreendente parte 
da física espiritual. É o que podemos dizer, a forma como Deus opera.  

Vocês estão se dando este potencial soberano. Deus por direito próprio, mas como 
vocês podem aprender a ser Deus por direito próprio se continuamente estão 
interconectados com todos estes velhos sistemas? Vejam só. Como podem ser Deus por 
direito próprio se continuam se alimentando do velho campo? Como podem ser Deus 
por direito próprio se vocês continuam escapando novamente dos reinos cristalinos que 
fazem parte da consciência da massa angélica, vocês percebem? Assim, vocês se 
desconectam dos reinos cristalinos conscientemente.



Agora partes de vocês podem ainda se ligar dentro desta energia. Há ainda um pouco de 
lembrança. Mas vocês se desligaram no geral. Alguns de vocês têm tentado retornar lá 
neste último mês ou dois desde que começamos a falar sobre isto - “Sim, eu irei aos 
reinos cristalinos”. Não funcionou como esperavam, não foi? É difícil chegar lá, 
particularmente porque não se aceita a mente, mas especialmente porque vocês deram a 
si mesmos um comando ou uma cobertura de que não poderiam nunca mais retornar lá.

Agora vocês estão chegando a algo maior – maior, maior. Vocês irão se desligar do 
campo. Isso seria comparável, de uma certa maneira, como se tivessem vivido a vida 
toda em uma cidade e vocês simplesmente aceitaram a realidade da companhia 
utilitária. Eles supriram a eletricidade do seu apartamento, o gás que o acalentava. Todo 
a infra-estrutura estava lá. Vocês simplesmente aceitaram que estava lá, e um dia 
fizeram as malas, saíram a campo milhas e milhas longe de qualquer um e viveram fora, 
do que eles chamam, a grade. Vocês se tornaram auto-suficientes. 

Eu quero que vocês entendam a analogia aqui, do que aconteceu em sua vida pessoal e o 
que está acontecendo no mundo a sua volta neste momento atual.  Os deslocamentos e 
as mudanças na sociedade e na consciência. 

Mas, voltando à discussão, vocês se desligaram dos reinos cristalinos então, puderam 
descobrir a si próprios internamente. Ninguém está interconectado com os reinos 
cristalinos, e galáxias distantes ou o que quer que seja que queiram dizer que estão. 
Ninguém está interconectado com as galáxias cristalinas onde reinam os anjos elevados. 
Só a sua própria. A sua própria estação de força dentro de vocês, vejam só. 

Foi por isto que se isolaram. Vocês se isolaram durante um determinado tempo. Não foi 
de uma vez só. Quando vocês vieram pela primeira vez à esta Terra como anjos em 
forma física, vocês continuaram tendo uma conexão com o cristalino. Todos nós 
tínhamos. Particularmente durante os dias e tempos da Lemuria. Nós podíamos viajar 
para frente e para trás. Nós podíamos atravessar para dentro e para fora dos reinos 
cristalinos. Mas depois começou a se distanciar, começou a ir embora. E 
particularmente nesta era que podemos chamar de Crística da humanidade. Nos últimos 
milhares de anos, vocês realmente se desligaram disto.  

Estranho, que vocês pudessem estar vivendo, o que nós chamamos, o tempo crístico ou 
de Cristo na Terra, mas entretanto se desligaram dos reinos cristalinos. Mas fizeram 
isto, e eu fiz isto, para que pudéssemos ter a nós próprios. Então nós poderíamos 



descobrir a nós mesmos, porque como iríamos ser Deus também – soberano e total em 
si mesmo. Um Deus com as capacidades, com todos os recursos energéticos do Um, 
mas mesmo assim único da sua própria maneira.  

Então vocês se desligaram. Vocês se isolaram e puderam então se interiorizar e se 
buscar. Vocês tiveram que se explorar. No mesmo simbolismo, ao longo daquelas 
mesmas linhas, vocês se desconectaram energeticamente nesta vida das coisas que 
sabiam que não serviam mais a vocês. Vocês se desligaram de suas famílias porque tem 
sido difícil até certo grau. Vocês se desligaram de seus trabalhos e negócios e amores.
Não porque fizeram algo errado, não porque não mereçam isto ou porque são anormais. 
Vocês se desligaram destas coisas continuamente, trabalhando juntamente com a 
energia de base da alma, têm que ir dentro, e dentro, e dentro – da descoberta do Eu.  As 
energias do cristalino estão internamente em vocês. São suas. Estão aí. Vocês as 
trouxeram. Há dois mil anos atrás vocês disseram, “Eu vou levá-las para a Terra 
comigo. E vou ativá-las no momento certo. Eu vou me desligar por completo dos reinos 
cristalinos assim poderei descobrir meu próprio Eu”. Isto é ser soberano.

E agora, o próximo passo, o campo. Ao se desligarem da fonte desta energia exterior 
que os tem mantido continuar todo este tempo. Ao se desligarem do fluxo energético. 
Eu quero dizer que este é um assunto de grande escala Shaumbra.  Ao ter que ir 
interiormente a favor da sua própria energia pessoal. Sem contar nem um pouco com a 
energia espiritual do lado de fora – energia de força vital externa. Indo por conta 
própria. Talvez um pouco atemorizante, mas isso pode ser feito. Eu fiz isto. Outros 
fizeram isto. Não muitos, e nunca antes um grande grupo. Assim é para onde vocês 
estão se dirigindo neste momento. Se liberar... se puderem imaginar de todas estas 
conexões ou fios ou grades ou padrões, ou do que quiserem chamá-las, que os mantém 
conectados ao campo. Estas coisas que estão alimentando vocês e suas realidades. O 
combustível que estão usando em suas visões da realidade. Agora nós iremos nos 
desligar disto.  

Oh, vocês já tinham concordado com isto. Eu nem precisei perguntar. Eu estou 
simplesmente contando a vocês o que está acontecendo em suas vidas. Eu estou 
simplesmente tentando compartilhar com vocês, porquê vocês estão sentindo como se 
estivessem sendo virados do avesso e de cabeça para baixo. Isto é o que está 
acontecendo. Mas, vocês concordaram em fazer isto em um certo nível. 

Parte da dificuldade de desconexão da grade e do campo é que vocês têm confiado 
neles. É o que vocês conhecem. É um sistema de crença e uma cobertura que vocês têm
aceitado e simplesmente têm se alimentado e se alimentado e ainda se alimentando 



disto. Vocês têm usado isto para criar suas realidades.  Quando se desconectam disto, 
uma ansiedade começa surgir. Um medo começa a vir. Eu estou falando pela minha 
própria experiência pessoal. O cheiro da morte literalmente começa a surgir, Shaumbra. 
O que vocês poderiam chamar de sombra escura da morte. Vocês sentem isto. Vocês 
começam sentir em seus sonhos – sonhos assustadores, sonhos aterrorizantes. Sonhos 
que têm vocês correndo tentando encontrar amigos, vejam vocês. Muitos de vocês tem 
tido isto. Tentando achar a família. Sonhos que têm vocês correndo tentando achar 
algum conforto, sentindo como se estivessem no meio do nada. Porque vocês são um 
completo mecanismo humano espiritual e um sistema que sente o que está acontecendo. 
Lentamente, um pouco por vez, se desconectando da próxima e da próxima e da 
próxima grade ou fio ou padrão. 

Partes de vocês, a sua humanidade em particular, não sabe exatamente o que está 
acontecendo. Vocês podem sobreviver? Podem encontrar isto dentro de vocês mesmos? 
Quão difícil e quão profundo isto tem que ser antes de conseguir que seu novo sistema 
de energia pessoal contribua abrindo isto à força?  O que isto exige? Isto é único em 
cada caso. Alguns de vocês irão talvez sentir como se estivessem correndo em direção a 
uma parede de tijolos. Alguns de vocês podem achar que estão atingindo o fundo do 
fundo. Vocês dizem que já estão fazendo isto, mas um pouco mais fundo! Vocês não 
têm que ir longe, tão profundo. Não precisam ir a este nível. Algumas vezes velhos 
sistemas de crenças e velhos conceitos da realidade se colocam no caminho e forçam 
vocês a ir para novas profundidades, mas vocês não têm que fazer isto.  

É por isto que dizemos para manterem as coisas simples agora. Avaliem cada sistema de 
crença, porque alguns destes velhos sistemas de crenças que vocês estão se agarrando 
estão literalmente empurrando vocês para a margem. Livrem-se deles – dos sistemas 
que vocês precisam trabalhar arduamente. Este é um dos mais loucos de todos. 
Shaumbra, todos vocês estão trabalhando duro. Nós não estamos falando apenas dos 
seus empregos, vocês estão simplesmente trabalhando duro no dia a dia da sua vida. 
Mas vocês têm aceitado os sistemas de crenças que ditam isto e fazem com que caiam 
dentro deste padrão. Vocês estão se tornando as marionetes dos seus próprios sistemas 
de crenças. Se adiantem para o outro lado. Mudem os sistemas de crenças. Vocês 
podem inclusive se livrar das marionetes.  

Assim seus sistemas humanos espirituais começam a propor os seus mecanismos de 
defesa neste momento. Agora mesmo. Quando digo agora, estou falando sobre hoje. 
Alguns de vocês estão sentindo eles chegarem, mas hoje literalmente indica um marco 
Shaumbra, se assim vocês escolherem, e os de vocês que já escolheram. Mas vocês 
começam a se desconectar do campo. Vocês começam a se desconectar pouco a pouco.



Alguém mencionou hoje cedo, “Nós criamos nossa própria nave espacial, nós criamos 
nosso próprio planeta”. Vocês estão. Vocês estão criando suas próprias realidades 
pessoais. Vocês estão criando a sua própria nova dimensão. Isto tudo é parte completa 
do processo que conduz para tornarem-se seres soberanos onde as criações são rápidas, 
onde as criações não dependem da consciência de massa e de outras pessoas. Muito da 
vida de vocês neste momento está atada a consciência de massa. Anos atrás vocês 
proclamaram suas aprovações para começar a liberação disto, e vocês têm feito, mas 
vocês atingiram um novo nível do qual podem se liberar ou deixar ir até mesmo a 
consciência de massa.  Vocês estão verdadeiramente – como disse alguém importante  –
vocês estão verdadeiramente saindo do limbo. Do seu próprio limbo por si mesmos. 
Justamente vocês. Se desconectando dos reinos cristalinos, do campo, da consciência de 
massa, dos velhos sistemas de crenças. Sim algumas vezes sentem como se estivessem 
expostos nus, mas ao estarem se expondo nus vocês têm um novo senso de liberdade. 
Um novo senso de realização. É o propósito de Alma – é aquele propósito de uma alma, 
se assim preferirem acreditar – que se tornaram totalmente soberanos. 

O Todo ou a Unidade se separou em pedaços. As partes então ajudaram a recriar o 
Todo, mas cada parte permanece independente, totalmente livre, totalmente soberana. 
Este foi o plano que todos nós concordamos quando deixamos o Lar. 

Tobias falou em nosso último encontro sobre o desejo da Alma versus o desejo humano. 
Ele disse que a Alma algumas vezes verdadeiramente não se importa com o desejo 
humano. Não se importa. A Alma simplesmente quer descobrir como isto é, como é isto 
de ser completamente  soberano. Que significa liberdade total, criação total, total auto-
capacitação. Se observarem profundamente dentro de si mesmos, há um propósito na 
Alma que é seu – a descoberta total de que vocês também são Deus. É também, a 
propósito, a descoberta total de que é amor. 

Assim, agora vocês estão neste mês de amor na sua consciência humana. Amor humano 
não é nada comparado ao amor do Espírito e do Eu. Todo o propósito de Alma é 
entender que a soberania é natural – o presente do amor do Espírito, de Tudo Que É.  
Mas para cumprir isto, deve haver a total desconexão. Total desconexão. 

O seu mundo continua sendo operado com o velho combustível fóssil, tão obcecados 
dentro disto que não podem nem mesmo ver que há outros potenciais aí fora. O mundo 
não é capaz. Ele está lutando batalhas e guerras. Reivindicando guerras porque eles 
dizem que houve um líder ruim, um líder cruel. Não foi sobre isto. Foi sobre a estratégia 



de saber onde o petróleo está. Assim, todo o mundo neste momento esta sendo virado de 
cabeça para baixo porque está tentando ainda se alimentar das mesmas velhas fontes de 
combustível muito embora vivam no meio deste jardim abundante. É uma vergonha. É 
uma vergonha.

E vocês, Shaumbra, vocês, vivendo em seu mundo ainda conectados a velha fonte de 
combustível. Tanto se for a grade, se até mesmo for os reinos cristalinos, se for os seus 
sistemas de crenças, continuam se alimentando de tudo que às vezes causam a vocês um 
grande sofrimento, grande dor. Quando tudo em volta é um jardim abundante. O jardim 
de vocês – está preenchido com diversos potenciais, mas vocês não os vêem. Vocês 
estão tão acostumados às velhas formas de serem alimentados, nas velhas formas de 
introduzirem as energias, que não vêem tudo isso em volta de vocês, cada potencial que 
alguma vez poderiam desejar, ou que vocês poderiam escolher alguma vez, vejam 
vocês. Uma vez que comecem a fazer escolhas em suas vidas, uma vez que se permitam 
a si mesmos serem desconectados do campo por si próprio, vocês começarão a ver que 
verdadeiros criadores são. Vocês irão ver que não estão amarrados dentro da 
consciência de ninguém mais ou de qualquer outra consciência de grupo. Entenderão 
como é ser totalmente livres e soberanos.

É um período de transição difícil para se atravessar. Nós não estamos dizendo que é 
fácil, mas vocês podem tornar isto simples. Vocês podem tornar isto simples, 
Shaumbra.

Tomem um momento aqui onde estamos sentados juntos, como seres soberanos 
individuais e como um grupo que tem muitos atributos em comum. Sintam por um 
momento, ou mesmo imaginem por um momento. Há este Reino Cristalino dentro de 
vocês e nos reinos cristalinos todo o nascimento de toda energia criativa que alguma vez 
poderiam querer. Parem de ir a quarta dimensão para terem suas respostas. Sigam na 
direção dos seus próprios reinos cristalinos.

Alguns de vocês se esforçam tentando criar coisas – invenções ou música ou negócios –
e eles parecem vir abaixo, esgotados de qualquer dinâmica de energia, porque vocês 
estão procurando respostas em um mundo da velha energia. Alguns de vocês tentaram ir 
aos reinos cristalinos procurar pelas respostas, mas vocês mesmos fecharam aquela 
porta. Agora caminhem para dentro do seu ser. Há um centro de energia dentro de vocês 
que não precisa estar conectado com nenhum outro centro de energia, a grade, nem 
qualquer das outras energias também. Está dentro de vocês. É tempo de ativar isto. É 
tempo de trazê-lo à tona em sua vida. Tempo de respirar alguma energia dentro disso. 
Ponham isto em movimento. Vocês precisarão dele em movimento. Precisarão trabalhar 



com ele - este campo de energia dentro de si mesmos. Sua própria estação de força 
energética pessoal. Precisarão disto porque vocês estão se desconectando do campo 
agora mesmo.

(Pausa)

Prestem especial atenção ao que está acontecendo em suas vidas. Como seus corpos 
respondem às coisas, como a energia flui dentro e através de vocês, nestes próximos 
meses. Vocês se tornarão muito conscientes de como estão se desconectando do campo, 
de modo que serão soberanos.   

Isto é tudo que tínhamos para compartilhar neste dia. Nós voltaremos para as suas 
perguntas e respostas e talvez  seja bem recomendado alguma respiração bem forte aqui.

EU SOU, sim EU SOU.
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Então George olhou abaixo, nos olhos sábios e amorosos de Barney (risos da 
audiência), e disse, "O que eu deveria fazer no mundo... o que deveria fazer no mundo?" 
E Barney lambeu a sua mão (mais risadas enquanto Saint-Germain faz uma fisionomia 
aborrecida), e respondeu-lhe, "Independência de Energia, George. Independência de 
Energia. Isto parará as guerras, isto parará os jogos de poder. Isto alimentará o seu povo, 
de uma forma inteiramente nova. Independência de Energia”. E o que George falou 
neste recente "Estado de Re-União?” Independência de Energia. Esta lambida na mão 
foi válida. (Muitos risos da audiência).

E os Shaumbra dizem, "O que é que deveríamos saber neste momento? Onde estamos? 
O que deveríamos estar fazendo?" E Adamus e Kuthumi e Tobias dizem: 
"Independência de Energia, Shaumbra. A Independência da sua própria energia”. 
Quando vocês aprenderem a se desconectar de todas as coisas que os alimentaram no 
passado, incluindo a primaria, o Campo, vocês aprenderão sobre a sua própria 
independência de energia e enfim, sobre a verdade de sua própria natureza soberana. 
Autonomia de Energia, Shaumbra.

Vocês dizem, "Mas como fazemos isto?" Bem, não é como sobre vocês fazem isto, pois 
vai acontecer de qualquer modo. Está acontecendo. Nós começamos isto hoje. Nós 
começamos isto - ao nos reunir aqui na casa do Shaumbra - pouco a pouco, estas coisas 
que os conectaram ao campo, ao deixá-las ir, vocês poderão então se tornar energia
independente.

Vocês vêem quando vocês estão conectados ao campo, vocês estão na realidade, 
conectados à consciência de massa, à consciência Angélica, a todas as coisas. Ao se 
desconectarem, escapando desta alimentação, vocês aprenderão a como se 
interiorizarem e despertarem estas coisas dentro de vocês, que lhes dão total liberdade e 
independência.

Isto não significa que vocês nunca amarão, nunca compartilharão com outras pessoas, 
nunca terão grupos aos quais vocês se associem - isto significa que vocês vão estar 
fazendo isto de uma forma diferente e independente. Ao invés de alimentarem-se do seu 
trabalho...o qual, a propósito, é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ao invés 
de alimentarem-se da sua família e companheiros, ao invés de alimentarem-se da 
consciência de massa, vocês se tornam uma energia independente. Soberanos. Íntegros 
dentro de vocês.  



Está acontecendo. Vocês não têm que forçar isto. Nós não podemos escrever quaisquer 
livros sobre isto. Simplesmente acontece. Estas conexões e grades, elas simplesmente se 
dissolvem. Vagarosamente, certamente, de forma que o seu corpo possa manobrá-lo, e 
de forma que a sua mente possa lidar com isto, mas elas vão embora.

Eis mais uma questão sobre como vocês reagem a isto. Este foi o propósito deste Shoud, 
plantar esta energia da qual vocês não têm que ter pânico. Se vocês sentirem as defesas 
do seu sistema emergindo, ou se vocês sentirem aflorar o medo e a ansiedade, vocês 
compreenderão agora de onde estão vindo. Se vocês sentirem que as coisas estão 
viradas de cabeça para baixo em sua vida, vocês compreenderão por que. Está tudo 
associado com um propósito maravilhoso de alma. "O Propósito da Alma", está 
deixando ir o Todo ou o Um, se tornar plenos e completos em vocês, o qual reinventa o 
Um, uma vez mais. Uma espiral maravilhosa de energia.

E agora, para aqueles que ousarem, vamos as suas perguntas. (Risos)

Linda: Adamus, eu, antes de tudo, gostaria de agradecer-lhe por sua decisão de ser forte 
e inteligente, além de perder um pouco da arrogância. Isto é muito apreciado por muitos 
de nós. Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Eu ainda tenho uma reserva da minha própria arrogância. 
(Risos)

Linda: Oh, eu tenho certeza! E é interessante ouvir que você poderia ser um grande 
cachorro, obrigada.

Adamus Saint-Germain: Não é que eu fui um grande cachorro, mas foi um grande 
cachorro que me deixou entrar para uma visita naquela casa, para falar, assim eu poderia 
entrar em contato direto com George.

Linda: Obrigada, isto foi maravilhoso.

Pergunta do Shaumbra 1 (uma mulher ao microfone):  Bom dia, Adamus. Um amigo 
meu muito querido, aproximou-se de mim recentemente e me disse que a vida era como 



um aeroporto. Ele não se lembrava em que vôo ele embarcaria, ele não sabia em que 
vôo ele estava partindo, e nós não estamos realmente certos do que pretendemos fazer 
lá. Eu adoraria ouvir a sua resposta a isto.

Adamus Saint-Germain: Realmente. É parecido com isto, pois a maioria dos humanos 
não está verdadeiramente consciente de como eles chegaram aqui, e eles têm medo de 
partir, mas eles desprezam estar no aeroporto, enquanto isto. É bem assim.

Mas, em termos do próprio propósito, este é muito óbvio e muito claro. A maioria das 
pessoas não quer olhar para ele. Ou as coberturas, a hipnose sob a qual eles estão, 
impede-os de fazerem isto...e alguns chamariam a estas palavras de não sagradas... 
apenas para descobrir que vocês são Deus também. Se vocês quiserem concentrar tudo e 
torná-lo simples, o que o Shaumbra está aprendendo, qual é sua total paixão aqui, 
descobrindo que vocês são Deus também. É o fruto da rosa.

Shaumbra 1: Muito obrigada.

Adamus Saint-Germain: Obrigado.

Pergunta do Shaumbra 2 (da Internet, lida por Linda): Adamus, me apresentaram ao pó 
de ouro branco, chamado "Omus", e os fomentadores do produto e as pessoas que o 
usam, dizem que ele facilita a ascensão, ao transformar seu corpo de luz... (Adamus 
interrompe).

Adamus Saint-Germain: Fora do tubo de alimentação. Nem mesmo quero ouvir isto. Se 
vocês têm que tomar pó de ouro branco, vocês não vão se libertar do Campo. Vocês não 
vão se tornar energia independente. Vocês estão confiando mais uma vez em coisas 
externas. Obrigado. Próxima pergunta.

Linda:...sobre deixar ir toda a sua arrogância (risadas).

Pergunta do Shaumbra 3: (uma mulher ao microfone): Saint-Germain, eu estou um 
pouco consternada hoje com meu amor por você e minha estima por você me visitar tão 
freqüentemente.



Adamus Saint-Germain: E nós temos bons momentos quando eu a visito (risos).

Shaumbra 3: Sim, eu sei que sim! E eu aprecio o seu humor, mais do que eu possa 
expressar. Então, para me acalmar aqui um pouco, eu quero começar com um pouco de 
humor. Tantos potenciais sombra têm surgido diante de mim. Eu estou achando que ser 
um ser multi-dimensional foi bem fácil. Fazer isto simultaneamente no mesmo 
continuum de tempo e espaço, requer prática. Então, na semana passada eu estava no 
Walmart e, isto é algo novo, eu não penso que já tinha...

Adamus Saint-Germain: Eu não acho que freqüentaria este lugar se estivesse 
incorporado na Terra! (Risos).

Shaumbra 3: Não eu realmente não freqüentaria e especialmente depois do que eu fiz...

Adamus Saint-Germain: A vida é muito curta! (Muitos risos, aplausos).

Shaumbra 3: Ok. Eu pretendo nunca voltar lá novamente, mas...(risos).

Adamus Saint-Germain: Isto é consciência de massa com todas as suas coberturas em 
ação, querida!

Shaumbra 3: Bem, o que eu fiz foi me encaminhar para o banheiro dos homens, e por 
todo momento este medo aflorou, e isto foi um novo potencial sombra que tinha 
emergido (risos).

Então, de qualquer modo, agora é sério. Como você sabe, por mais de 22 anos, eu tenho 
sido uma perita de análise de caligrafia master. Devido aos quatro anos de intensa 
pesquisa, eu averigüei alguns indicadores de caligrafias, que apontavam para o risco de
um suicida potencial. Eu escrevi um livro e designei um programa chamado "Bandeiras 
Vermelhas para o Suicida - Uma Estrutura de Análise Caligráfica para Predição”. Este é 
um potencial sombra que tem crescido no último mês. Eu fiz uma apresentação a um 



grupo em Denver, no dia 14. Isso foi bem recebido, de qualquer forma eu estava 
fortemente encorajada a ir a público com isto.

Então como eu estava permitindo a clareza aparecer nos dois dias seguintes, eu saí para 
a minha caixa de correio, na manhã de terça-feira para encontrar de novo carros de 
polícia e delegados do Condado de Jefferson, que eu pensei que tivessem uma fita da 
cena do crime ao redor da casa do meu vizinho, pois o seu filho tinha se matado naquela 
noite.

Então, conversando com amigos Shaumbra sobre isto, meu amigo Matt me disse que ele 
tinha ouvido algumas novas estatísticas. Nós todos sabemos que o índice de suicídios 
está aumentando a um índice alarmante em torno do país, mas especialmente no 
Colorado e nossos estados montanhosos vizinhos. Você poderia expor o por que isto 
poderia ser verdadeiro para nossos estados?  Esta é a minha primeira pergunta. Minha 
segunda pergunta é, você poderia me ajudar a focalizar a minha energia em 
organizações e grupos apropriados que estão do lado de fora da caixa e que poderiam 
estar aceitando mais esta nova ferramenta?

Adamus Saint Germain: Realmente, a organização da qual você fala, e na qual você esta 
situada no meio disto, seria a Shaumbra. Há muitas outras, mas você vai encontrar... Eu 
estou tendo que checar em dobro aqui... Você vai descobrir que a energia Shaumbra 
conseguirá seu próprio salto quântico nos próximos meses e se tornará o seu próprio 
tipo de sistema de energia - literalmente, figurativamente, financeiramente. Então, este 
seria o melhor lugar para começar, e nós estamos dizendo isto, não somente para você, 
mas para outros que tenham idéias, paixões, livros, quaisquer destas coisas que... O 
conjunto de  razões que esta companhia Shaumbra está sendo criada da maneira que 
está, é fornecer o canal para todas estas coisas que vocês estão criando.

Neste momento, você acha muito difícil abrir caminho através dos níveis de consciência 
de massa, mas neste novo - o que eu vou me referir como a Companhia Shaumbra, que 
não é o nome - mas isto fornece o mecanismo. Enquanto vocês estão todos 
independentes, vocês podem descobrir também como colocar basicamente as suas 
energias por um período de tempo, ou por um propósito específico, em um tipo de 
sinergia para criarem coisas grandiosas. Então este seria o lugar para se começar.

Em termos de suicídio, há em toda parte, um aumento na taxa de suicídio. Há muitos, 
muitos fatores que entram aqui. A vida na Terra está mais difícil do que antes. Está indo 



tão rápido, que há não apenas um aumento nos suicídios, mas há um aumento nas taxas 
de mortalidade. Não necessariamente... nós estamos tentando ser cuidadosos enquanto 
nós afirmamos isto... mas as taxas de mortalidade estão aumentando a um índice que 
elas não deveriam estar necessariamente aumentando. Enquanto a atenção com a saúde 
está melhorando, e a consciência está ficando um pouco mais clara, há aqueles que 
simplesmente acham muito difícil viver na Terra nestes tempos.

Há também mais um fator que está conduzindo ao suicídio, e isto poderia ser dirigido 
energeticamente pelo Shaumbra, por quaisquer trabalhadores de energia; há menos 
espaço de energia na Terra por humano, do que já houve antes. Não estamos falando 
sobre espaço geográfico, mas estamos falando sobre espaço energético. Como há mais e 
mais humanos vivendo na Terra, e mais e mais entidades envolvendo os reinos 
próximos à Terra, já está ficando congestionado aqui.

Os oceanos e sua proporção de água com as massas de Terra, foram muito deliberados. 
Os oceanos têm uma forma de lidar e limpar as energias, e há simplesmente uma certa 
quantidade de espaço energético que é necessário por pessoa na Terra. Seria difícil 
entrar em algumas das - como se diz - fórmulas sobre isto, mas imaginem que vocês 
precisavam viver em um espaço que era de mil pés quadrados e agora vocês estão sendo 
rebaixados para cinqüenta pés quadrados. Isto apenas induzem o corpo e o espírito a 
perder o seu senso de cooperação e a pessoa queira partir.

Há meios de ajudar uma pessoa a descobrir um campo energético mais amplo que se 
estenda além dos reinos da terceira dimensão. E todos são residentes neste reino 
energético de terceira dimensão ou mesmo quarta dimensão, mas uma das coisas que o 
Shaumbra está descobrindo, é como criar mais do seu próprio campo de energia que vá 
além dos confins da Terra. E isto é provavelmente, em minha opinião, a maior razão 
para o suicídio.

Pergunta do Shaumbra 4: (da Internet, lida por Linda): Eu não estou certa de que eu me 
agarrei exatamente à idéia da biologia da sombra ainda. Em uma realidade ou muitos 
estão na luz e muitos outros estão na sombra. Isto significa que eu posso pegar uma 
realidade sombra e decidir colocá-la na luz de minha vida e consciência? Em tal caso, 
um potencial de sombra, torna-se um potencial de luz. Este é o mesmo processo quando 
traz a abundância em nossas vidas, não é? Obrigada.



Adamus Saint-Germain: Realmente. Você está em uma existência de realidade 
dimensional absolutamente horizontal, onde vocês acreditam que verdadeiramente 
apenas uma realidade pode ser manifestada de cada vez. Quando ela é manifestada em 
sua vida, por exemplo, em sua biologia, e você manifesta uma certa realidade - a forma 
que você aparenta e a relação da sua saúde - esta realidade literalmente impede-a de ver 
os potenciais atrás dela. Então você não está consciente de que você tem, literalmente, 
outros tipos de formas de corpo que você pode assumir, outros tipos de relações de 
saúde, um corpo curado versus um corpo sucumbido. Estes são todos potenciais que 
podem ser trazidos.

Mas, ao invés de...você invocá-lo, chamando-o para a luz, nós vamos apenas invocá-lo 
trazendo-o para a manifestação ou à realidade. Ao invés de ser apenas capaz de trazer 
um potencial ou uma sombra, você pode literalmente trazê-los multiplicados, entende. 
Quem diz, ou que sistema de crenças existe que você somente tem que...ou pode criar 
uma realidade de cada vez? Você pode ter realidades múltiplas acontecendo 
simultaneamente. E sim, mesmo na matéria física, você pode. Então nós queremos, 
Shaumbra, sair da noção de que esta é uma existência de uma realidade. É a realidade 
múltipla e você pode escolher de quaisquer dos potenciais - e eu enfatizo a palavra 
"escolher" - e trazê-los. Obrigado.

Pergunta do Shaumbra 5 (uma mulher ao microfone): Professor Adamus. Eu queria lhe 
perguntar sobre este show de TV, o “Ghost Whisperer” (Murmurador Fantasma), e 
como isto - está sendo canalizado por seus rapazes e...

Adamus Saint-Germain: Eu nunca vi televisão em minha não-vida (alguns risos). Eu 
tento ficar afastado. Mas em resposta a sua pergunta, eu tenho de...(pausa). Sim. Sim. 
Mas continue com sua pergunta...está sendo...

 Shaumbra 5: Bem, isto é como o DreamWalking será? (Caminhada do Sonho)

 Adamus Saint-Germain: Não.

Shaumbra: Não.



Adamus Saint-Germain: Não. Tantos dos - do que vocês chamam - shows de televisão, 
e filmes, e este tipo de coisas, eles estão baseados na consciência em elevação. Eles não 
são necessariamente canalizados diretamente, como o que estamos fazendo neste 
momento. Mas enquanto a consciência se eleva, e a consciência ou a humanidade está 
mais desejosa de aceitar um sentido mais amplo da verdade, isto abre a entrada para o 
escritor ou escritores de tal show ligarem-se a um novo material de script. Então não é 
canalizado de entidade a entidade, é canalizado da consciência através da entidade e 
aparece como um programa de televisão. Mas é somente tão bom quanto o nível da 
consciência de massa e a aceitação do escritor.

Shaumbra 5: Obrigada.

Pergunta do Shaumbra 6 (da Internet, lida por Linda): Alô. Na última canalização foi 
dito, "Então, apreciem a vida, nesta estação de festas. Prossigam. Não se preocupem 
com os outros, divirtam-se. Que em si mesmo é um convite para o alternativo, para as 
probabilidades da sombra chegarem e dançarem juntos com você no seu palco, na sua 
vida. Lembrem-se, isto não está vindo de nós, estes são todas as suas que estão 
chegando”.

Que papo furado. Eu não posso apreciar a vida porque eu me programo para não fazê-
lo. Eu não posso nem me deixar ir, nem dançar com a vida. Eu tenho limites. Suas 
palavras me evocam grande frustração, que é o meu alimento principal enquanto você 
com  muita alegria anunciou que acabou. Para quem? Certamente não para mim. Eu 
estou tão saturado com estas grandes notícias por um lado, e a impossibilidade real de 
me divertir na vida. Estou muito zangado e desapontado. Algumas vezes eu me sinto 
ouvindo-o ou ouvindo a mim, como você provavelmente diria, como outro falso... 
(Linda diz "Eu não diria esta palavra"). Ao invés de anunciar boas notícias e deixar 
todos descobrirem como inspirá-las, você poderia tentar dar às pessoas como eu, 
algumas ferramentas úteis. Nós precisamos algo mais do que apenas palavras 
inteligentes.

Linda: Isto foi realmente dirigido a Tobias.

Adamus Saint-Germain: Realmente! Nós sabemos! (Risos). Nós estávamos rindo disto! 
"Este Tobias, provocou todo este problema!" Agora, eu, Adamus, virei e lhe darei 
algumas ferramentas verdadeiras com as quais trabalhar. (Mais risos). É uma vergonha 
que Tobias não tenha feito isto! (Mais risos).



Eu quero que você veja que você é o mais grandioso criador que eu encontrei por muito 
tempo. Eu quero que você ao ouvir novamente ou reler a sua pergunta, você estará se 
tornando exatamente o que está criando. Agora faça uma escolha de como você quer 
criar de uma forma diferente. Obrigado.

Pergunta do Shaumbra 7 (uma mulher ao microfone): Meu querido Saint-Germain, 
foram três meses inacreditáveis e eu me sinto como numa tremenda jornada...ou desde a 
DreamWalking School (Escola da Caminhada do Sonho), e eu tive uma experiência 
onde eu fui levada a um Sonho, mas era o meu sonho. Eram minhas vidas passadas que 
vieram todas juntas, e eu estou quase que totalmente oprimida com esta experiência. E 
isto tem a ver...a parte opressiva tem a ver com ter visto Cristo sendo trazido através de 
cada vida - as muitas milhares de vidas - e então atravessando a Ponte das Flores e 
encontrando Yeshua, você, Tobias e outros. E Yeshua pegando a semente e plantando-a 
na área do meu peito. E foi tão consciente e tão claro - cristalino.

E há uns poucos dias...bem, quando eu fui para a cama naquela noite, para dormir 
realmente, eu me deitei para descansar, fazer alguma respiração, e eu disse, "Não, 
apenas descanso”. Então, minha pergunta é como isto está afetando o corpo. Eu levantei 
na manhã seguinte com leves pontadas verdadeiras de dor física, mesmo embora ela não 
fosse realmente dor, talvez um nível de algo semelhante. E minha percepção foi que há 
um ajuste que o corpo passa com as diferentes camadas de todos os nossos corpos. 
Então, três ou quatro dias mais tarde eu fiquei pensando, "Oh, uau, eu posso realmente 
sair e fazer algo com isto!". "Bem, para que foi esta experiência inacreditável, se não 
posso fazer algo com isto?" Então este foi o modo como eu fiquei, mesmo que você 
hoje tenha explicado algumas destas questões. Se você pudesse elaborar um pouco 
mais.

Adamus Saint-Germain: Sim, e nós gostaríamos de primeiro...você estando tão desejosa 
de abandonar qualquer crença ou camada que diz que você tem que fazer algo com isto. 
Não há nada que diz que você tem que sair e fazer algo. Agora nós compreendemos que 
a parte humana quer expressar isto de alguma maneira, e esta é a expressão da alegria. 
Mas, abandone a camada que diz que você tem que fazer algo com isto, porque isto por 
si mesmo está causando algumas das barreiras, entende, e isto está causando algumas 
das limitações.

O seu corpo atravessa um nível tremendo de mudança, quando algo como isto acontece 
ou quando você alcança este ponto de - o que Tobias chama - um ponto de separação ou 



consciência cósmica, quando você pode realmente compreender e perceber que você 
liberou as suas vidas passadas, que tão freqüentemente estão ainda literalmente no pó da 
Terra, e você as deixou ir. Você deixou o seu passado inteiro ser curado, de maneira que 
o seu futuro esteja claro.

Há um efeito no corpo físico, mas geralmente você esteve em preparação por anos de 
tempo, se não existências, e certamente anos de tempo. Seu corpo está fazendo os 
ajustes necessários, então não há um choque nele. Você não está tentando empurrar ou 
forçar isto no lugar. Assim como esta desconexão do Campo do qual estamos falando 
hoje, terá um efeito no corpo, a um grau, mas você esteve se preparando para isto e -
você poderia dizer - condicionando o corpo para isto, para não passar alguma forma de 
rejeição ou algum tipo de reversão em si mesma.

Shaumbra 7: Se nós estamos nos desconectando de tudo, isto significa que estaríamos 
nos desconectando de você e de Tobias e todos os nossos outros anjos e entidades?

Adamus Saint-Germain: Desconectando em termos de confiança ou dependência, 
realmente.

Shaumbra 7: OK.

Adamus Saint-Germain: É muito similar...nós estamos tentando pensar em uma 
analogia aqui...mas quando tantos de vocês deixaram o lar quando vocês estavam em 
sua adolescência ou entrando na idade adulta, vocês se desconectaram. Vocês tiveram 
que sair e aprender como fazer por si mesmo. Vocês sabiam que estavam deixando o 
conforto do lar, mesmo embora isto fosse estranho às vezes, além do fato de que haveria 
uma refeição à mesa e um teto sobre a sua cabeça. Mas algo os compelia a saírem por si 
mesmos. E se vocês não dessem atenção àquele chamado ou o ouvissem de dentro de si 
mesmos, seria externalizado por seus pais, expulsando-os e lhes dizendo que tinham que 
partir. Há uma força natural que ocorre.

Então, você saiu por si mesma. Você, em um sentido, se desconectou da sua família, ou 
da forma que você estava vivendo a sua vida, mas a certo ponto, você voltou agora, 
livre e independente, seu próprio Ser. E isto não significa que você não possa trabalhar 
com a sua família ou estar com eles e apreciar a sua companhia, mas não mais agarrados 
a eles como você estava antes.



É como aqui que você está aprendendo a se tornar energia independente, escapando do 
Campo, aprendendo a ativar seu próprio centro de energia dentro de você, seu centro de 
energia pessoal que não confia em quaisquer forças exteriores, de modo que você nunca 
será observada por qualquer outra. Nunca tenha de confiar em outra pessoa por sua 
energia de amor, por sua energia de dinheiro, por sua energia de algo. Assim você está 
aprendendo a se tornar totalmente independente.

Agora, os seres independentes podem agora compartilhar coisas ou trabalharem juntos? 
Realmente, e agora de um modo muito mais claro, porque eles não estão usando ou se 
alimentando um do outro. Eles são totalmente auto-suficientes. Isto é, o que eu vou 
designar, a "Alegria do Shaumbra". Obrigado.

Shaumbra 7: Obrigada.

Pergunta do Shaumbra 8 (da Internet, lida por Linda): Eu estou agora resgatando pit 
bulls, que parecem ter uma má censura nos Estados Unidos. Veio a mim que há um 
projeto que eu posso criar para eles e para outros cães com problemas. Há um mercado 
para isto? Eu preciso de uma resposta clara.

Adamus Saint-Germain: Você tem que dar uma olhada - e Tobias falará mais disto na 
próxima sessão - mas os animais domésticos, estes tipos de...eu nem mesmo quero 
chamá-los de um animal...estes seres amorosos, eles também absorvem a energia dos 
seus donos ou da consciência e então refletem isto. Então, um pit bull é simplesmente, 
novamente, um reflexo de porções da humanidade, as porções que podem ser muito 
leais e afeiçoadas, mas se virar em um instante e arrancarem braços e pernas.

Neste momento, você está falando acerca de um projeto que alterará alguns aspectos de 
um pit bull. Nós achamos que seria melhor avançar com um projeto que alteraria a 
consciência (alguns risos) do que o próprio pit bull.

Existe, e Tobias falará disto, particularmente se você re-dirigir a pergunta nesta seção, 
mas há meios de ajudar a liberar a velha energia da consciência de massa fora dos 
animais. Algumas vezes, eles ficam muito presos na energia de seus donos e não é 
necessariamente agradável para eles. Eles absorvem as energias do dono e ficam tão 



agarrados nela, que eles não sabem como escapar. Então há algumas técnicas muito 
simples que ajudarão a liberar um animal fora da energia do seu dono e desconectá-lo.

Linda: Última pergunta, se você preferir.

Adamus Saint-Germain: Várias mais.

Linda: OK. Pode a voz de Geoff lidar com isto?

Adamus Saint-Germain: Realmente.

Linda: OK. (Risos).

Pergunta do Shaumbra 9 (uma mulher ao microfone): Alô. Você tem alguma orientação 
sobre a minha próxima viagem para Creststone, acerca do potencial de me mudar para 
lá, criar um meio de vida lá, e sobre a minha conexão com Motsu? 

Adamus Saint-Germain: Interessante. Nós não queremos fazer comentários específicos 
sobre isto, porque é sua jornada, seja o que você criar. Você foi atraída para a área - o 
que você chama Creststone - por causa da geologia na área, mas também por causa de 
um grupo de pessoas que você vai encontrar lá. Você está muito interconectada com 
aquela energia. Mas não queremos criar sua experiência para você.

O que você está ouvindo é seu próprio coração chamando, seu próprio ser interior 
ressoando com algo lá. Por que você não segue apenas isto? Por que você apenas não 
vai lá e descobre o que vai acontecer, e tenta não planejar nada ao longo do caminho, ou 
até mesmo perguntar o que eu sinto sobre isto. É a sua jornada, e você está obviamente 
tendo  ressonância com isto. Então siga isto.

Você fez uma pergunta excelente, porque isto não se aplica apenas a você, e Creststone 
e este grupo de pessoas lá, isto se aplica a Shaumbra. Quando você está sentindo isto... 
quando há este sussurro que você pode sentir, e quando isto não é da mente, mas é sobre 



você, e você apenas sabe que deveria fazer algo, ir a algum lugar, inventar algo, ou seja 
o que for... bem, isto é o seu coração falando. Esta é a sua energia interior falando. Siga-
a. Quando você a segue, é isto que também vai ajudar a ativar o seu centro de energia 
pessoal. Você vai perceber que isto continua com mais e mais freqüência, porque você 
está se tornando mais clara agora e você pode sentir as energias muito melhor. Então lhe 
agradeço. 

Shaumbra 9: Você pode me dizer algo com minha conexão com Motsu?

Adamus Saint-Germain: Nós falamos de um grupo que você vai encontrar lá que inclui 
esta energia, que é parte desta energia.

Shaumbra 9: OK. Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Certamente.

Pergunta dO Shaumbra 10 (da Internet, lida por Linda): Você e muitos outros têm 
falado sobre "apenas o suficiente", em  nossas crenças sobre o dinheiro, e parece para 
mim que este problema de energia é muito importante em nosso planeta agora. Ter 
piedade daqueles que passam a sua infância em internatos Católicos. No fim de todas as 
discussões, a fim de receber o que precisamos, e o que nós temos que ter, um serviço ou 
um produto que os outros queiram, eu estou perdendo a energia ou há algo que eu não
compreenda ou eu estou muito na 3D?

Adamus Saint-Germain: Muito em sua cabeça. Você tenta analisar muito isto, tentando 
imaginar o dinheiro. Assim que você deixar de tentar manipular isto e apenas tornar-se 
auto-suficiente, está aí. Há muitos Shaumbra agora que aprenderam isto. Eles diriam a 
você a mesma coisa. Você tem que deixar ir isto. Você tem que deixar de pressionar. 
Está simplesmente aí.

A energia da abundância, a energia da manifestação e da realização é uma coisa natural. 
É anti-natural ter carência. Observem quanto trabalho vocês tinham que fazer para criar 
carência em sua vida. Agora deixem com que esta camada se vá. Está quase sempre lá. 
Tudo o que vocês precisam certamente vem. É um princípio tão simples, mas vocês 
todos querem fazer isto tão complicado. Vocês querem ficar zangados conosco, e vocês 



querem que lhes demos uma fórmula mágica ou algum tipo de ferramenta especial que 
vai realmente fazer isto para vocês. Mas está exatamente lá. Nós desejaríamos que 
vocês pudessem ver isto tão claramente quanto nós vemos.

Pergunta do Shaumbra 11 (uma mulher ao microfone): Adamus, eu fiquei frustrado por 
um momento agora, acerca do baixo nível dos meus sentimentos e da minha 
consciência, em relação ao que está acontecendo dentro de mim e ao meu redor, assim 
como sentir e estar consciente dos meus anjos, de você e de Tobias, quando vieram me 
visitar. E eu estou sentindo, apenas neste último mês, quando fizemos a nossa tarefa, 
que está tudo ligado à desconexão dos reinos cristalinos, e que eu fiz um voto ou 
promessa de algum tipo, para não sentir estas coisas. Então, você poderia falar um 
pouco sobre a física de como nós podemos nos reconectar com nossos sentimentos mais 
elevados e nos desconectarmos ou abandonarmos estes votos.

Adamus Saint-Germain: Certamente, e lhe agradeço por estar tão aberta e ser verdadeira 
aqui e por compartilhar. Como você e os outros evoluíram para estes níveis - e 
evoluíram muito, muito rapidamente - há uma tendência de voltar para sentir os velhos 
lugares. Por exemplo, se você tinha o que você chamaria de um forte sentimento 
espiritual, a sabedoria, chega a você - você, de certa maneira, marca onde isto estava e 
você tenta voltar lá. Você tenta dizer "Aqui é onde eu encontrei antes o sentimento”. 
Mas então você fica confusa e diz, "por que eu não tenho sentimento agora. Eu devo ter 
feito algo errado”.

A propósito, este é um atributo humano muito popular - "Eu devo ter feito algo errado e 
deve ter feito um voto ou outra coisa qualquer”. Estes representam um pouco disto, mas 
aqui está o que eu quero compartilhar com você: Você tem que começar a examinar 
novos lugares entende, novos lugares para o sentimento. Onde você tinha o seu 
sentimento ou sua conexão conosco ontem, não está mais lá. Você mudou, nós 
mudamos também, mas ainda você tenta voltar aqui embaixo para nos encontrar. Nós 
estamos bem aqui com você. Nós estamos exatamente aqui, neste momento.

É sobre ser capaz de se adaptar e expandir a sua base de sensibilidades ou sentimentos 
todo o dia. Cada dia. Uma coisa seria bom para você a cada dia, quando você sai da 
cama, você faz esta respiração profunda e você encontra o novo lugar de si mesma, dos 
seus sentimentos e de sua consciência. Não volte ao que você sentiu há uma semana ou 
há um ano atrás. Você vai ficar encantada de como isto é fácil.



Shaumbra 11: Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Obrigado.

Linda: Última pergunta, se você quiser. Adamus, vamos ver, isto foi para Tobias, mas 
eu estou certa de que você não se importa.

Pergunta do Shaumbra 12 (da Internet, lida por Linda): Eu estou aqui, porque eu busco 
um pouco de direção em minha vida profissional. As respostas estão dentro de mim, 
mas parece que eu não as encontro. Está ficando aborrecido esperar e estudar muito sem 
ter esta convicção interior. Você pode me dar um conselho?

E também, como deveríamos lidar com os maus pensamentos agora - ainda o mesmo 
modo de abandonar o controle como você nos falou em um último Shoud? Nós 
podemos ainda deixar estes maus pensamentos em nossa mente, sem o medo de criar 
uma má realidade? Isto ainda acontece comigo algumas vezes e estou fazendo o "deixe 
ir o controle”, mas eu algumas vezes não estou certa sobre isto. É assustador e como nós 
sabemos o nosso poder de co-criação.

Adamus Saint-Germain: É ainda importante não tentar filtrar os seus pensamentos. É 
melhor se tornar o observador do que ocorre em sua mente, sendo imagens, ou 
pensamentos ou idéias, seja o observador. Mas há uma velha tendência de que você 
poderia ter somente bons pensamentos e então você seria uma boa pessoa. Mas isto 
obviamente causou quase um desequilíbrio e o que aconteceu é que você já guardou 
maus pensamentos em algum lugar, escondidos profundamente no porão, e um dia eles 
surgiram e a oprimiram.

Então, não é sobre...é também compreender que não há mesmo necessariamente "maus" 
pensamentos. Há apenas pensamentos que você tem um certo sentimento ou inventa. 
Mas torne-se a observadora do por que estes estão entrando em sua mente ou em sua 
realidade, por que eles estão lá. E outra ferramenta muito simples - se você quiser 
ferramentas - pergunte a cada pensamento, pergunte a cada idéia, pergunte a cada 
impulso, por que está lá. Como observador, e criador, você tem o grandioso direito de 
dizer, "Por que vocês estão lá? Pensamento obscuro, por que você entrou realmente?" E 
então ouça. Ouça em seu coração a resposta.



Você vai descobrir algumas vezes que eles não são seus pensamentos. Aqueles 
pensamentos obscuros olham para você e dizem, "Não fale comigo, eu não sou nem 
mesmo seu. (Risos). Eu só estava passando. Deixe-me sozinho!" (Mais risos). Outras 
vezes eles vão dizer, "Eu sou simplesmente um problema insolúvel, você me libertará?". 
E é apenas um assunto de deixá-lo livre. Você não precisa passar por muita cerimônia 
ou outras coisas. Algumas vezes eles quererão deixá-la enfurecida. Eles quererão gritar 
com você e acusá-la de todas as coisas, reclamar que você não está fazendo o suficiente 
por eles. Mas apenas ouça. Você é a observadora.

E também compreenda...esta é uma ferramenta muito importante, se você quiser 
ferramentas...compreenda que você não tem que resolver o problema. Há esta 
compulsão que os humanos tem, até mesmo os Shaumbra, que vocês têm que resolver o 
problema. Algumas vezes quando vocês entram e tentam resolver um problema...em 
outras palavras, você acha que a cada vez que um problema se dirige a você, que você 
tem que soltar tudo. Isto está apenas amarrando a sua energia. Você não tem que 
resolvê-lo. Você pode rejeitá-lo, realmente, e apenas dizer-lhe que você não precisa 
mais disto na sua realidade.

Você também perguntou acerca da sua profissão e foi óbvia em sua pergunta, óbvia em 
sua energia, de que isto é muito frustrante. Eu quero que você explore muito 
rigorosamente por que você está nesta profissão. E eu lhe darei umas poucas sugestões; 
não foi sua idéia. Você está tentando cumprir os desejos e aspirações de alguém mais. 
Mesmo se você pensar que foi isso, é tempo de você mudar a profissão, antes que você 
vá muito mais fundo nisso, e você vá justamente se encontrar em mais infelicidade, e a 
sua próxima pergunta será para nós, daqui há uns seis meses ou um ano, por que você 
está tão infeliz, e então nós vamos ter que ajudá-la a ser despedida do seu trabalho. 
(Risos).

Assim...foi uma honra para mim, ser o professor substituto hoje. Vocês estiveram muito 
bem comportados (Risos), considerando o que o substituto tem que passar. Foi uma 
honra para Kuthumi - como dizer - ser o meu roteirista hoje em alguns dos meus limites 
e humor, pois ele tem uma melhor percepção do que eu. E mesmo quando ele está em 
silêncio, ele gosta de simplesmente compartilhar o seu amor por um momento, não 
verbalmente, se vocês quiserem...

 (Pausa)



 ...e um pouco do seu humor.

 Eu Sou, sim, Eu Sou.
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E assim é, queridos Shaumbra, que eu, Tobias, retorno ao meu legítimo lugar (risadas). 
Enquanto estávamos nos preparando para surgir inteiramente para Cauldre e Linda, à 
todos vocês, hoje, ah, estávamos prontos para entrar silenciosamente e furtivamente de 
uma forma diferente. Mas enquanto nos preparávamos estávamos brincando entre nós 
mesmos deste lado, sobre como é ser um professor sentado diante de uma audiência de 
mestres. E é como... como vocês são os que sabem muito, que tem passado por tanto. 
Nós simplesmente estamos ajudando a facilitar o processo, mas vocês certamente são os 
professores. Vocês são aqueles que são os mestres, como nós temos chamado vocês, e 
como vocês talvez possam se lembrar, um mestre é aquele que permite que a energia o 
sirva.  

Nós temos que rir de nós mesmos porque vocês olham para nós às vezes como se 
fossemos os que sustentam ou carregam a sabedoria – e isso é verdadeiramente vocês 
que fazem. Nós estamos simplesmente aqui para ajudar vocês a se relembrarem de suas 
jornadas aqui na Terra neste momento. É tão fácil ficar preso dentro de todas estas 
energias e processos e até mesmo dos detalhes de viver na Terra. 



Não é algo fácil de se fazer. Os jovens, sem duvida, que chegam agora mesmo, têm 
muito à frente deles. Assim muito mais em suas vidas esta chegando para acontecer. 
Afortunadamente, eles têm professores, mestres, como vocês, que estão se preparando 
para ser seus pais, que ajudarão a guiá-los. 

Shaumbra, lentamente... lentamente vocês estão despertando e relembrando porque 
vieram para cá no principio. Relembrando quem verdadeiramente são, os Grandes. 
Dizemos isto sem tentar adulá-los. Dizemos isto, na verdade, para que tenham um 
momento aqui para permitir que isto chegue. Vão além do ego. Permitam que isso 
penetre. Vocês são os Grandes. Podem aceitar isto?  

Algumas vezes vocês têm um desafio porque pensam que ao se permitir sentir isto ou 
acreditar que são Magníficos, que o seu ego sairá fora de controle, que vocês farão 
todos os tipos de coisas malucas. Vocês se tornarão obsessivos. Desejarão mais e mais 
poder. Desejarão mais e mais gratificação. Vocês estão bem mais além disso. 

De fato, esta coisa que vocês chamam de ego tem restringido vocês.  Vocês não se 
deixaram aceitar à si mesmos completamente ou relembrarem-se completamente da sua 
própria grandiosidade, a mera razão de terem vindo a Terra, as famílias celestiais das 
quais descendem, as grandes coisas que fizeram em outras vidas. Vocês se contêm às 
vezes. Dizem, “Não é possível que seja eu. Eu sou só um humano sem valor. Sou só um 
humano desequilibrado”. E enquanto continuam a acreditar nisto, vocês vão continuar a 
agir desta maneira.

Todos nós que trabalhamos com vocês neste momento – Saint Germain, Kuthumi, eu 
Tobias, todos eles – todos nós – conhecemos a sua grandeza. Sabemos que há registros 
na história desta Terra, registros da história que também foram perdidos na Terra, e 
registros nos reinos angélicos que proclamam o seu nome. Têm se escrito a respeito de 
vocês. Vocês têm sido estudados. Têm se falado de vocês nas faculdades e 
universidades angélicas, se assim as quiserem chamar. Vocês são Os Grandes.   

Talvez em algumas das suas próprias modalidades de cura – alguns dos seus próprios 
trabalhos que fazem com si mesmos – talvez possam trabalhar em aceitar isto. Tentem 
ouvir nossas palavras conforme acabamos de falar, conforme proclamamos que vocês 
são os mestres e Os Grandes. Deixem isto ir ao ultrapassar este muro que chamam de 
ego, mas não é isso, é simplesmente um muro da mente. É um jogo que vocês jogam. 



Podem aceitar isto? Eu tenho conhecido vocês, cada um de vocês, que estão aqui, ou 
ouvindo, ou lendo isto. Nós conhecemos vocês de uma forma ou de outra como Os 
Grandes. Os outros estão seguindo vocês. 

É uma tremenda responsabilidade. Alguns de vocês não se sentem merecedores de 
carregar esta responsabilidade. Desejam saber de onde vem o desequilíbrio de vocês. 
Querem saber de onde vêm suas – como chamam – as suas próprias percepções 
distorcidas, algumas das suas próprias questões surgem, porque muitas vezes vocês têm 
problemas em aceitar a grandeza que são. Mas estamos aqui hoje durante nossa sessão 
para compartilhar isto, para pedir à vocês para se relembrarem. Não se preocupem com 
o ego. Vejam, vocês caem dentro de toda esta batalha – “Não posso permitir à mim 
mesmo aceitar isso”, dizem. Tentem isso. Tentem algo diferente hoje. Tentem aceitar 
isto.  

Aceitem isto exatamente dentro do seu coração. Vamos passar direto por cima da mente 
aqui, vamos direto ao seu coração. Talvez se vocês se lembrassem do quanto na verdade 
são grandes e históricos, talvez isto ajudasse a colocar algumas destas questões 
novamente em equilíbrio. Dêem-se um retrato mais claro de quem são. Deixem de se 
esconderem do que vocês consideram o peso da responsabilidade. Porque na verdade... 
na verdade o que os tem tornado notórios é por não aceitarem tanta responsabilidade. 
Vocês têm feito isto como um processo para si mesmos, sem tentar salvar o mundo ou o 
universo ou quem quer que seja. Vocês não têm feito isto nem mesmo por suas famílias 
espirituais. Vocês têm feito isto porque isso ressoa dentro de vocês.  

Deixem ir a responsabilidade. Deixem de se atormentarem sobre dar o passo errado ou 
de tentar impedir as coisas porque ficarão arrogantes – com o ego inflado. Isto é outra 
das grandes mentiras e grandes coberturas. Ao longo do caminho, houve algo na 
natureza humana que criou toda esta cobertura que diz que não podem permitir a si 
mesmos serem grandes. Vocês constantemente se rebaixam, se menosprezam... e assim 
fazem. Que tal se fizessem algo diferente hoje e tirassem esta cobertura? 

Deixem-se ser grandes. Permitam-se se lembrar de quem vocês verdadeiramente são. 
Foi por isto que hoje tivemos que de rir baixinho entre nós. Vocês, os anjos humanos, 
Os Grandes, fingindo que não estão pretendendo ter que passar por todos estes 
processos e procedimentos e mecanismos e mecânicas para liberar, para ter clareza. 
Bem, vocês não têm. Vocês simplesmente precisam permitir-se ter isto novamente. Não 
é um processo mental. Nem é um longo processo. É somente liberarem estas coberturas.



É um prazer para mim, Tobias, estar de volta à vocês, meus amados Shaumbra.

Vocês às vezes desejam saber por quê nós estamos sempre indo e vindo. Por que em um 
encontro é Saint-Germain, e na outra sou eu, com Kuthumi em segundo plano. Temos 
que deixar que saibam que nem sempre é fácil chegar tão perto. Tem ficado cada vez 
mais e mais fácil para nós, mas por exemplo, se estivermos fazendo uma reunião 
intensiva com vocês onde teríamos que romper novamente o céu e a terra, algumas 
vezes é muito difícil manter nossa energia tão próxima.

Assim, por exemplo, no recente workshop que tivemos sobre abusos de energia, depois 
de ter me deslocado totalmente dentro de Cauldre, de cada um dos assistentes, dentro da 
equipe, minhas próprias energias se sentiram esgotadas. Assim, tanto se for eu, ou 
qualquer um dos outros anjos, nós descobrimos que temos que nos retirar por um curto 
tempo. Nós temos que fazer nossas próprias formas de revitalização.   

Não é como se estivéssemos descansando. Nós definitivamente não vamos – como dizer 
– para outros facilitadores. Nós sabemos como encontrar um espaço no nosso interior, o 
espaço que chamamos de Alento Único, o espaço dos nossos próprios reinos cristalinos, 
para revitalizar nossas energias.   

A Terra é muito exaustiva – esgotando desnecessariamente muita, muita, qualquer 
energia. Não é apenas o magnetismo da Terra, não é só estar na matéria. Mas, na forma 
como a Terra e os humanos e aqueles que estão nos reinos próximos se alimentam um 
dos outros. Isto se torna muito desgastante. 

Quando introduzimos a nossa energia em um espaço fechado, nos sentimos com se 
estivéssemos presos, não nas questões dos Shaumbra, mas, neste momento literalmente 
como eu, Tobias, estou aqui falando com vocês, eu posso sentir o peso da Terra. Posso 
sentir o dreno da consciência de massa. Quando eu estou em uma situação como esta 
com vocês, existem aqueles que estão nos reinos próximos – eles não estão encarnados 
– mas eles mesmos entram. E eles tentam obter energia.  

Estar nesta situação pode ser muito desgastante. E um estado que não e natural para um 
anjo estar na forma física. Pode ser desgastante. Assim achamos que trabalhamos 
juntos, como uma equipe deste lado. Um grupo todo de nós – o Conselho Carmesim –
continuamente trabalhando com vocês, continuamente vindo, expandindo nossas 



energias no seu espaço, mas depois, nós também temos que bater em retirada de vez em 
quando.  

Trouxemos este assunto porque é muito importante para cada um de vocês. Vocês estão 
trabalhando arduamente nas realidades humanas neste momento. Vocês estão tentando 
coisas na vida humana simplesmente para manter a sua vida caminhando e vocês estão 
atravessando uma incrível transformação completa na sua vida espiritual. É muito 
exaustivo para as suas energias.    

É muito importante encontrarem um tempo para vocês, para se afastarem de tudo. Não 
atendam ao telefone. Não entrem no computador, que isto não e retroceder. Estarão 
efetivamente pulando direto para dentro de uma malha de informações e uma grade que 
irá sugar as suas energias. Isto energiza vocês de certa forma. Para alguns de vocês que 
ficam até tarde da noite, trabalhando em seus computadores, vocês sentem uma onda de 
energia porque estão ligados na rede de informações. Mas no mesmo sinal, esta mesma 
rede de informações – Internet – drenará as suas energias de uma outra forma, vejam 
vocês. É por isto que talvez no dia seguinte se sintam particularmente cansados. Então 
desejarão retornar ao computador e para a sua Internet para obterem uma determinada 
energia, mas então ficarão ainda mais cansados no dia seguinte. É um ciclo interessante. 
Não estamos dizendo que há algo errado com a Internet, mas estamos dizendo que se 
estão se preparando para encontrar um tempo e um espaço para si mesmos, saiam 
totalmente fora disto por si mesmos.

Uma das energias mais puras que um humano pode estar, sem ter sua energia tirada é na 
verdade Gaia. Gaia é um espírito. Gaia neste momento está incorporada nesta coisa que 
vocês chamam planeta Terra, mas Gaia é um espírito exatamente como vocês são ou 
como eu sou. Não muito diferente. Gaia é um espírito composto de muitas, muitas 
entidades diferentes que juntam todas as suas energias. Talvez possam senti-las quase 
cercando a Terra, ajudando a manter esta energia de Gaia. Gaia essencialmente significa 
“suporte de vida” ou “dádiva da vida”.

As energias de Gaia e aqueles que dão suporte a esta entidade estão continuamente 
fluindo energias dentro da Terra. Assim se vocês saem a sós para uma caminhada na 
natureza, para uma respirada – não importa se é um dia ensolarado ou nublado – não faz 
diferença de forma alguma. É uma forma maravilhosa de se rejuvenescerem. Até 
mesmo nós, os anjos do nosso lado, acham isto necessário para se recarregarem, é muito 
importante que façam isto.



Eu, Tobias, volto para o meu chalé, um lugar imaginário que construí com minha 
imaginação e minhas energias cristalinas. E vocês podem fazer o mesmo. Tirem um 
tempo para vocês, Shaumbra. E tão importante neste momento em que as coisas estão se 
movendo rapidamente, à medida que as coisas estão literalmente drenando as energias. 
E é muito importante neste momento deste processo todo que vocês estão atravessando 
de desconexão. 

Desconectar... nós chegaremos a isto no momento certo. Mas eu gostaria de introduzir 
nosso convidado deste Shoud, um convidado que estará conosco nos próximos Shouds. 
É a energia de um ser amado que já esteve conosco antes. De fato ele até mesmo pediu 
para falar com vocês em pessoa. Não neste encontro, mas em uma reunião que esta para 
vir em breve. Nós estamos notificando Cauldre aqui antecipadamente (pequenas 
risadas). É a energia do nosso querido amigo Rafa - Arcanjo Rafael – que veio hoje.  

Agora, estamos pedindo que precisamente inspirem a energia de Rafael. Todos vocês 
trabalharam com ele... e não é de fato um “ele”, que gostaríamos que conhecessem, mas 
refererindo-se a “ele/ela” desta maneira neste Shoud. Rafael chega, como sabem, como 
um dos que ajudam a transmutar os medos, a mover-se para alem dos medos.

Rafael é uma parte muito importante em toda a estória de Tobit, muito familiar para 
ambos, eu mesmo e Cauldre. Ele chega quando há novos desafios e velhos bloqueios. 
Rafael se junta a nós agora e isto deveria ser uma indicação para vocês, uma dica, que 
exatamente agora vocês atravessarão – caminharão através – de muitos dos seus 
próprios medos, e bloqueios e limitações.  

Este conceito todo de desconexão traz medo, traz dúvida e ansiedade. Rafa chega hoje 
para ajudá-los, pessoalmente, à medida que vocês passam através de algumas destas 
questões.

Há um medo tremendo em toda parte ao se deixar ir as velhas maneiras. Maneiras que 
eram seguras, entendidas, mesmo se não fossem as mais prazerosas, ao menos vocês as 
entendiam. E Rafa irá se juntar a nós nos próximos meses. Sua presença também 
deveria ser uma indicação que acontecerão coisas na Terra neste período –
deslocamentos e mudanças – que tenderiam a despertar o medo também.



Se vocês retornarem atrás para o nosso Shoud no começo desta série – a Série da 
Clareza – falamos a respeito desta grande quantidade, grande volume, de energias 
escuras chegando a Terra todas de uma vez. Energia grande que foi trazida por alguns 
pensamentos muito escuros da consciência, da humanidade na Terra, particularmente, 
por aqueles que estão se agarrando em métodos de religião muito velhos. Há muito 
medo associado com as próprias mudanças eles estão passando. E se recordarem 
imediatamente após esta energia escura ter chegado, houve furacões tremendos, 
desastres naturais, todas manifestações que esta energia escura trouxe.

De certa maneira, poderiam dizer que é apropriado, porque a energia escura ajuda a 
movimentar... ajuda a mudança das energias que querem se deslocar. Mas também cria 
muito medo, e quanto mais medo essas pessoas têm, os humanos têm, mais eles tendem 
a hesitar, mais eles tendem a resistir ao que está naturalmente ocorrendo e à mudanças 
tão belas. E então as mudanças se tornam muito difíceis, sem duvida, muito difíceis de 
serem resolvidas.

Ao longo dos próximos meses, nós iremos uma vez mais ver evidências de um nível 
crescente de mudanças na Terra. Este não é um cenário de medo, Shaumbra, é um 
cenário de mudança. Um dos propósitos de Rafael estar aqui neste momento é ajudá-los 
a compreender que vocês podem ultrapassar o medo. 

O medo, ao seu nível central, é só energia. É só energia. Tem se presumido que ela seja 
uma energia má. O medo é semelhante a uma cobertura que no mesmo instante, 
literalmente paralisa as pessoas em seu caminho. Induz a que façam coisas que 
normalmente não fariam. O medo é isto... bem, simplesmente sintam a energia do medo 
por um momento. O medo é o demônio. O medo é o destruidor. O medo é a escuridão e 
o desconhecido, pelo menos no conceito ou nas coberturas que vocês têm neste 
momento. Mas quando vocês realmente tocam dentro dele, o medo é apenas uma 
energia. É tudo o que ele é. É tudo o que ele é.

Se vocês se permitirem penetrar dentro do medo... penetrarem direto dentro da energia 
dele... quando vocês chegam lá, e, como um grande presidente falecido disse, “não há 
nada que temer a não ser o próprio medo... ” quando vocês permitem a si mesmos entrar 
diretamente dentro da energia do medo, perceberão que não há nada a temer dele. Ele e 
apenas energia de transmutação e mudança. Somente energia que está disponível para 
vocês, se necessitarem ou desejarem usá-la.  



A medida que vocês passam por seus próprios processos de desconexão, não apenas da 
consciência de massa, mas do Campo e da grade, isto cria medo dentro de vocês. Em 
vez de fugirem do medo, em vez de se desanimarem por causa dele, entrem diretamente 
dentro dele. Não para os dois lutarem. Vocês já sabem o que acontece quando lutam 
contra o medo. Ele sempre ganha. Ele sempre ganha, porque ele é justamente uma parte 
de vocês para qual estão dando a sua energia. Estão permitindo que ele cresça. Estão 
permitindo que ele se torne um monstro, e ele sempre ganhará. Mas Shaumbra, se vocês 
entrarem diretamente dentro do medo sem lutar, sem tentar manipulá-lo, vocês 
descobrirão que realmente ele não é o monstro que pensavam.   

Portanto Rafael estará conosco por alguns próximos meses. Vocês podem invocar suas 
energias, ele trabalhará com vocês. Ele não tirará o medo de vocês. Ele não lutará com o 
medo por vocês. Mas ele pegara vocês pelas mãos, e caminhará com vocês para dentro 
disso, e ele mostrará algumas coisas sobre o medo, que vocês talvez nunca teriam 
percebido antes.   

Assim... Deixe-nos falar por um momento sobre esta vida de vocês. Esta existência não 
é simplesmente outra vida. Não é semelhante a nenhuma outra vida que já tiveram. Esta 
vida é muito, muito especial. Vocês escolheram esta vida, este período de tempo... 
ambos em termos de tempo terreno, mas também o espaço ou a energia da sua própria 
evolução... vocês escolheram esta para ser a vida da ascensão. Para ser a vida de 
entender como e ter que passar por todo este processo de se tornar humano, e depois 
precisamente transformar este ser humano em um anjo humano divino.

Esta vida não é aquela acerca de somente darem à si mesmos uma experiência. Esta vida 
é sobre a consolidação e a liberação de todas as outras energias de vidas passadas que já 
tiveram. Limpeza total, como chamariam isto. Liberando. Deixando ir. 

Esta vida é muito especial, porque é o tempo que vocês escolheram para moverem-se 
para o próximo nível. Ela esta indo muito mais rápido de que qualquer outra vida que já 
tenham experienciado. Na verdade vocês estão mais conscientes nesta vida do que nas 
outras que experienciaram. Algumas vezes há uma tendência de voltarem atrás e pensar 
que as civilizações e sociedades antigas tinham as respostas, mas se tinham, por que 
vocês ainda estão aqui? Elas foram parte do progresso, uma evolução da alma de vocês, 
mas esta vida é diferente.



Dizemos isto porque vocês devem tratá-la com grande reverencia. VOCÊS devem ser 
tratados com grande reverencia e respeito e admiração. Esta vida é o auge de todas as 
outras vidas que vocês alguma vez já viveram. 

Para muitos aqui, por sua própria escolha, será a última vida na Terra que já viveram. É 
muito, muito especial. Esta vida é onde deixarão ir as energias de bloqueio e repressão 
das vidas passadas. Como sempre dizemos para vocês, o futuro é o passado curado, 
assim nesta vida estão curando ou liberando muito do passado.  

Esta existência é preciosa. Vocês passaram centenas ou milhares de outras vidas aqui. 
Esta não é uma vida que desejam desperdiçar. Não é uma vida para se tomar qualquer 
grau de – como dizer... alguns de vocês tomam a existência e dizem, “Mas se esta não 
funcionar, eu simplesmente terei uma outra”. E é verdade, mas Shaumbra vocês 
destinaram esta vida para ser especial. É a vida onde vocês têm clareza. É a vida onde 
vocês transcendem muitas das coberturas humanas.

Esta vida é sagrada e abençoada. Muito especial. É uma vida que vocês concordaram 
retornarem juntos e estar com – encontrar – outros Shaumbra... tanto sejam eles da sua 
área local, tanto vocês estejam conectados com eles através da Internet, ou tanto se 
vocês viajarem para outros lugares para encontrá-los... um tempo para juntar de novo as 
energias Shaumbra.

Também é a vida que escolheram, não somente para ter o seu próprio aprendizado, mas, 
também para ser o professor para outros. Isto esta escrito bem no topo dos desejos desta 
vida – serem os professores. Obviamente, que os professores terão que passar pelo 
processo de aprendizado deles mesmos. A propósito, vocês deram à si mesmos isto. 
Disseram, “Antes de sair e ensinar isto, eu quero experienciar isto por mim mesmo. Eu 
quero experienciar como é esta ascensão incorporado”. Em outras palavras, estar em um 
corpo físico e passar pela ascensão total, o que significa também se desconectar.  

Vocês disseram que queriam passar pela experiência por si mesmos e ter profunda 
compaixão e empatia, mesmo que vocês provavelmente pudessem omitir algumas 
etapas. Vocês provavelmente poderiam. Vocês quiseram a compaixão e a empatia, de 
modo que quando vocês trabalhassem com os outros, isto não seria somente admitido 
como certo. Vocês se relembraram de como foi passar por cada uma das etapas. 
Estamos realizando isto juntos há seis anos agora, cada uma das etapas.  



Assim uma das coisas que é muito, muito especial a respeito desta vida é o 
ensinamento. Ensinando de uma nova forma, é claro. Não somente se erguer em frente 
de um grupo e induzi-los dentro de um processo mental, mas ensinar através do 
exemplo. Ensinar através de conquistar a sua vida e fazendo o que escolheram fazer 
com ela. Que exemplo maravilhoso – fazendo o que escolheram fazer com a sua vida. 
Isto que é ensinamento! 

Dissemos aos Shaumbra do mundo todo que mais cedo ou mais tarde vocês iriam deixar 
os seus empregos onde são empregados por outras pessoas ou corporações. Vocês estão 
se preparando para se desconectar deles. Que exemplo maravilhoso para se mostrar a 
alguém. Vocês não precisam trabalhar por qualquer outra coisa, vocês estão 
simplesmente por si mesmos. Fazendo o que escolheram fazer. Vocês podem romper 
com alguns padrões de trabalho estabelecidos em determinado número de horas, com ir 
a algum certo número de reuniões, executando certas rotinas ou tarefas mundanas. 
Vocês podem romper com isto

Nem sempre é fácil realizar isto porque há grande conforto e segurança em permanecer 
nestes empregos. No mínimo sabem o que esperar de cada dia. Quando rompem com 
isto, vocês estão dentro do desconhecido, mas também dentro da verdadeira alegria. E 
também onde são o verdadeiro exemplo, o professor dos outros.  

Você é um professor quando vocês vivem pelo exemplo, criam as coisas que sentem em 
seu coração, que desejam criar, quando não caem em velhas armadilhas e limitações ou 
velhas coberturas da consciência, quando vocês escapam de tudo isto. Por si mesmos, é 
claro. Para ninguém mais, mas por vocês mesmos. Vocês são um professor quando 
passam por estes exemplos. Não dizendo palavras metafisicamente pomposas – palavras 
para impressionar os outros com o seu conhecimento de outros reinos. Porque, de certa 
maneira, estas palavras passarão por eles ou ficarão grudadas na cabeça deles. A maior 
coisa que vocês possivelmente podem ensinar a eles é através do exemplo da vida de 
vocês – o que estão fazendo na Terra neste momento para criarem o que escolheram. 

Esta vida é tão importante, especialmente para aqueles de vocês que estarão passando 
para a Nova Terra. O que deixam claro aqui e o que realizam aqui terá um tamanho 
impacto e um tamanho significado, portanto, no que vocês produzem na Nova Terra. 
Alguns de vocês se tornarão professores nas salas de aula da Nova Terra, ensinando 
aqueles seres angélicos que nunca estiveram na Terra anteriormente – nunca 
encarnaram na matéria física – ensinando a eles como é isto. Ajudando-os a 
compreenderem antes deles alcançarem lá.



Alguns de vocês estão indo para a Nova Terra, trabalharão com as novas energias, 
ajudando a entender o que elas verdadeiramente são, o que elas significam, como elas 
podem ser aplicadas na velha Terra – se os humanos estiverem interessados em fazer 
isto.

Alguns de vocês estarão indo para a Nova Terra por um tempo e depois escolherão ir 
mais longe, dentro do que nós chamamos o Terceiro Ciclo. Este é um reino que é muito 
difícil de descrever porque é onde vocês irão passar de um deus em treinamento para 
um Deus pleno, com todos os direitos. Todos os direitos. É difícil até mesmo de 
imaginar porque isto é muito extenso. Alguns de vocês irão para lá depois desta vida.

O que estamos dizendo é que isto é muito importante. Não estamos dizendo para 
ficarem sérios sobre isto, porque o serio tende a amortecer as energias. É maravilhoso 
permanecer na luz e constantemente evoluindo e movimentando as energias. Mas alguns 
de vocês chegaram ao ponto aonde tem dito, “Não está funcionando. Tentarei da 
próxima vez”. Vocês provavelmente estão pensando isto há vinte anos. Alguns de vocês 
ouvindo neste momento estão há oitenta anos, pensando nisto. Pensando que “Eu 
alcancei parte do caminho por lá, mas não todo o caminho”. 

Nos vamos pedir que revejam isto. Vamos perguntar a vocês o que verdadeiramente 
aprenderam nesta vida sobre si mesmos. A respeito de vocês mesmos. Não importa o 
quanto possuem, como é grande a casa que possuem e quantos carros vocês têm. Elas 
são coisas secundarias. Maravilhosas coisas sem importância, a propósito, mas coisas 
secundarias. É muito mais a respeito do quanto aprenderam nesta vida e como vocês 
tem crescido. Como estão chegando a um novo entendimento sobre si mesmos e do 
espírito, sobre suas jornadas, e a respeito de para onde escolheram ir na próxima. 

Esta vida é então muito preciosa. Ela tem sua própria ressonância, sua própria 
identidade. Tem sua própria absoluta energia sagrada que é baseada nas outras vidas, 
mas cujas energias estão sendo liberadas. Vejam vocês, em uma vida típica para um 
humano, esta existência é relativamente independente. É por si mesma, apoiando-se 
apenas em si mesma. Se vocês pegarem uma vida em particular, talvez 500 anos atrás, 
este aspecto ou estória de vocês estava justamente tentando expressar algo dentro desta 
estória. E vocês poderiam dizer que vocês, como um ser de Alma Elevada, permitiram a 
si mesmos ser aquilo. Mas aquela vida foi muito razoavelmente apenas a respeito 
daquela vida, a respeito de uma estória particular.



Esta vida é diferente. Ao invés de ser por si mesma ou justamente uma estória única, 
esta vida agora se tornou a coleção, a integração de todas as estórias, vejam vocês. É 
quase como vocês nesta existência estarem no centro. Todas as outras vidas que tiveram 
agora se tornaram parte dela. Elas todas se reintegram novamente ao mesmo tempo 
através de vocês nesta vida.

É por isto que dizemos, quando vocês liberam estas energias, elas fluem de volta para 
dentro de vocês. Vocês as liberam, deixam as energias daquelas estórias se irem, então 
as energias podem circular e retornar e servir a vocês novamente. Mas desta vez sem as 
limitações de uma estória. Esta vida é o auge. Ela é a graduação de si mesmos, vejam 
vocês. Tratem-na com grande compaixão, amor e respeito pelo que ela é. Ela não é 
como qualquer outra vida. Esta é A vida, Shaumbra. Esta única, neste momento, A vida 
para vocês.

E então... no Shoud do mês passado Adamus veio e falou a vocês sobre desconectar. O 
maior passo, o maior insight. Nos temos que rir baixinho algumas vezes, porque 
estamos aptos para sermos tão abertos com vocês e falar a respeito de algumas destas 
coisas como desconexão da grade, do Campo – um maior, maior marco, um ponto de 
referencia para os Shaumbra – como Saint-Germain disse a vocês no mês passado. Um 
maior evento.

Temos que rir às vezes, porque sabemos como deve ser difícil para vocês sair e explicar 
isto para uma pessoa comum na rua. Se tentarem explicar os conceitos, digam, “Sim, 
acabamos de ter o nosso Shoud mensal...”  Eles deverão olhar estranhamente para vocês 
até mesmo por dizerem esta palavra (risadas no auditório). “.... e neste Shoud nós 
concordamos – eu concordei – me desconectar do Campo”. E eles provavelmente 
olharão em volta tentando encontrar o campo (risadas), coçando suas cabeças talvez, 
inclinando suas cabeças concordando e rapidamente saindo fora (mais risadas). Assim 
isso é um divertimento para nós, o quão longe vocês chegaram, que informações vocês 
são capazes de entender, que energias que vocês estão permitindo movimentar em si 
mesmos.  

Nós falamos sobre a desconexão do Campo. Saibam vocês, que nem mesmo os anjos 
fizeram isto. Eles continuam conectados a algum tipo de campo ou em alguma fonte de 
energia, vejam vocês. Não é como se eles tivessem feito antes de vocês.  
Completamente o oposto. Vocês são Os Grandes, serão os primeiros. Serão os 
primeiros. Estão se desconectando do Campo.  



Não houve, literalmente, nenhum grupo de humanos que tenha feito isto juntos. Houve 
apenas poucas entidades únicas, que estiveram na forma humana, que fizeram isto. E 
houve alguns que chegaram à uma parte do caminho, mas não terminaram em suas 
outras vidas, porque a energia na Terra não estava de acordo e/ou a nova energia não 
estava disponível. 

Há Os Iluminados, mestres iluminados como Buda, que passaram uma vida, realmente 
muitas vidas (Tobias dá um sorriso)... Brincamos com ele. Ele foi o grande sofredor de 
todos! Houve o Buda que renunciou tudo em sua vida como Gautama, ou Buda, e toda a 
sua tentativa foi de se desconectar do Campo. Ele fez isto primeiro ao se desconectar do 
plano físico e do seu corpo, e depois ele fez isso ao se desconectar da sua mente. Depois 
ele lentamente começou a se desconectar dos reinos cristalinos. Mas ele passou por 
muitas provas e tormentos para fazer isto. Ele puniu seu corpo e arruinou a sua mente.  

Ele finalmente chegou lá. Finalmente chegou lá depois de muitas, muitas, muitas vidas 
e muitas tentativas de desconectar. Mas ele foi capaz de fazer isto em um puro momento 
de brilho quando ele finalmente disse, “Eu desisto!” (risadas). Não foi nenhuma grande 
inspiração angélica, não foi à mão do Espírito descendo em sua direção. Quando ele 
finalmente disse “Eu desisto deste sofrimento e tentativa, e desisto desta disciplina”, 
neste momento sentado debaixo da árvore, ele teve a sua iluminação, e então os céus se 
abriram e nós aplaudimos e dissemos “Graças a Deus, finalmente!” (risadas).  

Yeshua. Yeshua – ou Jesus como muitos de vocês chamam este ser amado – é um ser 
composto, não um ser de alma. Ele veio – de certa maneira – ajudar a liderar o caminho 
para os Shaumbra, e para o mundo realmente, mas até mesmo quanto às pessoas dizem, 
“Bem Yeshua se desconectou do Campo?”  Yeshua não é um ser de alma, ele não é 
como vocês. Ele é uma composição de muitas, muitas, muitas energias. Assim não se 
pode dizer que Yeshua se desconectou do Campo. Yeshua continua sendo uma parte 
muito importante do Campo, na verdade, particularmente na personalidade de Jesus.

Jesus está tão entrelaçado dentro do Campo neste momento! Vocês escutam as pessoas 
dizendo que vocês precisam se salvar através de Jesus. Isto significa que eles estão 
continuamente presos na grade, na rede, na matrix, seja lá o que quiserem chamar. Ele 
tem estado enroscado dentro disto. 



Agora, a energia de Jesus é um pouco diferente da de Yeshua. A Consciência tem criado 
isto... de fato o que chamamos de um ser de conto de fadas, Jesus. Nunca houve um 
Jesus. Este não foi o nome dele. Foi Yeshua, e a energia de Yeshua é bastante diferente. 
Mas até mesmo Yeshua não atravessou este processo de desconexão. 

Aquele que vocês conhecem como Ohamah... não podemos falar o outro nome, Cauldre 
está nos dizendo (Tobias sorrindo). Leis tolas... Aquele querido que vocês conhecem 
por R*****! Eu direi! (Risadas) Nunca tinha ouvido Cauldre xingar tanto. (Muitas 
risadas, Tobias rindo) Nós tivemos que cometer um deslize nesta aqui.

Esta energia de Ohamah... desculpem-nos, dissemos a palavra errada... Ohamah... esta 
energia de Ohamah foi capaz de se desconectar do Campo depois de uma tremenda 
raiva, depois de um tremendo sofrimento e de uma tremenda solidão. Ohamah se 
desconectou do Campo também, ao se tornar independente, um ser de alma nobre que 
teve de deixar ir todas as conexões – conexões de família, conexões dos seus guerreiros 
e seus exércitos, e até mesmo suas conexões com Deus, vocês sabem. E esta é a maior. 
Esta foi a maior que Ohamah teve que aprender. A maior que agora Ohamah gosta 
mesmo de falar a respeito. Desconectou-se de Deus, vejam vocês. A maior de todas. 

Os humanos verdadeiramente ficam com medo quando começam a falar nestes níveis, 
porque esta tão impregnado que Deus é este ser masculino todo-poderoso com um mau 
humor e uma forma de julgar – absolutamente sem compaixão – e que tem o domínio 
do céu, mas não do inferno, vejam vocês. Então ele é um bem grande... é um grande 
medo que os humanos têm.

Mas Ohamah disse, “Eu vou até mesmo me desconectar de Deus. Irei me desconectar de 
tudo porque eu não me importo”. Ele de fato pensou que iria morrer, de fato queria 
morrer. Ele estava tentando forçar a morte dele mesmo. Mas havia algo dentro dele que 
não permitia que isto acontecesse, que foi na verdade forçando-o a se desconectar de 
tudo. E ele fez isto. Ele fez. Ele tem estado em seu próprio ser desde então, retornando a 
Terra para trabalhar com os humanos agora na sua própria tempestuosa maneira, para 
ajudá-los a se desconectar.

Algumas vezes... seja Ohamah, seja Saint-Germain... algumas vezes eles dão um
empurrão. Algumas vezes eles – como dizer – ficam um pouco – como dizer –
arrogantes, para ajudar vocês a se moverem para mais longe, ajudá-los a deixar ir estas 
coisas que não lhes servem mais.  



Kuthumi, outro grande ser que NÃO TEVE problemas para se desconectar. Não foi um 
processo difícil para ele. Ele não teve que passar pelo sofrimento, ele simplesmente 
deixou ir. Ele se desligou, sem duvida, por sua própria conta, por um longo período. 
Manteve-se longe dos amigos e da família, se distanciou até mesmo da universidade da 
vida, a qual ele amava. Desligou-se por si mesmo e disse “vou fazer isto de maneira 
fácil, de maneira divertida, e se desconectou. Eu estou me preparando para ser o meu 
próprio ser”. E ele também deixou ir. Ele fez isto, de fato, com muito do amor e da 
compaixão de Gaia. Não conectado a Gaia, mas trabalhando aquelas energias de deixar 
ir. Então Kuthumi é um outro ser independente. Um supremo, ser de alma nobre que 
deixou ir todas as conexões e todas as formas de alimentação. 

Eu, Tobias, me desconectei. Eu fiz isto de uma forma dura. Eu passei por muitas, muitas 
vidas sendo muito piedoso, muito religioso, tentando seguir a Bíblia ao pé da letra. 
Muito honesto da minha própria maneira. Eu sentia como se estivesse ganhando meu 
caminho para Deus, estava tentando mostrar a Deus que eu era tão digno porque eu 
podia seguir cada uma das regras. Foi assim até que no ultimo minuto Deus disse, 
“Tobias, eu não tenho regras! De maneira nenhuma! Você as inventou todas. Você as 
leu em algum livro maluco escrito por alguns humanos desequilibrados (risadas) que 
tinham uma afinidade por regras”. Eu aprendi a desconectar, mas isso me tomou um 
longo tempo, muitas, muitas vidas.

Parte do processo chegou durante minha vida como Tobias. Era conhecido como Tobit 
e tive que passar pelo sofrimento... primeiro de tudo sofrendo por ser um escravo. 
Sofrendo por uma vida familiar interessante. (Tobias rindo serenamente).  Não vamos 
entrar em detalhes aqui (risadas). Sofrendo por perder minha visão. Sofrendo por beber 
tanto, o que admiti recentemente na nossa discussão sobre vícios. Definitivamente 
viciado. Viciado na minha própria dor, na verdade, minha própria dor emocional. 
Tentando me afogar na bebida.  

Quando aquela vida terminou, eu me encontrei, inteiramente para meu horror, 
reencarnado novamente exatamente no mesmo lugar que havia acabado de deixar. De 
volta direto as terras de Israel, porque ela estava me chamando de volta.  Ela queria a 
conclusão. Eu queria a conclusão. Então eu voltei de novo. Uma vez mais, bebendo um 
tanto demais, eu tenho que admitir agora. “Eu sou Tobias...” Eu diria em algumas das 
reuniões (muitas risadas, a medida que a audiência percebeu que Tobias estava se 
referindo a habitual introdução das reuniões dos Alcoólicos Anônimos). 



E me encontrando finalmente jogado numa prisão e nesta prisão odiando todos os dias, 
odiando cada pessoa, odiando Deus, odiando tudo acerca da vida. Até que no extremo 
final, no extremo final, em total desespero e sabendo que eu estava para morrer, eu 
finalmente encontrei minha liberação. Isso exigiu a prisão e exigiu todo aquele 
sofrimento para finalmente deixar ir. A compreensão de que verdadeiramente não havia 
nenhuma regra. Que não havia verdadeiramente nada que eu precisasse manter mais. Eu 
tinha perdido tudo, vejam vocês. Minha família, minhas terras, minha saúde e meu 
Deus. Eu tinha perdido tudo isto, então eu deixei ir. 

Não há muitos Seres que tenham verdadeiramente se desconectado. A lista é bem curta 
na verdade. Muitos Seres não se permitiram passar por este processo – um processo que 
neste momento vocês estão atravessando. Não é sobre – como dizer... todo este conceito 
de espiritualidade e religião é na verdade... deveria ser, na verdade... um de se 
desconectar. Mas o que as igrejas ensinam? Mais conexão. Mais devoção das suas 
energias. Mais dependência das suas energias. No mais simples dos ensinamentos se 
trata sobre se desconectar totalmente. È ai quando vocês se tornam seus próprios seres 
soberanos.  

Eu gostaria agora de fazer algo com este grupo Shaumbra, algo um pouco diferente. 
Saint-Germain disse que vocês iniciaram o processo de desconexão. Que vocês 
concordaram com isto, isto não é nada que estamos impondo. Vocês, como indivíduos e 
como grupo, disseram “Nós começaremos a deixar ir todas estas velhas coisas que nos 
tem alimentado, lentamente, sem sofrimento ou sem drama. Apenas começaremos a 
deixar ir. Vamos observar como elas lentamente, lentamente começam a se dissolver”.

Neste instante, gostaríamos de passar um momento com vocês deixando-os sentir isto e 
experienciar isto. Talvez vocês possam quase antever e sentir todas estas coisas que 
conectam vocês... conectam vocês ao Campo, a grade, até mesmo às suas famílias 
angélicas de muito tempo atrás, as coisas que conectam vocês a Terra e as pessoas 
daqui, até mesmo as coisas que conectam vocês aos Shaumbra e ao Espírito.

Vamos deixar vocês sentirem por um momento enquanto estas coisas fazem uma dança 
– como diriam – de liberação. Vocês não têm que... elas não serão arrancadas ou 
cortadas, mas gentilmente se desconectando de todas estas coisas. Vamos na pratica 
pedir, para que nos próximos minutos, nós experienciemos isto juntos.  E gostaríamos 
de ter alguma música tocando, que pode ser o próximo segmento musical – canção –
esta música que trouxeram hoje. Será muito apropriada. Ela se chama “Have A Little 
Faith In Me” (“Tenha um Pouco de Fé em Mim”), e nos sentaremos e a escutaremos 



para que e apenas sintamos como as mudanças, as desconexões, gentilmente e 
amorosamente acontecem.

Vamos respirar profundamente (pausa) e sintam este processo de desconexão enquanto 
tocamos um pouco de música.

(Música tocando ao fundo)

Este é um processo natural... processo fácil...

(A música continua)

Sintam como Kuthumi simplesmente deixou isto acontecer... sem medo... sem 
sofrimento...

(A música termina)

(pausa)

Saint-Germain é outro ser que se desconectou... forçado a isso – forçado depois de se 
encontrar literalmente preso dentro de um cristal, tanto como um estado de consciência 
e como algo que ele permitiu ser manifestado. Mas ao não conhecer outra saída, nem 
vivo e nem morto, mas ao se encontrar encerrado neste cristal foi seu caminho de 
aprender a se desconectar. Ele diz que passou uns cem mil anos... de tão longo foi o 
tempo, isto o forçou a se dirigir ao seu interior e buscar a resposta, o caminho, naquela 
sua vida. Para se desconectar de todas as outras coisas e para perceber que durante todo 
tempo ele verdadeiramente tinha a resposta. Ele verdadeiramente sabia como sair fora.

Como dissemos há uma lista de seres, não muito longa, que passaram por este processo 
e agora voltamos à vocês – todos nós, nós estivemos vivendo na forma humana antes –
nós viemos à vocês para ajudá-los a passar pelo processo, ajudar a mostrar a vocês que 
isto pode ser feito. Vocês podem se permitir se desconectar. Desconectar de todas estas 



coisas que vem alimentando e abastecendo vocês, que vem influenciando vocês. 
Desconectar para descobrir a sua própria independência e natureza soberana. 

Todos nós passamos por este processo, de uma forma ou de outra, passamos por ele 
com grande medo. Medo do desconhecido, medo do – e da incerteza do – que acontece 
se liberamos totalmente. Deixando ir totalmente. O que acontece quando de repente se 
inundam com o vazio, com a escuridão – vocês conscientemente cortaram sua conexão 
com Deus? Vocês fizeram uma besteira ou se enganaram? Todos estes medos surgem.  

Nós passamos por isto antes. Nós entendemos com o que estas coisas se parecem. Foi 
por isto que chamamos a energia de Rafael neste momento, para ajudá-los a olhar os 
seus medos. Sem brigar ou lutar com eles, mas para olhar para eles. E olhar dentro de 
vocês, de vocês mesmos, pelo que sentem como certo. Não baseado no que eu, Tobias, 
ou qualquer outro está dizendo, mas o que sentem ser correto. Para darem uma olhada 
aonde querem ficar e o que querem fazer. Dar uma olhada em todo este conceito de 
desconexão, se como algo que querem mesmo continuar.  

Assim Rafael chega para ajudá-los a olhar estes medos, olhar para os bloqueios em sua 
vida, olhar para estas coisas que estão prendendo vocês e os restringindo. 

Esta é uma hora muito importante neste momento na vida de vocês, e esta é uma vida 
muito importante. Vocês estão entrando dentro de algumas mais novas – o que vocês 
poderiam dizer – áreas inovadoras da Nova Energia neste momento, em áreas onde 
poucos, se alguém, alguma vez tenha andado anteriormente. Território novo. É por isto 
que vocês vem pedindo, por isto que vocês têm se planejado, que vocês planejaram para 
esta vida. Neste momento, atravessaram as principais etapas.  

Queremos estar ai para apoiá-los e amá-los e ajudá-los a entender porque estão 
passando por certos sintomas que parecem estar passando neste momento. Sintomas 
semelhantes a um cansaço inesperado. Isto acontece porque, conforme vocês se 
desconectam das velhas formas que estavam alimentando vocês, precisam trazer algo 
novo para dentro de vocês. Estão na transição da velha forma de obter a sua energia 
para a nova. Assim, de tempos em tempos ficarão muito cansados inesperadamente, 
quando menos estiverem esperando.



Terão diferentes padrões para dormir, porque conforme o seu novo ser cristalino chega 
para se conectar, por assim dizer, dentro de vocês, não precisarão do velho padrão de 
dormir por oito horas. Tudo começa a mudar. A comida que comem muda, porque 
vocês estão se suprindo de forma diferente.  

Seus relacionamentos e conexões com outras pessoas mudam, novamente. Elas já 
tinham mudado, mas elas mudam uma vez mais. A forma como se empregam.... o 
trabalho que fazem, até mesmo como são pagos... começa a mudar. Vocês estão 
acostumados às formas muito velhas de receberem um pagamento; por exemplo, por 
hora. Deveria ser pela expansão criativa do que fazem, e não por hora.  

Os sintomas desta desconexão acontecem e acontecem e acontecem. Eles são muito 
similares aos sintomas originais Shaumbra – Os Sintomas do  Despertar – mas há 
alguns diferentes. Sim, diferentes dores no corpo. e agora dores muitas vezes nas 
pernas. Onde antes estavam sentindo nos ombros e nas costas, agora começaram a sentir 
certas dores nas pernas. É porque a energia está correndo dentro e através de vocês de 
maneira diferente agora. 

Vocês estão, de certa maneira, se desenterrando da velha forma de como vocês se 
ancoravam, e agora há uma nova forma de ancorar a energia de vocês. Uma nova forma 
até mesmo de operar com as energias de Gaia. Há toda uma diferença e há mudanças 
prosseguindo neste momento em quase todos os aspectos da vida de vocês. Seus sonhos 
são outro reflexo de todo este processo de desconexão. 

A maneira que vocês estão respirando muda. Muitos de vocês perceberam isto. A 
respiração muda conforme vocês se desconectam. Estão revigorando seus corpos de 
uma forma toda diferente através da respiração. Tudo começa a mudar.  

Isto algumas vezes principia o medo. O medo surge porque vocês não estão certos do 
que está acontecendo. Pensam que ele está além do seu controle, mas Shaumbra apenas 
entendam; é o processo de desconexão. 

Algumas vezes se encontram muito, muito irritados e não sabem porque, e tentam 
controlar com a mente. Tentam até mesmo coisas como atribuir a culpa a alguém 
(algumas risadas), ou por estarem trabalhando duro, ou em geral simplesmente à Nova 



Energia. Mas Shaumbra é porque estão se desconectando, e algumas vezes isto causa 
um tipo de irritação na rede de energia do corpo de vocês. Assim ele continua mudando.

Agora, a boa notícia é que em outras vezes, se encontrarão cheios de uma enorme 
quantidade de energia. Terão tremendas explosões de criatividade e intuição. O seu 
processo mental passará de muito linear ou analítico para muito criativo, e encontrarão 
soluções para questões muito rapidamente, e também elas serão grandes soluções. 

Vocês se encontrarão muito intuitivos sobre outras pessoas, e se encontrarão, muito 
mais do que nada, sugerindo entendimentos muito simples, mas profundos. Simples –
significando que vocês vêem o básico, qualidade simples da vida. Vêem o núcleo da 
energia das coisas. Não precisão ficar confusos mentalmente com todas as análises 
diferentes que acontecem. Podem ver muito simples e muito claramente e 
profundamente.  

Vocês se descobrirão não ter mais que absorver energia de outras pessoas ou absorver 
energias externas para si próprios. Portanto, não estarão nem mesmo se comprometendo 
ou sacrificando para obterem o que precisam.  

Muito da vida humana neste momento, com a maioria dos humanos, é todo este jogo de 
comprometimento, de dar ou tomar, de tentar encontrar novas formas de obter energia e 
limitadas formas de dá-las em retorno.  É um jogo constante que continua e continua 
entre os humanos. Podem se imaginar, Shaumbra, não ter que jogar este jogo? Não ter 
que contar com ninguém ou com nada mais para a sua energia, para o seu alimento? 
Simplesmente tendo isto dentro de vocês mesmos.  

Nem mesmo ter que jogar jogos com os anjos ou o espírito. Não ter que querer saber se 
têm muitos pecados na sua lista, se fizeram à coisa certa ou a coisa errada. Não ter que 
depender dos anjos ou guias para dizer a vocês o que fazer ou ter que dar a vocês 
pacotes de energia. Imaginem ser tão independentes que terão tudo isto dentro de vocês. 
Que benção. É para onde vocês estão indo neste momento. É para onde estamos indo 
unidos como Shaumbra. Delicioso. É uma nova maneira de experienciar a alegria na 
vida de vocês.



Quero acrescentar mais um ponto à nossa discussão de hoje. Isto – como dizer – isto se 
origina da nossa discussão uma semana atrás sobre Geometria Sagrada, e nós falamos 
sobre os novos números, da nova maneira de como as coisas operam. 

Falamos sobre um processo muito simples por como as coisas são criadas e depois 
manifestadas. Quatro passos muito simples na nossa discussão sobre Geometria 
Sagrada, dizendo que no nível mais puro de vocês há o Desejo. Desejo. Desejo sem 
agenda, desejo sem um resultado em particular, mas somente desejo. Não é um querer. 
Um “querer” dá a entender que vocês precisam de algo. Desejo significa simplesmente 
que vocês desejam se expressar, expressar o espírito dentro de vocês. 

O Desejo então vem caminhando para o próximo nível no qual está a Idéia por trás do 
desejo. Vocês têm um desejo apenas para criar. Agora vocês propõe a idéia que 
preenche o desejo de criar. A idéia pode ser qualquer coisa... começar um negocio. A 
idéia pode ser bem ampla e geral. A idéia poderia ser uma invenção. Ela poderia ser 
qualquer coisa. Mas ela entra no estagio da Idéia. E a idéia agora são vocês dizendo, 
“Eu gostaria de, ou eu desejo, expressar a energia do meu espírito de certa maneira”. 
Novamente, sem se preocuparem com todos os detalhes. Ela é somente a idéia. Talvez a 
idéia de escrever um livro. Você não precisam saber como o papel é feito para escrever 
um livro, vejam vocês.  

A partir daí a Idéia surge agora dentro do estágio da Atração, e isto é muito importante. 
É aqui onde nós iremos passar só alguns momentos falando sobre isto. A sua idéia... 
baseada no desejo geral... a idéia agora começa a entrar em manifestação. A idéia tem 
certas características de energia para isso e ela atrairá as energias apropriadas. 

Se sua idéia é escrever um livro, agora vocês irão descobrir que estão automaticamente 
– como um imã – estão atraindo as energias. Até mesmo energias do nosso lado, 
entidades que irão apoiá-los enquanto escrevem. Nós não vamos escrever as palavras 
para vocês, mas vamos ajudar vocês a manterem as idéias fluindo. Vamos, talvez, atrair 
pessoas que irão apoiá-los financeiramente nisto, ou talvez vocês vão atrair algum tipo 
de emprego, ou uma falta de emprego, para permitir a vocês o espaço para escrever.

Vocês estão no estágio da Atração, e ela começa introduzindo todas as energias. Estas 
energias que querem servi-los e apóiam as suas idéias. Novamente, a idéia deve estar 
sem detalhes. Os detalhes tendem a chegar automaticamente, tendem a fluir muito 
naturalmente. 



E agora estão no estágio da Atração, apenas deixando tudo chegar, mas o que tende a 
acontecer é que o medo pula no meio do caminho. O medo de vocês do desconhecido. O 
medo de vocês quer saber se a idéia de vocês – seu livro, seu negócio, sua invenção ou 
seja lá o que for – talvez não valha a pena. Talvez as pessoas irão rir disto. Talvez vocês 
nunca irão ter o apoio que querem. Talvez vocês serão um fracasso. Vejam vocês, os 
medos começam a surgir neste ponto. Seus medos mudarão o nível da energia... a 
vibração e o nível de atração agora... da sua idéia. Vocês simplesmente sabotaram a si 
mesmos. A sua idéia permanecerá naqueles reinos da atração em algum lugar, não 
fazendo nada, não seguindo adiante, porque o medo surgiu e colocou um controle ou 
mudou a maneira que estavam atraindo as energias apropriadas para vocês. Assim, isso 
não irá a lugar nenhum. 

É por isto que estamos neste momento falando com a energia de Rafael – com o Rafa 
aqui – nós ajudaremos vocês a ter uma vista panorâmica destes medos, para ajudá-los a 
ver qual energia esta dentro deles, ajudá-los a manter o nível de atração muito aberto, 
ajudar vocês a manter atraindo energias muito puras. Quando vocês fazem isto, isto 
permite uma mais pura e completa manifestação das suas idéias. Vocês puxarão todas as 
energias apropriadas para fazer isto acontecer.

Observem em particular o que vamos dizer agora, observem neste momento o que 
acontece ao seu nível de Atração. Como vocês estão trazendo as energias e como estão 
os medos tendendo a sabotar o que estão tentando fazer? Observem como isto se 
desdobra dentro dos próximos meses. Prestem uma atenção especial no que vocês estão 
atraindo e no que vocês estão bloqueando. 

Assim... mais um lembrete Shaumbra, antes de fecharmos este Shoud neste dia. Mais 
um lembrete. Durante os próximos 30 dias, nós vamos pedir a vocês todos para que 
façam uma pequena lição de casa. Vamos pedir que cada dia conscientemente façam 
algo diferente.  

Vejam vocês, vocês são muito propensos a fazer as coisas da mesma maneira, 
repetidamente, mais e mais a cada dia, e nem mesmo têm a consciência disto. Cada dia 
façam alguma coisa de maneira diferente. Dirijam para o trabalho por um caminho 
diferente. Peguem um trajeto diferente. Mudem a sua rotina pela manhã – esta rotina 
que vocês têm assim que acordam. Façam-na um pouco diferente. Mudem sua agenda 
de exercícios ou até mesmo o seu habito de comer certos alimentos. A cada dia 
escolham alguma coisa diferente e façam de uma maneira diferente. 



Isso vai ajudá-los a entender como vocês criam as rotinas e os hábitos. Estas são 
também coisas que estão mantendo vocês presos ao Campo.  Estas são coisas que estão 
conseguindo causar muitas dificuldades para vocês neste momento para se 
desconectarem. Ao conscientemente fazê-las diferente, vocês irão perceber uma energia 
diferente, irão achar isto muito fácil para começar a liberar mais e mais destas coisas 
que retêm vocês conectados ao Campo.   

Como dissemos, este exato momento é um período tão importante, tal como uma vida 
importante. Esta é A vida. Vocês estão de movimentando dentro de um novo território, 
o território da desconexão. Algumas vezes é muito fácil que os medos cheguem em 
abundancia, para que vocês queiram ir e se esconder ou parar o processo. Precisamente 
fiquem bem conscientes do que está acontecendo neste momento, do que está 
acontecendo enquanto vocês se desconectam. 

Nós retornaremos no próximo mês, novamente com Rafael, para mais discussões sobre 
desconectar.

E assim é.

Traduzido por: Silvia Tognato Magini    silvia.tm@uol.com.br
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E assim é, Shaumbra, nós continuamos a energia deste dia, de nossa reunião onde 
estivemos falando acerca da desconexão, deixando ir os velhos meios de acumular 
energia, deixando ir o modo que vocês têm se relacionado com tudo  mais. Ao se 
desconectar, vocês podem voltar àquela fonte interna dentro de vocês, àquela fonte de 
energia limpa e pura, que os sustentam plenamente, de modo que vocês nunca terão que 
sair para fora para quaisquer de suas necessidades energéticas. Este é o nível de 
realização, conclusão, que  vocês sempre desejaram. Está acontecendo agora, nesta vida, 
nesta sua preciosa vida.

Uma das coisas que dificulta se desconectar, são as expectativas. As expectativas 
tendem a ter a sua origem nos reinos Próximos e nas condições humanas. Vocês têm 
certas expectativas de como deveria ser o seu corpo, de quanta saúde e riqueza vocês 
deveriam ter. Expectativas sobre como as outras pessoas deveriam interagir com vocês. 
Expectativas até do Espírito e dos anjos. Então vocês estão carregados com todos os 
tipos de expectativas, que são uma limitação. Suas expectativas tendem a limitar a 
natureza do resultado da sua expressão criativa.

Shaumbra, no mundo todo, neste momento estão começando a perceber como é ter esta 
total manifestação sem as velhas expectativas, e o que eles estão achando é que as 
velhas expectativas eram muito, muito, muito limitadas. As coisas que eles jamais 
poderiam  possivelmente ter imaginado antes, estão agora chegando dentro da sua 
realidade, porque eles abandonaram as expectativas.

Então, com isto, nós ficaríamos encantados de receber as suas perguntas neste dia e 
descobrir quais são os seus níveis de expectativas. (Risos).

Pergunta do Shaumbra 1 (da Internet, lida por Linda): Após passar pela Dream Walker 
School (Escola do Caminhante do Sonho), eu me vi com uma demorada questão, onde
eu gostaria de saber que se eu estivesse para  Dream Walk (Caminhar no Sonho), no 
outro lado da Ponte das Flores, deixando este corpo para trás, isto promoveria o meu 
processo de ascensão ou o retardaria? Ou eu preciso permanecer neste corpo físico a fim 
de completar a minha ascensão? Se partir deste modo é uma possibilidade, eu seria 
capaz de voltar ao físico imediatamente, passando pelo processo de renascimento e 
voltar como um Ser iluminado de energia pura, apenas entrando em um corpo de minha 
escolha? Eu teria as habilidades que Saint Germain tem, onde ele podia entrar e sair da 
forma física de acordo com sua vontade, e também me sustentar, se eu permanecesse 
por longos períodos de tempo, transformando outros materiais em ouro à vontade? 
(Risadas da audiência e Tobias ri).



Linda: Isto não foi engraçado! 

Tobias: Na realidade, há muitos aspectos encantadores nesta pergunta, e o que você está 
perguntando aqui, é se realmente você pode fazer o que Saint Germain fez: Escolher o 
tempo de sua própria morte física; abandonar o seu corpo; deixar o corpo permanecer na 
Terra; abandonar o seu corpo e encontrar o seu caminho para a Ponte das Flores.

Realmente, isto é possível, entretanto é sempre agradável ter alguém para caminhar com 
você, não lhe dizer como chegar lá, mas simplesmente ajudá-lo a continuar esta jornada. 
Entretanto, se você escolher fazer isto por você mesma, especialmente depois de passar 
pela Dream Walker School, você vai se lembrar do caminho de Anasazi. Você vai se 
lembrar da tranqüilidade de chegar na Ponte das Flores. Você vai se lembrar de como é 
fácil, uma vez que você deixou para trás o seu corpo físico, não ser apanhado em todo o 
drama e nas conexões da Terra, e fazer o seu caminho muito rapidamente para a Ponte 
das Flores onde você será encontrado pelos seus anjos amigos e a família.

Agora, uma vez que você estiver lá, a pergunta continuará para você; o que você 
escolhe fazer agora? Você escolhe continuar na Nova Terra ou você escolhe voltar para 
a Velha Terra? Ou você escolhe, na maneira de Saint Germain, ser capaz de atravessar 
por muitas, muitas dimensões diferentes de trás para frente, entre os reinos físicos, não 
físicos e os reinos mais elevados. Esta seria sua escolha.

Entretanto, quando Saint Germain se manifesta na Terra neste momento, ele não passa 
por um processo de nascimento. Ele considera isto muito, muito difícil. Então ele 
simplesmente se permite manifestar na matéria por um período muito breve de tempo, 
quase a alguma coisa relacionada as - como  dizer - séries de revistas em quadrinhos, ele 
pode somente manter sua presença na matéria física por um tempo limitado. Alguns 
dias são confortáveis para ele, mas passando quatro ou cinco dias, vai tender a drená-lo 
pesadamente e então ele se encontraria sendo - como se diz - pego no total ciclo de 
renascer, literalmente, em um corpo físico. Então ele somente pode manter esta energia 
por um certo tempo.

Se foi feita a ele a pergunta - e se ele lhe deu uma resposta muito aberta - seria o mesmo 
que ele fosse capaz de se manifestar por breves períodos de tempo na matéria física, 
porque ele não está totalmente incorporado nela como você está, ele não é capaz de 
verdadeiramente apreciar as coisas na extensão que você é, tais como a alimentação, tais 



como o sexo físico, ou tais como algumas das outras coisas mais agradáveis na vida. 
Mas isto é excelente para ele, porque ele pode se movimentar para dentro e para fora, 
muito livremente, onde ele considera que você esta muito preso.

Linda: Isto explica o seu mau humor? (Risos de Tobias e da audiência).

Tobias: Ele é realmente...Eu tenho que dizer, Saint-Germain é, na realidade o meu 
melhor amigo, então eu tenho que ser cuidadoso com o que vou dizer!

Saint-Germain adora desempenhar papéis diferentes. Ele adapta personalidades 
diferentes dependendo da audiência. Ele muitas vezes virá aos Shaumbra como ele é -
como se diz - muito majestoso, real, e alguns o chamariam de arrogante, porque ele está 
tentando dar à vocês um pequeno impacto, para tirá-los da calmaria ou do nível de 
conforto em que vocês estão. Mas ele é realmente um dos mais doces e queridos seres, e 
ele tem um coração de ouro. Ele não criou isto das pedras (Risos). Ele tem um 
verdadeiro coração de ouro com uma tamanha tremenda compaixão pelos humanos, 
particularmente aqueles humanos que estão desejando passar por um processo que ele 
passou; como se liberar e como descobrir que a natureza verdadeira de Deus e do 
Espírito está em você.

Então nós temos longas, longas conversas. Nós algumas vezes assumimos o que vocês 
chamariam de o papel do "bom policial/mau policial", ou do "anjo bom/anjo mau", ao 
lidar com vocês, e ele tem uma enorme prazer! Ele quer sempre ser o anjo mau! (risos) 
Mas eu olho para - como dizer - as opiniões e as pesquisas (risos)... Cauldre...e eu o 
achamos muito, muito popular, talvez mais popular do que eu, Tobias. Mas nenhum 
superaria Kuthumi.

Linda: A pergunta realmente pede que se a resposta que você já deu é assim, por que 
nós todos não deveríamos apenas DreamWalk (Caminhar no Sonho) de nós mesmos e 
atravessar a ponte e qual é o ponto para permanecer?

Tobias: Esta é uma questão que somente você pode responder. Eu não posso responder 
isto para qualquer um de vocês. Algumas vezes nós perguntamos isto a vocês, "Por que 
vocês estão esperando?" (Muitos risos). E eu lhe darei a resposta verdadeira, e ela está 
vindo para mim neste momento, do nosso querido amigo Rafa: Porque você está com 
medo de morrer.



Linda: Eu não penso assim.

Tobias: Se você não está com medo de morrer - nós não estamos falando com todos 
aqui - mas se você não tem medo de morrer, você estaria mais tentada a partir. O 
problema real é que, neste momento, você tem um tal senso de determinação para 
atravessar este processo que começou há muitas, muitas existências passadas. Alguns de 
vocês têm investido centenas, milhares de vidas neste processo. Então, quando eu disse 
hoje que esta é A VIDA, vocês não quereriam apenas aprender e partir neste momento 
sem completar este ciclo, para que possam se mover para a seguinte.

Mas, verdadeiramente, algumas vezes nós olhamos para os humanos em geral. Eles são 
miseráveis, infelizes. Eles estão quebrados. Eles estão presos e perdidos, e nós falamos 
"Por que eles estão escolhendo ficar na Terra?" E para muitos deles, é porque eles têm 
medo da morte, eles não conhecem nada melhor e eles nem mesmo sabem que eles 
podem escolher viver ou morrer. Que grande revelação seria para tantos da raça 
humana, neste momento compreender que você TEM uma escolha na vida e na morte. 
Se você vai viver - escolha viver. Se você vai morrer, saia do corpo rapidamente.

Linda: Isto é interessante sabendo que você está escolhendo voltar.

Tobias: Eu tenho minhas razões para querer voltar. Uma delas, na realidade, é que vai 
haver...desculpe-me aqui...(risos). Uma destas muitas razões é que vai continuar a haver 
ondas e ondas de humanos passando através do que vocês, Shaumbra, tem passado 
através.... de cumprir o processo de ascensão, atravessando o verdadeiro despertar 
espiritual, abandonando as garras do medo e da consciência de massa e as idéias da 
Velha Energia, e eles vão precisar de professores. E muito francamente, pelo que me foi 
dado por tantos muitos outros, eu sinto que me daria tamanha alegria ajudar a devolver 
isto, mesmo incorporado na forma humana, porque algumas vezes, é triste de se dizer, 
os humanos não acreditam que os anjos podem falar, então nós temos que vir nesta 
forma diferente.

Linda: Obrigada.

Pergunta do Shaumbra 2 (Uma mulher no microfone): Ok, antes de qualquer coisa, olá 
Tobias. É bom ver você e novamente.



TOBIAS: Eu estou em Geoffrey agora mesmo!

Pergunta do Shaumbra 2:

Sim você está em Geoffrey neste momento! E agora eu gostaria de lhe agradecer e a 
Rafa por este maravilhoso comportamento, porque eu falei em você muito ultimamente.

Eu tenho me tornado muito consciente do fato que eu sou um ser fantasma de luz em 
um corpo humano, e eu gostaria de saber qual é a minha conexão com Gaia e também o 
que é a minha súbita fascinação no projeto geométrico que está no centro da Estrela de 
David, que tem seis lados - eu não sei se você a chama de um hexágono...

Tobias: Realmente, primeiro de tudo, nós vamos lhe pedir para que defina "ser 
fantasma" - o que você quer dizer com "ser fantasma de luz".

Shaumbra 2: Quase por trás dos bastidores, quase invisível, apenas não - eu não sei...O 
tipo de fantasma como o que você encontraria em um cristal, um tipo de...

Tobias: Na realidade, tal como um fantasma ou sombra...

Shaumbra 2: Sim.

Tobias:...e o que está acontecendo é que você está literalmente se tornando uma sombra 
de você mesmo. Novamente, nós voltamos às expectativas que você tinha nesta vida - o 
que você pensou que iria ser - e o que está desaparecendo neste momento. 
Particularmente, como você pessoalmente, neste momento, está começando o processo 
de desconexão, o velho Eu começa a se desvanecer. Mesmo as coisas como a sua 
memória começa a ir, e não é porque você está se tornando mais velha ou mais senil, 
mas porque você está se desconectando das coisas a sua volta. Então, em um certo 
sentido você é uma sombra, mas eu vou pedir para que você olhe a energia e como você 
ajusta isto para si mesma. Você está apenas passando por um - como se diz - um 
processo de reenergização, um processo de renovação em você mesma. Mas você está 



se remodelando de um tipo humano de definição para dentro de uma definição que nós 
nem mesmo queremos colocar em palavras. Então você está fazendo grandiosas 
mudanças neste momento ao passar por tudo isto.

Você perguntou acerca da fascinação com a Estrela de David...

Shaumbra 2: A parte central disto.

Tobias: Na realidade, a parte central é a intersecção ou a união, e o que isto tem a ver 
principalmente, é a fusão novamente dos seus aspectos masculino e feminino.

Shaumbra 2: Ok.

Tobias: A re-união. Vocês estiveram separados por um longo tempo. De fato, você 
literalmente...com honestidade você nos quer aqui neste assunto?

Shaumbra 2: Vai nessa! Eu continuo aqui!

Tobias: Você tem feito um trabalho muito interessante... e nós estamos vendo a sua 
energia agora...de separação de você mesma de maneiras diferentes. Você manteve o 
seu masculino/feminino, muito separados e quase existindo dentro do que você é, o que 
vocês chamariam de os aspectos do marido e da esposa. E típico de muitos maridos e 
esposas, você os deixou lutar um com o outro, todo o tempo, sem permitir qualquer 
resolução. Mas você criou uma linha distinta com a criança dentro de si, o pai dentro de 
você.

Agora, obviamente, estes são aspectos de quaisquer humanos, mas você criou tal 
separação. Você criou muitas personalidades distintas e, de certo sentido, elas estão 
querendo a sua atenção agora. Elas estão todas tentando alimentarem-se de você. Elas 
estão esgotando-a neste momento, mas elas são todas você. Mas você lhes deu tal -
como dizer - definição estrita. Você se rompeu muito efetivamente, e agora é o 
momento de trazê-las todas de volta, juntas. Novamente, a fascinação para a parte de 
união que você vê na Estrela de David.



Shaumbra 2: Ok.

Tobias: A re-união. Vocês estiveram separados por um longo tempo. De fato, você 
literalmente...com honestidade você nos quer aqui neste assunto?

Shaumbra 2: Vai essa! Eu continuo aqui!

Tobias: Você tem feito um trabalho muito interessante... e nós estamos vendo a sua 
energia agora...de separação de você mesma de maneiras diferentes. Você manteve o 
seu masculino/feminino, muito separados e quase existindo dentro do que você é, o que 
vocês chamariam de os aspectos do marido e da esposa. E típico de muitos maridos e 
esposas, você os deixou lutar um com o outro, todo o tempo, sem permitir qualquer 
resolução. Mas você criou uma linha distinta com a criança dentro de si, o pai dentro de 
você.

Agora, obviamente, estes são aspectos de quaisquer humanos, mas você criou tal 
separação. Você criou muitas personalidades distintas e, de certo sentido, elas estão 
querendo a sua atenção agora. Elas estão todas tentando alimentarem-se de você. Elas 
estão esgotando-a neste momento, mas elas são todas você. Mas você lhes deu tal -
como dizer - definição estrita. Você se rompeu muito efetivamente, e agora é o 
momento de trazê-las todas de volta, juntas. Novamente, a fascinação para a parte de 
união que você vê na Estrela de David.

Shaumbra 2: Ok.

Tobias: Você participou de tal inacreditável jogo e seria um pouco de desafio reunir 
estas partes. Você pode querer trabalhar com um facilitador externo que compreenda 
como você se repartiu assim. Você tem partes suas, que estão existindo nos reinos 
próximos que estão perambulando e literalmente gritando...Isto é porque você ouve 
gritos (choro) tão freqüentemente... e você se tornou uma maravilhosa personalidade 
múltipla.



Não há nada errado com isto a não ser que...quero dizer, é magnífico ter histórias, é 
formidável participar de jogos, mas você tem que se lembrar sempre quem é o criador. 
Você deu a estes aspectos seus, tanto controle e tanto poder que eles estão zombando de 
você, acerca de quem eles são e acerca do por que eles estão aqui, e eles estão 
literalmente drenando você. Eles o colocaram em um ponto onde você mal pode se 
suportar, onde isto está afetando o seu corpo, onde você está mais abaixo do ponto 
baixo nesta vida - esta preciosa, preciosa existência. Você se permitiu, ou a estes 
aspectos seus, não regulamentar o seu domínio para você.

Isto é com você, o centro, a parte essencial de você, a sua parte da alma - reclamar de 
volta novamente o seu próprio domínio. Parar de permitir a estas outras partes e pedaços 
de desequilibrá-lo. E elas têm um jogo, elas participam uma com a outra. Algumas 
vezes elas se reconhecem, e algumas vezes não, mas quando elas se reconhecem, elas 
têm um jogo: como nós o atordoamos hoje. Elas não querem necessariamente deixá-lo 
ver claramente. Mas você pode. Você pode tão facilmente quanto eu estou falando neste 
momento.

Isto é com você. Você tem que proclamar o fim para o jogo, você tem que ter de volta o 
domínio sobre você, e você tem que deixar estas outras partes e pedaços saber que elas 
também têm que se integrar ou partirem para sempre. Isto não é um jogo mental. Isto 
não é algo que você vai fazer em sua mente. É por isto que nós dizemos que você pode 
precisar de um facilitador para ajudá-lo a compreender como você pode facilmente 
reunir todas estas peças.

Então você vai ver surgir o novo você. Todos estes problemas com finanças, e 
relacionamentos e saúde, que você está experienciando na - como se diz -
multiplicidade, neste momento, vão desaparecer. Mas agora você está em uma situação 
na qual eu estive, você está no fundo do buraco, tentando libertar-se, enterrando-se mais 
ainda. Então...

Shaumbra 2: E acerca da conexão com a Mãe Terra?

Tobias: A conexão com a Mãe Terra é uma força de equilíbrio natural, como nós 
discutimos anteriormente no Shoud hoje. Se você parte por você mesmo, e abandona 
todas as outras partes e peças e aspectos, mas por você, o rejuvenescimento - as belas 
energias de Gaia - ajudarão a apoiá-lo em aceitar-se de volta novamente. Mas não 
assuma todos os seus filhos e suas esposas e seus pais e todos estes outros aspectos seus 



com você. Siga por você. Gaia está lhe enviando uma mensagem que Ela estará lá para 
ajudar com este processo.

Shaumbra 2: Obrigado.

Tobias: Na realidade, obrigado por nos deixar ser honesto.

Pergunta do Shaumbra 3 (Linda falando): Tobias, houve um número de pessoas de 
diferentes países europeus, fazendo basicamente a mesma pergunta. Eu estou assumindo 
isto porque têm havido tanto mais revelado na Europa, mas a pergunta é: O que nós 
podemos fazer, como Shaumbra, sobre esta gripe do frango, que está se espalhando por 
todo o mundo? E houve, como eu disse, um número de pessoas de diferentes países 
Europeus que fizeram a mesma pergunta.

Tobias: Realmente. Realmente, em qualquer tempo, em que há uma grandiosa mudança 
de consciência ocorrendo na Terra, você vai ver mais provavelmente, uma grandiosa 
mudança ocorrendo nas coisas físicas. Um vírus está lá para ajudar com a mudança de 
consciência, e algumas vezes, enquanto você diz, "Mas, por que isto tem que ser feito de 
tal maneira nociva?”, é por que algumas vezes é a única maneira de obter a atenção. 
Então está realmente servindo a uma necessidade apropriada, está ajudando a clarear as 
Velhas Energias.

E mais do que qualquer coisa, pois Shaumbra, vocês não têm que  serem afetados 
pessoalmente por este vírus. Se o seu desejo é passar por seus próprios processos de 
mudança, e o seu desejo é ficar aqui na Terra, neste momento, este vírus simplesmente 
não os afetarão. Agora, se vocês saírem procurando por isto, tentando testarem o 
conceito, podem atingir vocês. Mas agora, nós teríamos que dizer que a maior coisa é 
compreender que este vírus está servindo à consciência, e permanecendo por trás do 
muro, durante este processo. Vocês não tem que deixar isto afetá-los pessoalmente.

Pergunta do Shaumbra 4 (da Internet, lida por Linda): Há várias semanas atrás, eu tive 
uma visita pessoal da deusa Durga. Ela apareceu de tamanho natural, cerca de dez pés, 
na minha frente. Ela teve um efeito profundo sobre mim. Ela começou a girar seus oito 
braços.. Todas as suas oito mãos estavam vazias. Ela não segurava nenhuma de suas 
usuais armas. Eu pergunto, qual é o significado desta visita com a deusa Durga? 
Obrigado.



Tobias: Realmente. Muito freqüentemente estas visões que você tem são projeções de 
algo dentro de você. Então, neste caso você vai ter que se interiorizar e dar uma olhada 
em qual parte da deusa é também parte de você. Por que as mãos estão vazias? Qual tem 
sido o significado desta deusa em sua vida e por que esta energia apareceria a você neste 
momento?

Nós - como se diz - não estamos tentando escapar da pergunta aqui, mas é mais 
importante que você entre pessoalmente - é mais importante para o Shaumbra em geral -
sempre olhar como, se é um sonho, como fazem os diferentes símbolos ou até as 
pessoas em um sonho, que representam partes suas? Como a deusa Durga representa 
partes suas neste momento?

Uma vez que você descubra a simplicidade do simbolismo, e geralmente, como uma 
ausência, como ele se relaciona com você, você vai compreender todo este novo tipo de 
linguagem com a deusa e você, e então, nós amaríamos ouvir a resposta que você tem.

Pergunta dO Shaumbra 5 (da Internet, lida por Linda): Há algumas razões por que eu 
não me permito ser quem eu absolutamente e verdadeiramente já sou, em vez de 
continuar escolhendo a mesma experiência de cair na ilusão de ser limitado?

Tobias: Realmente é uma cobertura muito, muito pesada que tem esta ilusão de ser 
limitado, e tudo em sua realidade, neste momento, ajuda a reforçar isto.Tudo diz que 
você é limitado em sua habilidade, seja fazer dinheiro, ou ter inteligência ou insights. 
Então você está caindo em uma armadilha muito velha de coberturas.

Nós vamos talvez - como se diz - super simplificar isto, mas primeiro de tudo é sobre 
fazer uma escolha que você vá além, que você não queira ter  mais estas velhas 
conexões que o estão deixando limitado. Você quer mover-se além de algum medo que 
vá tentar deixá-lo para trás, em seu limitado estado de ser. E umas das coisas mais fáceis 
que você realmente poderia fazer é continuar a respirar. Isto ajuda a movimentar as 
energias. Nós sabemos que o Shaumbra diz que nós super simplificamos a resposta, mas 
se você falasse com Kuthumi sobre como ele mudou para a sua independência, foi 
simplesmente sair de si mesmo e respirar. Ele simplesmente respirava através das velhas 
conexões e limitações. Obrigado.



Pergunta dO Shaumbra 6 (Linda falando): Esta pergunta é para Susanna, que está aqui: 
Ela gostaria de saber se ela viverá nos Estados Unidos.

Tobias: Nós temos a dizer que é totalmente da sua escolha. E mais uma vez, os limites 
da mente e a mente diz que "Mas é tão difícil neste momento, e é tão difícil entrar neste 
país", mas isto é um sistema de crença ou uma limitação em que você cai. E então é 
muito, muito difícil trazê-lo para ser. Então, uma vez que você fez uma escolha em seu 
coração, você vai além do medo, e então você observa como tudo começa a funcionar, 
no nível de Atração, do qual nós falamos antes, e então as portas começam a se abrir, e 
então você se alegra do quão fácil isto verdadeiramente pode ser.

Pergunta dO Shaumbra 7 (da Internet, lida por Linda): Eu gostaria de saber qual é o 
significado das terríveis dúvidas em minha vida que são completamente insuportáveis?

Tobias: Antes de tudo, compreendam que estas dúvidas que você tem em sua vida, que 
são tão insuportáveis, são comuns com quase todos. Estas dúvidas são parte da jornada 
humana neste momento. Elas foram reforçadas através das existências do seu próprio 
auto-abuso, não apenas físico, mas você se rebaixou vida após vida. Mas, de certo 
sentido, isto não importa mais.

Esta é A vida. Você pode se mover além do passado e não continuar a se punir. As 
dúvidas são simplesmente uma forma de auto-sofrimento, auto-limitação. E novamente, 
você pode fazer a escolha...e VERDADEIRAMENTE fazer a escolha dentro de você...ir 
além destas dúvidas, para tornar-se sua nova pessoa. Você não está mais preso na 
armadilha da sua própria história. Não há truques, ou métodos, ou técnicas nisto, é 
simplesmente fazer a escolha para ir além da sua velha história.

Então, isto é importante, saia e expresse-as. Você não pode mantê-las aqui na mente, 
não pode apenas dizer, "Bem, eu vou além das minhas dúvidas. Eu vou além das minhas 
dúvidas”. Agora, saia e expresse-as. Faça algo que você nunca fez antes. Faça algo que 
você receia em fazer. Faça algo que os outros lhe disseram que você não pode fazer. 
Saia e expresse-as. E agora você começa a construir um novo sistema de apoio que o 
encoraja absolutamente a ser quem você é.

Pergunta dO Shaumbra 8 (Linda falando): Ok, esta é da Margo. Qual missão a 
Colômbia tem para não conquistar a paz?



Tobias: Realmente. A pergunta é sobre o país da Colômbia e é sobre tantas energias lá 
neste momento, que estão em conflito e em batalha. Há - esta poderia ser uma resposta 
muito longa - mas há muitas, muitas Velhas Energias lá: Algumas que batalham entre o 
masculino e o feminino; velhas batalhas com a igreja; velhas energias presas que estão 
mantendo as pessoas de uma maneira muito reprimida e muito bélica. E agora vocês 
colocam entre outras coisas os elementos das drogas e vocês colocam entre outras 
coisas a atração pelos - o que vocês chamariam - grupos terroristas, e isto continua a 
fazer este ambiente muito combativo e conflitivo.

Isto não tem que continuar a ser desta maneira sempre, obviamente, mas neste 
momento, nós não vemos nada em particular que vá mudar nestes próximos anos. Está 
muito presa em suas Velhas Energias.

Se você vive na Colômbia ou você vive em qualquer lugar que tenha velhas energias 
presas, você como um ser espiritual, não é obrigado a permanecer lá. Algumas vezes é 
mais fácil sair da situação, mudar-se para algum outro lugar, pelo menos por algum 
tempo, escapar destas velhas coberturas, para clarear a si mesma. E então se você 
escolher voltar, você vai ser um facilitador muito melhor para aqueles que querem se 
recuperar do combate e dos conflitos. Obrigado.

Pergunta dO Shaumbra 9 (da Internet, lida por Linda): Vendo que o portal da chama 
violeta foi ativado, e que nós estamos ainda integrando esta nova energia, não estamos 
cada um de nós fazendo a conexão com esta Nova Energia, debaixo através do 
subatômico dentro do espaço interior? Eu trabalho com a Malha de Calibração 
Universal. Parece-me que a Malha de Calibração Universal está se tornando mais 
intensa em seu papel como um transformador, recebendo e transmitindo mensagens de 
luz da estrutura etérica. Enquanto esta dinâmica se intensifica, nós continuaremos a nos 
ativar mais plenamente acoplados com a energia da Estrela Azul de Sírius, enquanto nós 
nos desconectamos do campo aqui na Terra. Obrigado.

Tobias: Realmente...(Risos da audiência).

Linda: Eu não li isto com qualquer emoção! (Mais risos)

Tobias: Realmente! E nós estamos tentando respondê-la sem emoção!



Nós vamos pedir à você...e isto é - como dizer - isto não é apenas para aquele que está 
fazendo a pergunta, mas para todos os Shaumbra. Dêem uma olhada. Recuem um 
momento, dêem uma olhada. O que há na energia aqui? Há a mente, por toda parte. Há 
todos estes tipos de energia se interconectando e se alimentando. Há a...quase a 
dependência, ou até uma co-dependência, em todos estes portais e raios e luzes e grades, 
e malhas.

Shaumbra é muito fácil, é muito dramático ser fisgado em tudo isto. E isto é exatamente 
o que acontece. Vocês ficam atraídos. Vocês ficam presos nas velhas coberturas. De 
certa forma, não há portais como o que você está falando. Não há malhas ou grades, a 
menos que você queira que elas estejam lá. Não há... quaisquer destas grandiosas 
energias externas que vão fazer o seu processo de transição espiritual mais fácil. Vocês 
têm tudo isto dentro de vocês.

Vocês se colocam em dia até na maneira como as partículas subatômicas funcionam. 
Você subitamente se intelectualizou e não se tornou mais eficaz no seu próprio 
processo. Este é um processo natural, um processo verdadeiramente natural de 
desconexão. A desconexão lhe permite perceber a sua natureza soberana. Quando você 
compreende a sua natureza soberana, ela permite ao Todo ou à Unidade que também 
mude. Mas você tem que compreender o seu Ser soberano.

Se você ficou preso nesta coisa inteiramente complexa de grades e malhas e portais e 
raios, e chamas e planetas, e todas estas outras coisas, é apenas como uma teia de 
aranha, e você é como a mosca. Você já caiu nela. Você neste instante teria se 
esquivado, em um processo muito natural, que aconteceria de qualquer maneira, se você 
apenas tivesse saído do caminho.

A melhor coisa a fazer neste momento por qualquer um de vocês é, antes de tudo, 
compreender o processo que vocês estão atravessando. Compreendam por que há 
mudanças em sua vida. Isto ajuda a eliminar, ou pelo menos, a reduzir o medo. Ao saber 
o que está acontecendo dentro de vocês, vocês terão uma melhor compreensão agora do 
que está acontecendo fora de vocês, e o medo começa a desaparecer. Então vocês 
poderão ficar em seu próprio espaço seguro e confortável, respirar um pouco e deixar 
com que os processos naturais aconteçam.



Hoje, quando lhes pedimos para sentirem como esta desconexão está funcionando, nós 
simplesmente tocamos um pouco de música. Nós passamos uns poucos minutos juntos. 
Nós não passamos por muitas técnicas ou métodos, foi simplesmente, "Sintam como 
isto está acontecendo”. Então nós queremos que vocês mantenham tudo isto muito 
simples. Nós temos dito isto por muito tempo, "Mantenham tudo simples”. Quando 
vocês têm que começar a olhar como tudo funciona e como é construído, e como opera, 
vocês novamente voltam aos velhos padrões, vocês estão se alimentando dos velhos 
meios e vocês estão literalmente inibindo o seu processo. Kuthumi vai falar em breve o 
suficiente sobre como este processo pode ser suave. Ele até mesmo se pergunta porque 
Saint-Germain e eu, por que nós dificultamos tanto isto, porque ele deslizou direto 
através disto. E vocês também podem, Shaumbra. Vocês também podem.

Linda: Isto é interessante, você está  poupando-o com isto. (Risos)

Pergunta do Shaumbra 10 (um homem ao microfone): Alô, Tobias. Você pode falar 
deste processo de desconexão, e como isto se relaciona com os relacionamentos íntimos 
e com a sexualidade?

Tobias: Interessante. Sim, este processo de desconexão vai ter um impacto no 
relacionamento. Se vocês vão os dois passar por isto ao mesmo tempo - mas atravessar 
isto conscientemente - isto pode ser uma coisa maravilhosa porque vocês podem 
compartilhar as suas experiências e, de certo sentido, você pode ter uma companheira 
passando por isto com você.

Mas isto também tende, às vezes, a dificultar muito isto, para ter um relacionamento 
normal, porque vocês vão achar que precisam de um tempo à distância, ou sua 
companheira precisa de um tempo afastada, e há a crença da Velha Energia que se vocês 
são companheiros, vocês têm que ficar juntos e compartilharem tudo, o tempo todo. 
Então, vocês se tornam os únicos que começam a redefinir o que é um relacionamento 
na Nova Energia. Vocês não precisam estar juntos todo o tempo. E, talvez, se vocês dois 
atravessarem o mesmo processo, vocês necessariamente não QUERERÃO ficar juntos o 
tempo todo, porque vocês vão atordoar um ao outro se vocês ficarem.

Em termos de sexualidade, você vai ver que haverá tempos quando você não terá 
absolutamente interesse ou desejo no sexo com outra pessoa. Você está se tornando tão 
íntimo com você mesmo e com os seus próprios sentimentos que você se sentirá muito 



retraído. Ninguém mais o afeta. Alguns de vocês até estão ficando com aversão às 
massagens de outras pessoas, porque vocês sentem que é uma energia intrusa.

Da mesma forma, que isto é dito, haverá tempos então, quando vocês passarem pela 
desconexão, onde ao fazerem sexo com um companheiro, isto vai ser muito aberto e 
muito livre, e muito além de alguns dos velhos métodos e rituais que vocês usavam 
antes. Ele se torna como uma descoberta e uma alegria agora, de tão aberto que estará 
além de qualquer sexo que vocês tenham conhecido antes.

E os humanos tendem a seguir um padrão muito interessante e muito aborrecido neste 
momento para o sexo. (Muitos risos).

Linda: Como você realmente se sente? (Mais risos).

Tobias: Nós realmente acompanhamos isto aqui...e nós lançaríamos isto para quaisquer 
pesquisas... o típico sexo humano dura 11/12 minutos, em média - e isto inclui o 
processo inteiro, algumas vezes até tirando a roupa! (Mais risos). Há uns poucos passos 
que o humano alcança e passa, e eles tendem a repetir estes mesmos tediosos passos 
mais e mais, e o seu objetivo todo, é ter um orgasmo. Mas realmente, eles nem mesmo 
compreendem um orgasmo. É apenas uma liberação física que eles estão procurando. 
Isto não é verdadeiramente um orgasmo, de qualquer modo, então...oh, Cauldre... 
Muitos risos e Tobias ri. Ele sempre diz para mim, "Isto é como ouvir o seu pai falar 
sobre o sexo"- e na realidade, é! (Muitos risos).

Mas você vai ver que isto fornece uma experiência totalmente nova com a sexualidade. 
E não é apenas sobre uma necessidade física ou uma liberação, mas agora vai combinar 
a alma de vocês dois. Mas também compreenda, tão incompatível quanto isto soe, então 
haverá momentos onde você não vai querer qualquer tipo de contato físico também. 
Enquanto isto pareça estar totalmente em desacordo, há razões para isto, neste 
momento. Obrigado por sua agradável pergunta. (Muitos risos).

Linda: Última pergunta, se você preferir.

Tobias: Receba mais umas poucas.



Linda: Eu sabia. (Risos).

Pergunta do Shaumbra 11 (da Internet, lida por Linda): Eu recentemente escrevi um 
livro sobre a minha experiência do despertar, e agora eu estou imaginando se este livro 
foi escrito principalmente para ajudar a clarear a minha experiência para mim mesma, 
ou se foi para uma publicação, como um tipo de sistema de apoio para outros que 
estejam passando pela sua própria experiência. Poderia você me dizer se eu estou 
desperdiçando o meu tempo, tentando encontrar um editor ou se eu deveria continuar a 
apresentar o meu manuscrito?

Tobias: Realmente. A primeira e principal razão para escrever o livro foi, como você 
eloqüentemente mencionou aqui em sua pergunta, foi por você mesma. Isto lhe ajudou a 
clarificar tantos processos pelas quais você passou. E não foi apenas quando você esteve 
literalmente no computador, foi no processo inteiro de refletir em sua jornada de 
ascensão.

Isto não deveria fazer uma diferença. Isto não deveria fazer nenhuma diferença se fosse 
publicado ou não. Isto é uma expectativa. Isto é, de certa forma, uma limitação. Se você 
abandonar este desejo todo ou a expectativa de tê-lo publicado, você vai perceber que as 
portas da editora se abrem de uma forma diferente. Mas, neste momento, vocês estão 
ainda presos ao pensar que há uma necessidade ou um desejo para o mundo de ver o seu 
livro, mas verdadeiramente não há. Não há uma necessidade ou desejo para o mundo 
ver qualquer livro (alguns risos). A necessidade e o desejo era por você mesma. E 
agora...agora é um presente belo e precioso, mas abandone esta expectativa, que 
necessita ou tem que ser publicado pelos outros E então você vai clarear o caminho para 
sua comunicação sair para aqueles que achariam isto apropriado.

Linda: Foi realmente interessante que esta pessoa fizesse esta pergunta. Isto têm surgido 
muitas vezes, e isto foi interessante que eles apresentaram isto desta maneira assim 
aberta.

Tobias: Realmente, e alguém que escreve um livro, particularmente sobre a sua jornada, 
a respeito das outras vidas ou desta vida, deveria estar fazendo-o primeiro por eles 
mesmos. Se você escreve isto, vendo como vai ser bom vender ou o que as outras 
pessoas pensam sobre os conteúdos, então você não vai ser verdadeiramente honesto 
com você mesmo, e o livro terá isto em sua energia.



Escreva-o por você. Ele, por si, é um tremendo presente. Poderia você ter imaginado, há 
várias vidas passadas, estar a um ponto onde você poderia realmente escrever sobre a 
sua jornada? Ter tanta consciência e claridade sobre isto, que você poderia registrá-la 
em palavras? Isto, por si, é quase uma realização.

Pergunta dO Shaumbra 12 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias. Tomou-me muito 
tempo para me levantar daqui, eu tive que me forçar nos cotovelos para me levantar 
aqui. Cerca de três noites passadas...primeiro de tudo, eu canalizo toda noite quando 
venho para casa, para descobrir o que está acontecendo dentro de mim. E acerca de três 
noites atrás, foi-me dito sobre alguma energia que vem me visitar quando eu estou 
adormecida, e eu tive a impressão como se houvesse cinco ou seis delas. E uma delas, 
ele se mencionou ao falar, como o "Mestre Principal". Então, de qualquer modo, eu lhe 
perguntei se eles eram pessoas mortas, e ele disseram que eles saíram de algum outro 
lugar, e ele também me disse que eles eram como o pensamento em movimento. E então 
ele me pediu, ele disse, você também precisa se tornar muito mais ancorada. E eu estava 
imaginando se você poderia me dizer o que pensa sobre isto.

Tobias: Realmente. Realmente, há entidades flutuando ao redor todo o tempo e 
particularmente se você estiver aberta, como está, eles estão muito desejosos e querendo 
ter conversações com você. Em todos os momentos, quando você estiver interagindo 
com estas entidades, compreenda em primeiro lugar que VOCÊ é o Mestre Principal. 
Que VOCÊ é Deus também. Que estes não são seres mais grandiosos. Não há um ser 
mais grandioso lá fora, essa é a maior mentira de todas. Quando os seres vêm a você e 
começam a lhe dizer que eles são magníficos e que eles estão aqui, para lhe salvar...nós 
adoramos dizer à vocês, à todos os Shaumbra, que nós estamos totalmente comovidos 
por vocês nos deixarem vir e falar a vocês, porque vocês são os mestres e os 
professores. Vocês são os sábios. Nós estamos simplesmente ajudando vocês voltarem à 
refletir sobre as coisas sobre si mesmos.

Então...compreendam que vocês estão na realidade se comunicando com seres não 
físicos. Compreendam que só porque estão mortos, não significa que sejam espertos 
(Risadas). Há uma percepção que quando um Ser morre, que eles vêm para o nosso 
lado, e eles são totalmente iluminados e eles sabem tudo, e isto simplesmente não é 
verdade - particularmente se a entidade esta presa à terra...permanecendo nos reinos 
Próximos. Agora eles zombarão de você ao acreditar nisto. Eles farão jogos. Mas, 
compreendam em todos os momentos de que vocês são os Mestres.



Então...aqueles que vierem falar com você...e nós estamos dando uma resposta muito 
geral para os Shaumbra aqui, primeiro...vocês podem facilmente se comunicar com 
seres não físicos, e eles têm atributos e personalidades e características muito similares 
aos humanos, até que vocês alcancem os muito magníficos reinos angélicos - os reinos 
mais puros - eles não vão ter este tipo de características. Então, é maravilhoso falar com 
eles, mas considerem isto como se vocês falassem com qualquer outro ser humano. Eles 
não são melhores do que vocês.

E se eles começarem a lhe dizer que você tem alguma inacreditável atribuição na 
Terra...se eles começarem a lhe falar que você é o seu líder e mestre perdido há tanto 
tempo, e eles começarem a lhe dizer que você é a escolhida...diga-lhes para irem 
embora, rapidamente (Alguns risos). Porque, geralmente, isto é o que eles tentarão 
fazer, eles tentarão lisonjeá-la. Então, não estamos dizendo de um modo ou de outro, 
por estes seres que estão se comunicando com você, qual é a agenda deles. Isto é para 
que você determine e para que você compreenda que você é Deus também.

Shaumbra 12: Obrigada.

Tobias: E você está muito aberta, a propósito, tem muita facilidade de se comunicar.

Shaumbra 12: Você pode me responder quanto à ancoragem, de me conectar à terra 
então?

Tobias: Realmente. O problema que eles estão falando, eles dizem que você precisa 
estar mais ancorada.

Shaumbra 12: Sim.

Tobias: Você tem que determinar isto por você mesma. Não deixe qualquer outro ser 
lhe dizer isto, mas você se sente ancorada?

Shaumbra 12: Não, eu acho que eu vivo muito em minha cabeça e não o suficiente fora 
daqui.



Tobias: Realmente. Então talvez este seja um maravilhoso conselho que eles estão 
advertindo à você. Mas você tem que determinar se isto é apropriado para você, mais do 
que apenas receber a sua palavra - ou até a minha palavra - para isto.

Shaumbra 12: Obrigada.

Tobias: Obrigado.

Linda: Última pergunta, se preferir.

Pergunta do Shaumbra 13 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias. Antes de tudo, 
agradeço-lhe muito por estar aqui a cada mês, por nós. Eu tenho três
perguntas...(risos)... isso exigiu muito tempo para me levantar daqui! Eu tive a honra de 
ajudar a mãe do meu melhor amigo a fazer a passagem no último Sábado e eu gostaria 
de saber como ela está fazendo e se ela tem algumas mensagens para sua filha e sua
neta?

Tobias: Ainda não nos reinos onde ela neste momento se conserva... Ela está 
trabalhando em alguns processos nos reinos onde ela não pode verdadeiramente ser 
contatada ou onde ela possa dar-lhe uma resposta definitiva. As energias dela estão 
ainda muito ligadas à Terra, não na forma negativa, mas simplesmente passando pelo 
processo da despedida.

Shaumbra 13: Ok. Minha segunda pergunta é, e eu conheço outros Shaumbra que estão 
experienciando isto: Eu estou exausta e até ficar em pé aqui é difícil. Eu tenho um 
sentimento que não é apenas do meu trabalho, ainda que eu trabalhe extremamente 
duro.

Tobias: Por que você faz isto? (alguns risos).

Shaumbra 13: Porque eu sinto que preciso, eu acho.



Tobias: Eu penso que foi Saint Germain que disse que 60 a 70 % de todos os sistemas 
de crenças não mais servem a vocês (mais risos).

Shaumbra: Eu estou sofrendo muito com o meu corpo e eu não quero manifestar um 
problema de saúde, pois algumas vezes eu receio que estou.

Tobias: Realmente. O que vocês estão passando neste momento, novamente, é parte 
deste processo todo de desconexão e todo este processo de ascensão. É muito, muito 
difícil para o corpo. Pode ser muito cansativo às vezes, embora no final das contas 
vocês vão achar isto muito revigorante e rejuvenescedor. Mas vocês estão simplesmente 
passando por este processo.

Como você diz, você está trabalhando com muita dificuldade em uma época quando 
vocês têm todas estas outras coisas acontecendo. Então uma das nossas recomendações 
- este é apenas o senso comum - é não trabalhar tão duro como você tem trabalhado. Dê-
se mais tempo. Alimente o seu corpo um pouco melhor em termos de alimentos que 
tenham energia viva, essências vivas nelas. E isto não quer dizer que você tem que 
continuar em uma dieta estrita, mas realmente se o seu corpo está se sentindo cansado, 
coma algo que tenha energia viva. Uma maçã ou saladas ou quaisquer destas coisas que 
não sejam processadas ou cozidas. Isto lhes dará energia, até mais rápido do que as 
coisas como o açúcar.

Se você tem medo de que vai manifestar algum tipo de doença dentro do seu corpo, a 
Lei da Atração diz que provavelmente você irá. Então você precisa dar uma olhada no 
medo. Você precisa trabalhar com... realmente trabalhar com nosso querido amigo Rafa, 
dando uma olhada no por que este medo está lá. Por que este medo se apresentaria em 
sua vida neste momento, e que energias estão por trás dele? Você pode se movimentar 
através deste medo? Pois se você está temendo como o seu corpo reagirá, você não está 
exercendo o domínio em seu corpo. Você pensa que ele tem o domínio sobre você.

Shaumbra 13: Se você pudesse trabalhar comigo com isto, eu ficaria muito grata.

Tobias: Realmente. Se você nos permitir, todas as energias estão lá. Agora, você tem 
que compreender que apesar disso, nós não podemos fazer isto por você. Nós vamos 
fazer perguntas difíceis à você e nós vamos dar uma olhada com você em seus sistemas 



de crenças enquanto elas surgem, porque você está ainda mantendo certas coisas. Nós 
não vamos apenas chegar e revirar uma varinha mágica e fazer isto acontecer. Você é a 
única que pode fazer isto. Mas nós a cutucaremos e a empurraremos e lhe faremos 
muitas perguntas difíceis.

Shaumbra 13: Minha última pergunta é que eu tenho um neto e ele é simplesmente 
impressionante. Eu o amo. Ele é uma criança cristal?

Tobias: Nós não queremos necessariamente desapontá-la aqui, você pergunta com uma 
certa agenda na mente (alguns risos). Mas este seu querido neto teve muitas vidas na 
Terra antes, e na realidade você conheceu esta entidade antes em outras encarnações 
físicas que você teve. Então, devido ao fato de que há uma linhagem aqui na Terra, ele 
não é definitivamente uma criança cristal neste sentido. Nem um índigo também, mas 
um ser muito querido e precioso que tem - como se diz - atravessado muitas provações, 
algumas com você, e aprendeu a ir além destas provas. Então será uma vida de mais 
liberação e liberdade para este ser querido.

Shaumbra 13: Muito obrigada.

Tobias: Obrigado.

Linda: É isto.

Tobias: Então, Shaumbra, nós passamos outro maravilhoso dia juntos, observando as 
energias de desconectar. Obviamente isto vai continuar nos próximos meses, enquanto 
este sentimento totalmente novo se junta à vocês. Então estejam muito conscientes do 
que está se passando.

Como dissemos anteriormente, a tarefa é fazer algo diferente de uma forma diferente a 
cada dia. Talvez comer a sua sobremesa antes do seu prato principal. (Um membro da 
audiência diz "Eba!", seguido de risos). Mas, não importa o que façam, tentem somente 
uma coisa a cada dia, fazendo-a diferentemente. Isto vai ajudá-los a compreender como 
vocês ficam trancados em certos padrões e na forma de fazer as coisas, e até mesmo no 
medo de mudar estas formas, e ajudá-los a abrir o caminho avançando através de alguns 
destes velhos padrões também.



Então, nós nos reuniremos novamente daqui a um mês. Enquanto isto, lembrem-se de 
que estamos sempre com vocês. Vocês nunca estão sozinhos.

E assim é.
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E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos hoje com vocês nesta sala de aula da 
nova energia espiritual da Terra.  É um prazer para mim, Tobias, para nosso convidado 
de hoje, Rafael e para todos os demais convidados que se reúnem conosco estar aqui 
com vocês.

Uma de nossas partes favoritas nesse Shoud é a da respiração, enquanto a música é 
tocada – podemos entrar, entrar em sua energia, em sua realidade porque vocês estão 
nos convidando.  Vocês estão abrindo a porta muito mais do que antes.  Abandonam 
suas mentes, abrem seus lindos corações e nos permitem entrar.  Podemos sentar a seu 
lado e contar algumas histórias, rir com vocês sobre algumas experiências pelas quais 
passaram no último mês e das quais não conseguiam rir alguns dias atrás (leve risada). 
Podemos simplesmente observar sua energia se abrir e se expandir.



E você pode sentir a nossa.  Podem sentir esse tremendo brilho de energia.  Alguns de 
vocês podem vê-la dançando por essa paisagem de fundo.  Alguns podem vê-la 
dançando nesta sala. Outros podem vê-la dançando nas telas de seus computadores 
enquanto chegamos via Internet, uma rede incrível por si só.

Realmente o convidado de hoje é mais uma vez a energia de Rafa, Rafael. Nesse 
momento ele chega muito perto de vocês, desse grupo de Shaumbra e da humanidade 
como um todo. Trás consigo uma companhia de anjos e seres que está trabalhando com 
cada um de vocês durante esse processo de mudança e crescimento.  Saindo do antigo 
modus-operandi e velhos sistemas para novos caminhos – não apenas em sua mente, 
não apenas em seu espírito, mas também em seu corpo.

Foi feita uma afirmação mais cedo sobre como Seres...  O que parece ser seres humanos 
normais típicos como Andra – que vocês conhecem como Norma... Garrett, que passou 
por sua própria transformação física e re-criação nesse ano que passou... Linda, sempre 
paciente (risadas), sempre movimentando energia, o mínimo que eu deveria dizer... E 
Cauldre, mantendo agendas tão cheias.  Alguns de vocês tentam imaginar como isso 
pode ser feito.  É simples.  É se livrar das velhas maneiras de fazer as coisas.  Liberar 
velhas maneiras de alimentar, velhos modos de pensar como o corpo tem que dormir ou 
como tem que se alimentar e como tem que se familiarizar com as redondezas.  Eles 
simplesmente estão liberando, deixando ir e re-criando a si mesmos de um modo novo e 
mais natural.

E certamente, não é sempre que é fácil – o processo.  Seria maravilhoso se vocês 
pudessem estalar os dedos e a coisa acontecesse, mas há toda uma inteira mudança nas 
redes e sistemas de energia acontecendo em cada diferente nível. Há um momento de 
reverência e um momento de mudança pelas quais eles passam e vocês passam.  Mas 
está acontecendo.

Lamentamos informar que seu sono jamais será o mesmo.  Alguns de vocês querem 
manter as velhas 8 horas e meia.  Outros desejam ter um – o que chamaríamos – um tipo 
normal de padrão onírico.  E como viram nos últimos 30 dias, os sonhos jamais voltarão 
a ser normais.  Alguns de vocês querem manter o velho jeito de operar e ele está 
mudando.  Tudo está mudando agora pra você e pra Terra também.  E vocês estão 
experimentando isso em primeira mão.



Enquanto Shaumbra vocês são físicos espirituais. É o que são.  Físicos espirituais. 
Física é o princípio por trás do funcionamento e movimento da energia. A propósito, 
vocês não são cientistas.  Os cientistas são diferentes.

Cientistas estudam como as coisas são feitas. Estudam ação e reação, e um cientista vai 
observar eventos que se repetem para validar a realidade do que está acontecendo, 
percebem?  Um cientista

Precisam saber que o modo como a coisa foi feita ontem, pode se repetir ou se replicar 
amanhã.  Então a coisa se torna ciência e fato admissível.

Mas, como físicos espirituais, vocês podem jogar isso pela janela porque os físicos 
espirituais se abrem para outros reinos, não apenas a terceira dimensão.  Vocês agora 
estão trabalhando em muitos diferentes reinos.  Às vezes não estão cientes disso, mas 
isso está sempre acontecendo.  Você não pode sempre repetir a maneira como a energia 
funciona, pelo menos não em seu reino tridimensional – em sua terceira dimensão –
porque você percebe que quando se abre inter-dimensionalmente, um típico 
acontecimento de hoje pode ser bem diferente de amanhã. Um fato hoje pode se tornar 
falso ou um novo fato amanhã.

Não funciona mais do mesmo jeito como costumava funcionar, porque vocês estão 
lidando multi-dimensionalmente, porque vocês estão introduzindo um novo elemento 
com o qual nunca haviam trabalhado antes.  É chamado Nova Energia – energia que não 
é vibracional, mas energia que é expansível – expansível de uma vez em todas as 
direções.

Como físicos espirituais vocês são realmente pioneiros porque estão trabalhando com 
essa energia em primeira mão, antes de todos.  Vocês estão experimentando o que é sair 
de velhas redes e estruturas e entrar em maneiras inteiramente novas de operar.  Às 
vezes fica difícil porque vocês nunca sabem... Sua mente nunca sabe o que vai 
acontecer em seguida, e ela sempre quer saber.  Esta é a programação de sua mente.  Ela 
quer saber o que vai acontecer em seguida.  Mas como físicos, trabalhando multi-
dimensionalmente, a coisa não funciona desse jeito.

Vocês vão chegar a um novo entendimento nos próximos meses e certamente antes do 
Salto Quântico em mais ou menos um ano.  Chegarão a um novo entendimento sobre o 



desenho da energia e o movimento da energia. E, infelizmente para a mente, ela não 
funciona como a energia funciona agora.  É completamente diferente.  Criação, como a 
conheceram antes, muda agora.

Às vezes, você ficam frustrados consigo mesmos – e ficam realmente frustrados com a 
gente – porque querem saber que podem replicar alguma coisa vezes e vezes tudo de 
novo.  Talvez vocês tenham um novo entendimento espiritual de como a energia 
funciona, de como vocês operam e de como querem ser capazes de repetir isso 
indefinidamente, mas isso não funciona.  Ela muda continuamente.

Nos próximos meses em nossos Shouds juntos, vocês vão entender como a coisa 
funciona verdadeiramente em seu cerne assim que não terão a velha necessidade mental 
de replicar, de repetir experiências. Vão compreender que a velha maneira era muito 
limitante.  E agora vocês entendem a verdadeira natureza da energia, como ela flui, 
como pode ser criada e ‘des-criada’ continuamente.  Vão começar a entender como 
podem implementá-la em suas vidas.

Muitos de vocês, sendo os físicos espirituais que são, mas também sendo humanos, 
mantêm seus princípios, suas idéias e seus conceitos – sua espiritualidade – separados, 
lá em outro reino.  Vocês chamam do seu laboratório ou seu banco de trabalho e vão lá 
de tempos em tempos, trabalhando, especialmente a noite em estados semi-alterados.  
Mas há uma resistência ou uma barreira para trazê-los a esta realidade.

É como o óleo e a água, vocês dizem que não se misturam.  Às vezes, vocês dizem que
espiritualidade e humanidade não se  misturam.  “Como posso reunir esses princípios?”  
A verdade do fato é: óleo e água se misturam, eles se misturam!  A coisa é que os olhos 
os enganam.  Os olhos dizem a você, “Bem, é óbvio que um forma uma camada sobre o 
outro. Eles têm atributos químicos diferentes”.  Entretanto, o que você falha em ver é o 
sistema energético por trás deles e que eles ESTÃO verdadeiramente se integrando.  
Então, um antigo fato – fora de perspectiva. Óleo e água se misturam, embora produzam 
a ilusão de separação.

Tudo, que vocês aprenderam até agora sobre viver na Terra, muda. Como físicos 
espirituais... Enquanto físicos quânticos espirituais vocês começam a entender o fato de 
que o que parece ser real não é mais real.  O que parece ser uma verdade é apenas uma 
porção da verdade.  Como físicos espirituais, vocês estão usando suas próprias vidas e 
suas próprias experiências para chegar a um maior entendimento disso.



Alguns passam por grandes dificuldades, criando eventos e situações em suas vidas para 
serem capazes de experimentar como é tentar e atuar com todas essas energias 
diferentes.  Às vezes, você é pego nessas experiências. Você acredita que está doente –
é apenas uma parte da verdade. Você acredita que é um destituído – é apenas uma parte 
da verdade.  Você vai estar aprendendo que “destituído”... Que pobreza e abundância na 
verdade são a mesma coisa.  A mesma energia, Shaumbra, a mesma energia.  Você 
andou jogando esse jogo de que elas são separadas.  Andou atuando como se fossem 
diferentes, mas é tudo a mesma coisa.  Vocês são físicos espirituais da mais alta ordem.

Hoje vamos apresentar muitos pontos diferentes.  Vamos cobrir um bocado de 
informação que também vai estabelecer a base de nossos dois próximos encontros.  
Queremos começar com uma citação de nosso querido amigo, o Kryon, que está muito 
ativo trabalhando com vocês e com outros na facilitação da energia da Nova Terra.  O 
Kryon diz, “As coisas não são sempre o que parecem ser”.

Mas vamos fazer uma emenda a essa citação.  Vamos fazer uma emenda.  Como físicos 
espirituais vocês provavelmente vão entender:  as coisas são mais do que parecem ser.  
As coisas são mais do que elas parecem ser.

Às vezes vocês estão vendo apenas uma parte, uma face... Uma parte do quadro e uma 
parte da história, e vocês tendem a acreditar que é a história inteira.  Vocês têm a 
tendência a acreditar que óleo e água não se misturam porque um cientista, um daqueles 
que trabalha linearmente e que precisa aprender a replicar repetidamente nessa 
realidade, disse isso pra vocês e vocês aceitam  isso como um fato.  Mas como físicos 
vocês vão começar a entender que óleo e água estão profundamente misturados, 
entendem?

Vamos falar por um momento sobre Shaumbra, meu assunto favorito e talvez também o 
de vocês. Quando começamos a trabalhar com vocês, nesses últimos anos nesta vida, 
dissemos que este era um grupo. Este grupo de seres humanos – vocês estão entrando 
num tempo de mudança. Vocês não eram trabalhadores de luz como os outros, vocês 
eram trabalhadores-da-mudança.  Não tem nada a ver com luz.  Tem a ver com energia.  
Mudança.  Entrar em toda uma nova área de entendimento do que acontece, não apenas 
em seu mundo físico, mas nos mundos que os cercam.  Vocês entraram como 
trabalhadores-da-mudança nesta vida, A vida.



Vocês vêm criando uma história incrível como Shaumbra, uma história que chamou a 
atenção e fascinou alguns outros humanos e muitos outros seres angelicais em nosso 
lado. Eles estão observando vocês. Estão fascinados pelo que vocês estão fazendo, 
porque vocês vêm de suas ligas. Vocês são eles.  Você é um anjo.  Para eles é fascinante 
observar o que vocês estão fazendo.

Para eles é fascinante observar seu progresso individualmente e enquanto grupo de 
Shaumbras, e compartilhar as histórias e a experiência pelas quais vocês estão passando 
com outros seres angélicos em reinos muito distantes – seres angélicos que jamais 
estiveram antes na Terra, que jamais se vestiram com um corpo humano e entraram na 
matéria e na densidade.

E eles nos contam essas histórias sobre este grupo único – sobre vocês – sobre as 
experiências que vocês criaram para si mesmos, e é absolutamente fascinante.  Na 
verdade muito mais do que fascinante para esses outros anjos em reinos distantes.  Eles 
não conseguem imaginar o que é incorporar, entrar na matéria física, esquecer sua 
verdadeira essência e depois acordar e redescobrir algo que vocês jamais souberam 
quando estavam nos reinos angélicos.  Não apenas redescobrir quem vocês eram, mas 
vocês estão redescobrindo algo esquecido há muito tempo e, ao mesmo tempo, 
descobrindo algo muito novo sobre si mesmos.

Vocês não estão apenas voltando atrás.  Não estão apenas voltando para descobrir quem 
são.  Estão descobrindo algo muito novo sobre si mesmos enquanto seres angélicos, 
enquanto deus. Vocês estão descobrindo isso aqui, nesta vida.

Há... O que é o equivalente em sua Terra aos historiadores... Em nosso lado, que estão 
registrando seu progresso, que estão armazenando seu progresso na biblioteca da Nova 
Energia e também em outras bibliotecas em outras dimensões.  Histórias sobre vocês, 
suas provações e tribulações.  São histórias multi-dimensionais em animação.  Não 
apenas palavras, mas sentimentos e quadros, e energias que ativam todos os tipos de 
sentidos.  Vocês estão nos filmes.  Vocês estão na televisão em nosso lado (leves 
risadas).  O trabalho que estão realizando... Talvez fosse esperto pensar em alguns 
nomes para o seu programa (risadas)...

Então há aqueles que estão acompanhando o que vocês fazem.  Eles estão mapeando, 
gravando porque estão fascinados com você e também porque há outros que vão cruzar 
seu caminho.  Todos estes nos reinos angélicos, cedo ou tarde, vão passar pelo caminho 



da Terra.  Então eles querem saber, antes de chegar aqui, como é que é.  Desejam ler 
sobre isso aqui.  Querem sentir as energias.

Eles estão fascinados por aqueles que estão vindo primeiro ou que vieram primeiro.  
Estão fascinados por este grupo de Shaumbras, os pioneiros, os físicos que estão 
literalmente pela primeira vez fazendo a primeira caminhada na Nova Energia. 
Fascinados  como vocês conseguem manter o equilíbrio, manter sua – o que vocês 
chamariam – sanidade enquanto passam por esse processo todo.  Mais do que tudo é 
isso o que realmente os fascina.  E o que fascina muitos de nós que trabalhamos com 
vocês é o quão rápido vocês querem passar por isso. Vocês poderiam ter esticado isso 
por muitas vidas, mas estão passando por tudo de uma única vez.  Tudo de uma vez.

Shaumbra é uma entidade.  Falamos sobre isso vários meses atrás, dissemos que vocês 
transformaram Shaumbra em algo.  Costumava ser apenas uma palavra.  Costumava ser 
uma respiração.  Então se desenvolveu em seu próprio tipo de energia e depois em um 
tipo de persona, identidade.  E então se desenvolveu em uma entidade, um coletivo 
baseado em todas as energias de vocês.  Foi se tornando evidente em nosso lado do véu 
exatamente esta identidade de Shaumbra.  Foi se tornando cada vez mais clara, em 
nosso lado do véu, esta entidade chamada Shaumbra. Algum dia, alguns vão pedir a 
Shaumbra assim como pedem a Arcanjo Miguel ou Rafael ou quaisquer dos demais. 
Eles irão pedir a Shaumbra que fique a seu lado durante a dificuldade e os tempos 
obscuros em suas vidas.

Shaumbra, vocês fizeram de Shaumbra sua entidade própria. Fizeram de Shaumbra uma 
entidade real em nosso lado do véu.  E agora Shaumbra está se tornando cada vez mais 
real em nossos reinos. Devido à energia que colocaram em Shaumbra, ela agora está se 
manifestando na Terra em muitas formas diferentes.

Vocês percebem – e não a estamos dirigindo – mas vemos como a Companhia da Nova 
Energia está acontecendo.  Vemos o potencial que tem.  Vemos que é a expressão de 
Shaumbra e de vocês na Terra neste momento.

Há um atributo interessante sobre Shaumbra.  É um tipo de rede, mas não uma rede da 
Velha Energia. Vamos falar de redes hoje, com amorosos agradecimentos a Fred e ao 
contingente suíço que ajudaram a – como dizer – trazer esse assunto à superfície.  
Obrigado, Fred.  Não fique sem graça.



Vamos falar hoje sobre redes.  Vamos falar sobre redes velhas e redes novas e qual é a 
diferença entre elas.  Shaumbra é uma rede.  Tipicamente, uma rede antiga se torna 
dependente de si mesma e forma uma estrutura por si só, depois estrutura sua própria 
proteção ou defesas para manter sua identidade.  Uma rede antiga está interligada a si 
mesma, dependendo de todos os outros aspectos de si mesma.  Shaumbra não é assim.

Na estruturação da energia, Shaumbra não é dependente de outros elementos da energia.  
Cada um de vocês é soberano e independente.  Vocês não dependem de nenhum outro 
Shaumbra, não se alimentam de nenhum outro Shaumbra.  Vocês tinham sacado isso?  
Alguns de vocês na verdade tentaram se alimentar de Shaumbra. Não há nada de errado 
nisso, é apenas que você está procurando algo para alimentar você nesta vida. Shaumbra 
não alimenta. Shaumbra não dá aquele tipo de velha energia, dá?

Então, Shaumbra é um novo tipo de rede, um novo tido de cooperação de energia, uma 
nova maneira de movimentar a energia.  Vocês a introduzem na Terra.  Vocês a tornam 
real.  Vocês a estão tornando real simplesmente com seu website, sua Internet.  Vocês a 
tornam real agora de muitas maneiras diferentes.  A parte importante aqui, Shaumbra, é 
saber que vocês estão criando uma história. Estão criando uma visão.  Estão criando um 
caminho para muitos, muitos outros passarem.  Eles seguirão seus passos. Eles vão 
fazer ao jeito deles, é claro, mas vão seguir seus passos energéticos.

Às vezes, vocês esquecem... Esquecem – vocês esquecem – o quão importante é para os 
outros o trabalho que realizam. Outros humanos, agora mesmo na Terra, que estão 
começando a despertar, eles precisam sentir um diferente... Um novo tipo de verdade.  
Eles podem sentir e acessar a consciência de Shaumbra.  Não se alimentar dela, mas 
podem sentir a consciência, este templo que vocês criaram. E então, outros anjos que 
eventualmente virão à Terra, em corpo físico, irão conversar, partilhar histórias sobre o 
caminho Shaumbra.  O caminho que vocês criaram.  É incrível.

Vamos mudar a marcha aqui por um momento.  Vamos falar agora a vocês em um nível 
mais pessoal sobre algo chamado Sementes Destino.  Sementes do Destino.  Todos 
vocês as têm.

Para tornar a coisa bem simples: uma Semente Destino é um potencial ou plano para sua 
vida.  Não é absoluto ou concreto, mas há eventos agora em sua vida que, de alguma 
maneira você criou e que, às vezes, foram criados para você devido ao carma, e você o 
chama destino. Certas coisas que tinham que acontecer ou se revelar em sua vida para a 



próxima coisa se revelar... Certos marcos ou eventos... Certas coisas que aconteceriam a 
você, às vezes, mais uma vez, baseadas em carma e algumas vezes apenas no plano... 
Chamamos a isso Sementes Destino porque você plantou essas sementes em sua vida de 
potenciais.  Numa vida de potenciais qualquer coisa pode acontecer, mas essas sementes 
tendem a ter precedência e tendem a dominar.

Em todo trabalho que realizou você liberou muitas, muitas, muitas coisas.  Nós sabemos 
– você está continuamente liberando.  Você fica impressionado ao descobrir a 
quantidade de camadas, quantos anos pode levar.

Descemos agora a esta camada das Sementes Destino. Alguns de vocês ainda as têm.  
Outros as têm dormentes.  Alguns já as ativaram sem perceber.  E queremos clarear 
estas hoje porque para alguns de vocês uma Semente  Destino é câncer. Para outros é 
um acidente fatal de carro.

Para alguns de vocês uma Semente do Destino é a perda de algo muito, muito 
importante. Pode ser perder seu emprego.  Para alguns pode ser uma clarificação tal em 
sua vida que você perde tudo que construiu, que criou para si mesmo.  Alguns de vocês 
criaram uma Semente Destino de solidão, ficando longe dos outros.

Cauldre... Vamos pegar o caso dele por um momento... Uma Semente Destino muito 
interessante – morte por acidente de avião.  Essa foi a Semente Destino que ele plantou 
há muito tempo atrás. Ele não gosta muito que falemos sobre isso.  Foi uma maneira 
muito interessante e dramática de entrar nessa vida, uma que teria um fim súbito e 
talvez criasse – como dizer – um pouquinho de atenção e drama.

Agora vamos dizer a cada um de vocês, incluindo a Cauldre aqui, que não precisam 
mais dessas Sementes Destino.  Podem ejetá-las, liberá-las. Podem converter suas 
energias em algo mais produtivo. Vocês não têm que seguir mais o velho caminho.  
Alguns de vocês sequer estavam cientes de que essas Sementes Destino estavam em 
vocês.  Elas esperavam apenas o momento certo e o evento correto, daí seriam 
engatilhadas.  Alguns de vocês as enterraram profundamente.  Dizendo a si mesmos, 
“Não quero saber disso. Não quero achar isso. Não quero descobrir. Escolho que isso 
aconteça, escolho uma doença em minha vida, escolho alguma outra coisa”, porque 
você sentia que era importante ter isso.  Sentia que era um mecanismo de gatilho para 
uma nova série de eventos acontecerem.



Vamos lhe dizer agora mesmo, você não é a mesma pessoa de cinco ou dez ou quinze 
anos atrás.  Você não precisa dessas Sementes do Destino a não ser que escolha tê-las 
dentro de você.

Alguns de vocês estão dizendo neste momento, “Mas quais são minhas? O que são 
elas?” Não é importante identificar cada uma delas.  Vocês não têm que saber a força 
delas e qual evento elas engatilharam.  Mas vamos aproveitar esta oportunidade neste 
momento com este grupo para liberar, para desativar essas Sementes Destino. Vocês 
não precisam daquela doença.  Não precisam de uma repentina transformação no fluir 
da energia em suas vidas – a não ser que a queiram.

Vocês deram um salto quântico na consciência.  Não estão mais num caminho linear. 
Não são mais as mesmas pessoas que eram antes.  É hora de soltar.  Elas são como 
pequenas bombas de tempo dentro de vocês.  Vocês ligaram o cronômetro. Disse 
“quando eu alcançar tal acontecimento... E, às vezes até mesmo uma certa data... 
Quando eu alcançar um certo nível da nova consciência, eu vou liberar esta semente. 
Vou deixar essa coisa acontecer em minha vida porque ela vai me catapultar para um 
novo nível. Mesmo que isso signifique morte. Mesmo se a morte ocorrer, serei 
catapultado.  Isso vai me forçar a ir para aquele próximo nível mesmo que eu tente 
resistir”. 

Agora é uma Nova Energia.  Vocês estão numa consciência diferente.  Como físico 
espiritual, pioneiro e criador de sua Semente Destino, queremos aproveitar esta 
oportunidade neste momento para desativá-la. Não queremos que tenham medo – é por 
isso que Rafa entrou – e veja se você pegou todas elas porque se você escolher desativar 
todas elas, assim será feito. Se você escolhe simplesmente enviar essas Sementes 
Destino para qualquer realidade base – para fora de seu corpo e fora de sua mente – há 
muitos de nós aqui hoje, seres angélicos, que ajudarão você  a removê-las – sem 
nenhuma dor, é claro – removê-las fácil e gentilmente.  No entanto, você tem que nos 
dar permissão. Você as colocou aí.  Vocês são os doutores. Vocês foram os criadores 
dessas Sementes Destino, mas podem nos dar permissão para ajudá-los a removê-las.

Elas realmente não cabem mais em vocês.  Talvez 20 anos atrás, quando vocês 
chegaram pela primeira vez nesta vida elas tenham servido.  Talvez fosse o plano 
perfeito, mas neste momento não é. Vocês mudaram tanto. Queremos que seu caminho 
desse ponto em diante seja claro, aberto e livre.  Queremos que saiam dos velhos 
sistemas e das velhas redes, se vocês escolherem.  Vimos de nossa perspectiva que as 
Sementes Destino plantadas por vocês – o câncer, a dureza, as dificuldades, todas essas 



coisas – vimos que elas podem bloqueá-los nesse momento.  Podem tornar sua jornada 
mais difícil e mais dolorosa.

Então vamos respirar profundamente, e se você  escolher liberá-las, se você der 
permissão, se você quer desativá-las, permita-nos fazer isso agora nesta energia segura e 
sagrada de Shaumbra.

Sementes Destino, para alguns de vocês também significou que vocês tinham que ficar 
num local físico ou geográfico.  Você tinham que ficar numa certa cidade ou país 
devido a um velho carma e velhas famílias.  Para outros uma Semente Destino 
significou que teriam mesmo que ficar com um velho parceiro devido a algum tipo de 
contrato que tinham.

Então, se você está pronto, se está desejando, desative-as ou permita que elas sejam 
completamente aclaradas agora. Deixe-as ser aclaradas.

Sim... Vocês não precisam de rituais compridos... Respirar profundamente.  Quando 
Andra retornar após nossa discussão, ela vai conduzi-los em mais algumas respirações 
para um aclaramento profundo e completo. Bebam muito líquido no dia seguinte, ou nos 
dois dias seguintes pra ter certeza, só pra curtir.  Só pra fazer vocês pensarem que estão 
realmente fazendo alguma coisa! (risadas) E deixem que sejam desativadas – e elas 
serão.  Elas serão.

A razão para alguns sonhos estranhos ultimamente também tem a ver com essas 
Sementes Destino. Vocês as podem sentir prontas a serem ativadas e daí o cenário dos 
sonhos começam a entrar, começam a apresentar – como dizer – um cenário do próximo 
nível. No entanto temos que dizer que vocês podem se mover para o próximo nível 
muito mais rápido.  Você podem se abrir e se expandir muito, muito melhor sem essas 
Sementes Destino.

Falando também de um assunto um pouco difícil, mas que muitos de vocês perceberam 
no último mês é que havia em geral uma energia muito difícil na Terra. Era uma energia 
baixa, um pouco como vocês chamariam energia do mal, muito temível, por toda parte.  
Não apenas em sua casa, mas por toda a Terra.  Um peso que vocês vêm sentindo. Há 
muitas razões para isso.



Estamos num ponto de incrível mudança na Terra nesse momento. Tudo sobre a 
consciência humana está a ponto de mudar, mas como sabem por suas próprias 
experiências, é no instante da mudança que também se apresenta maior resistência. E 
resistência traz medo. De fato o que cria o medo é a resistência.  Então tem havido essa 
resistência tremenda na Terra em relação à mudança. A Terra e a consciência da 
humanidade podem sentir esse Salto Quântico chegando em não mais de um ano.  Então 
há resistência, por parte da consciência, a  toda essa série de coisas que estão 
acontecendo.

No meio de toda essa resistência, medo e terrorismo, um sentimento doentio, um 
sentimento nauseante.  Se vocês podem sentir as energias, essa energia ao redor da 
Terra agora é nauseante.  Não estamos falando apenas fisicamente... É nauseante 
espiritualmente.  É muito espessa e pode ser descrita como – como dizer – um cinza 
esverdeado, muito decrépito (lamento na audiência), muito nauseante – até mesmo pra 
nós nesse lado.  É muito difícil a gente vomitar (risadas), mas às vezes... Vocês têm 
sorte, pelo menos podem vomitar! (risadas, Tobias dá uma risadinha).

Uma energia muito pesada agora na Terra. Em parte isso se deve ao Salto Quântico 
iminente. Em parte porque havia uma oportunidade, neste mês passado, de fusão das 
energias da Velha Terra e da Nova Terra; o início dessa fusão. E isso não aconteceu 
Shaumbra, e não vai acontecer por um bom tempo.

Sabemos que era o desejo, era um sonho de muitos vocês a fusão dessa energia da Nova 
Terra e da Velha Terra física de maneira que elas pudessem como que se casar, se 
fundir.  De maneira a trabalharem juntas, de maneira a não haver uma separação da 
Velha e da Nova.

Houve uma espécie de medição poucos dias após nosso último Shoud.  Tipo o momento 
para ir em frente ou não. Após a medição ficou bem entendido que a Velha Terra não 
quer ir em frente.  Não quer se fundir com a Nova Terra.  Assim que vamos continuar a 
ter uma separação por um período de trinta anos ou mais, onde as duas energias não se 
unirão (desapontamento na audiência).  E vocês vêm sentindo isso.  Vêm sentindo 
tristeza, desapontamento.  Vêm sentindo que talvez seja mais 30 anos até que as duas 
comecem a se fundir.

Mas, olhando por um lado mais brilhante, há uma maravilhosa razão para isso ter 
acontecido, e queremos que vocês sempre entendam, as coisas são MAIS do que 



parecem ser. Quando a Velha Energia e a Nova Energia comunicam-se... A Velha 
Energia, mesmo que estivesse resistindo, mesmo que estivesse se detendo, querendo 
manter seu velho jeito... Havia igualmente um desejo de Velha Energia de libertar-se e 
liberar-se.

Quando a Velha Energia deu uma olhada na consciência da humanidade, na consciência
da Velha Terra, ela disse a Nova Terra, “Eu vou só deter você. Vou apenas segurar 
você, então escolho não me fundir a você agora para que você possa seguir na 
velocidade da luz.  Assim que você pode mudar e crescer e se expandir, mesmo que seja 
sem mim.  Agora eu seria um estorvo, um peso pra você, e mais do que tudo quero ver... 
Eu quero ver você entrar na verdadeira Energia Nova e criar um potencial – potencial 
que pode não existir se nos fundirmos”.  Então a Velha Terra disse, “Vou ficar pra trás e 
deixar você seguir em frente, sempre a amarei e um dia talvez a gente... A gente se una. 
Mas por enquanto, Nova Terra, você segue em frente e eu fico aqui”.

Isso também, Shaumbra de uma maneira muito interessante, forneceu algumas novas 
oportunidades para vocês. Sim, vocês ainda vão estar por alguns anos aqui na Velha 
Terra, trabalhando em seu corpo físico.  E sabemos que havia uma grande paixão 
antecipando a fusão das duas porque cada um de vocês está trabalhando na Nova Terra 
agora.  Vocês vão pra lá regularmente. Neste momento, mesmo enquanto estão aqui 
sentados ou escutando o Shoud, uma parte de vocês está trabalhando na Nova Terra.  
Parte de vocês está lá. Vocês vão lá em seus momento oníricos. Vocês vão lá em seu 
estado multidimensional de ser.  Então de uma certa maneira, isso oferece a vocês um 
novo tipo de oportunidade de seguir mais rápido na construção na Nova Terra.

É um lugar incrível, difícil descrever.  Esta Nova Terra tem todos os atributos da Terra 
física sem as restrições ou as limitações.  A Nova Terra não funciona na mesma rede, 
com os mesmo sistemas da Velha Terra porque ela é muito fluida, muito expandida.

Realmente na Nova Terra você pode sentar e fazer uma boa refeição.  Na Nova Terra 
você pode se fundir com outro ser angélico e partilhar a intimidade do sexo e em 
seguida sair de seus corpos, liberando a ilusão, então seguir totalmente livres sem as 
limitações do corpo.  Você funde o  melhor das duas na Nova Terra.  O melhor do que 
você aprendeu em todas as suas vidas, em todas as suas jornadas pelo universo você traz 
pra Nova Terra. Mas na Nova Terra, os sistemas não estão fechados.  A energia não fica 
presa.  É muito livre e muito aberta.  Ela pode se reinventar ou se recriar de uma 
maneira diferente.



A Nova Terra é uma biblioteca.  É uma biblioteca de toda a jornada dos anjos desde o 
tempo que chamamos  Guerras nas Estrelas, bem antes de vocês terem um corpo físico. 
É uma biblioteca da Ordem dos Arc. Uma biblioteca onde cada experiência que vocês 
tiveram na Terra está sendo colocada na Nova Terra para que os outros se beneficiem 
do que vocês fizeram.

A Nova Terra é um lugar de relaxar e rejuvenescer – rejuvenescer de maneira jamais 
imaginada por vocês na Velha Terra.  Alguns de nós – eu, Tobias, Saint-Germain e 
outros – nós agora vamos pra essa Nova Terra para rejuvenescer. Vocês poderiam dizer 
que a essência do Centro de Serviço Shaumbra está na Nova Terra.  É um local de 
rejuvenescimento e uma biblioteca.

É um local de treinamento. É um lugar de grande pesquisa, pesquisa de energia.  
Também é um ponto de separação, significando uma parada entre saltos quânticos de 
consciência. É sua porta de entrada para o Terceiro Círculo.  O Terceiro Círculo é onde 
você é um criador completo, um Deus completo também, e o Terceiro Círculo é onde 
você cria seus próprios universos.  Num certo sentido, você poderia dizer que neste 
momento aqui na Terra você também é Deus, mas Deus em treinamento.Vocês estão 
aprendendo o que é ser um criador numa energia muita limitada, muito lenta e densa.  
Mas no Terceiro Círculo ela é totalmente aberta. Vocês pegam o que aprenderam aqui e 
depois aplicam lá com a sabedoria indescritível.

Então a Velha Terra, e muitas das pessoas da Velha Terra, por acordo, disseram, “Nova 
Terra, você vai na frente, Shaumbra você vai na frente.  Vamos ficar aqui.  Vamos no 
nosso próprio passo.  Não estávamos prontos para o casamento . Voltem mais tarde e 
chequem, mas não estávamos prontos”.

Para muitos humanos isto significa vidas adicionais, reencarnar, mas, por favor, tenham 
compaixão e reverência por eles porque é isto o que estão escolhendo.

Para Gaia significa manter uma Velha Energia por um período mais longo.  E ela 
concorda amorosa e desejosamente, mas Ela tem que liberar algumas das energias nos 
próximos meses.  Ela pode fazê-lo com gentileza e facilidade, mas sem a integração na 
Nova Terra.  Entendam que Ela carrega um tipo de peso energético diferente. Gaia está 
muito bem preparada para fazer isso, e muito bem preparada para lidar com todas essas 
energias, mas entendam que isso muda as coisas, e vocês vêm sentindo isso também.  A 
sensação de a separação continuar; entendam que a separação foi feita em amor.



Muitos de vocês, quando vão a Nova Terra, vão achar um diferente tipo de energia lá 
agora, a habilidade de se mover velozmente, a habilidade de continuar a construir toda 
essa Nova Terra, essa linda dimensão em si mesma.  Mas reverenciem os que 
escolheram não seguir adiante ou não se fundir desta vez.

Agora vamos falar sobre redes de energia.  Redes de energia.  Isso vai se torna 
informação importante na seqüência dos próximos Shouds, culminando em nosso  - o 
que seria sua reunião Shaumbra nas montanhas, em Julho – Shoud final da série.  
Vamos concluir toda essa discussão com algumas informações muito interessantes e 
uma experiência de grupo única que estamos planejando.  Vamos reunir as energias de 
Saint-Germain, Kuthumi, Ohamah, Quan Yin e eu mesmo para essa reunião, junto com 
as energias de Rafa, que vai continuar sendo nosso convidado até esse último Shoud da 
Série.

Vamos falar sobre redes de energia, redes de energia. Tudo é uma rede de energia.  Seu 
corpo é uma incrível rede energética.  É feito de células, moléculas e DNA. Ele é feito 
de órgãos. De todas essas coisas que compõe a rede de sua biologia. A rede não é 
apenas o tecido e osso e o sangue do corpo.  Eles são parte da rede. Mas a rede envolve 
todos os tipos de campos energéticos, elétricos e magnéticos que são de longe, bem –
como dizer – intrincados para entrarmos em detalhes. Não faz sentido entrarmos em 
todos os detalhes, o importante é você saber que é uma rede.  Uma rede biológica.

Na biologia, a rede normalmente contém informação e tem conhecimento de todo o 
resto dos componentes da rede.  Dentro das células de seu fígado estão todas as 
informações e todo o conhecimento de como o rim funciona. As células, a energia 
cercando as células de seu fígado neste momento, são células do fígado. Parte da rede 
do fígado, mas podem mudar a qualquer momento para se tornar parte do rim.  Elas são 
adaptáveis. É assim que funcionam as redes.  Estão cientes de todas as outras porções e, 
quando necessário, podem transformar sua própria identidade para ir do fígado pra o 
rim.  Elas podem ir da rede energética do coração e rapidinho se transformar no cérebro, 
se necessário.Você é essa rede massiva, interconectada. Há uma interconexão entre 
todos os órgãos vitais.  Dentro do próprio sangue está uma rede muito elaborada, não 
apenas as células, mas todos os comunicadores nas células. As células que comunicam 
com outras células similares, e as células que comunicam com tipos de células 
totalmente diferentes.



Quando olhamos pra você, vemos você, não como um ser físico... Não vemos sua carne, 
não vemos seu cabelo.  O que vemos são redes energéticas – bilhões de redes 
energéticas que constituem seu corpo físico – todos fundidas, todas unidas para criar 
uma única rede física. O que estamos dizendo aqui é que redes podem se fundir, elas 
podem cooperar entre si para criar uma rede ainda maior e mais ampla. Este é seu corpo 
físico.

Você também tem uma rede espiritual. Uma rede que o conecta a outros planos.  Uma 
rede que tem conectado você ao Campo.  Uma rede que o conecta com o que você 
chama seu Eu Superior. E, a propósito, às vezes esta definição de Eu Superior é muito 
limitada. É muito elementar. Às vezes, sua definição de seu Eu Superior ou seu Eu 
Angélico fica muito religiosa, muito associada ao que foi ensinado nas igrejas, tende a 
ser paroquial.  Então queremos que você entenda que mesmo seu verdadeiro Eu é muito 
diferente. Na verdade é muito mais.  As coisas são MAIS do que parecem ser.

E assim você tem uma rede espiritual elaborada e esta rede espiritual interconecta com 
sua rede física. Alguns de você estão vendo quadros muito apropriados ou tendo 
sensações dessas massivas formas de unidades de energia trabalhando juntas, criando 
redes e depois fundindo com outras redes.  É tudo muito intrincado e não é importante 
entender cada rede e como funciona. Não é importante entender todos os atributos 
únicos.  Isso apenas vai te atolar, porque também há uma rede do cérebro, a maneira 
como funciona a mente.  Não apenas a química do próprio cérebro, isso é acidental.  
Mas há quantidades tremendas de fluxos e padrões de energia.  É como uma auto pista 
energética que cria essa coisa que você chama o cérebro, os pensamentos e a mente.

Há redes de energia dentro das famílias. Vocês são seres individuais dentro de uma 
unidade familiar, mas vocês criam uma rede uns com os outros.

Redes... Qualquer tipo de rede biológica ou mesmo rede espiritual, rede de energia... Ela 
tende a se auto criar e a entender a si mesma.  E todos os componentes individuais da 
rede tendem a ter conhecimento ou familiaridade com os outros elementos, assim como 
numa família.  Você tem a mãe e um pai, avós, alguns irmãos e irmãs e um cachorro e 
um gato.  Eles estão cientes dos outros elementos de sua rede, mas eles criaram esse 
sistema – essa rede – que os une, que os mantêm juntos.

As redes tendem a fazer várias coisas.  Tendem a se manter.  Desenhadas por seus 
criadores, ou por você, para manterem-se, para construir uma identidade e depois 



mantê-la.  Não apenas mantê-la, mas protegê-la.  Então há outra rede elaborada que 
passa por qualquer rede.  Ela tem a ver com manutenção, proteção, alimentação 
contínua e contínuo reforço de sua identidade.

Você é um criador brilhante.  Quando você "cria" a si mesmo... Quando você cria todas 
essas redes micros e macros... Como o Criador, como VOCÊ, você disse “Tome forma, 
tome identidade. Alimente essa identidade e proteja essa identidade”. E é exatamente 
isso o que está acontecendo.  Vocês criaram tremendas identidades e redes alternativas 
para si mesmos. Vidas passadas; projetos nesta vida; sua identidade nesta vida.  Essa 
sua identidade nada mais é que uma rede massiva.  E nessa rede, mais uma vez, 
encarregada de, ou responsável por criar identidade e então mantê-la, percebe.

E aqui estamos agora, com vocês neste Shoud, nesta Série, conversando sobre clareza e 
dizendo que é hora de por abaixo as redes – todas elas.  Todas elas. E você vê o que 
acontece – no momento em que dizemos que há uma reverberação, é quase como um 
choque entrando em suas redes dizendo, “Levantem suas defesas! Alguém está entrando 
e tentando nos por abaixo. Somos desenhadas e programadas para nos defender”.  Uma 
programação profunda da qual vamos falar nos próximos meses.  Uma profunda 
programação.

Então vocês criaram todas essas redes e suas redes se alimentam de coisas como o 
Campo – o qual é apenas uma rede de energia – e vocês começam a se separar de todas 
elas.  Vocês estão começando a deixá-las ir.

Como dissemos, uma rede tem a tendência a se entender.  Tem a tendência a recriar, a 
continuamente rejuvenescer e a tentar se manter.  A rede tem um propósito específico, 
um trabalho e uma responsabilidade que você atribuiu a ela.  Você lhe disse pra fazer 
isso. Você lhe disse, como a um robô, para  continuar a fazer isso. Tanto é assim que 
você até se perdeu em alguns de seus próprios jogos da rede.

Às vezes, é dada permissão a uma rede para um certo crescimento ou uma certa 
quantidade de expansão própria ou mudança de consciência, mas geralmente é uma 
coisa limitada.  Vocês falam sobre essa coisa em seu trabalho no computador, sua 
programação de software, sobre inteligência artificial, sobre introduzir isso em sua 
programação ou em seu código.  Vocês fizeram o mesmo com suas redes neurais; as 
redes física, espiritual e mental que criaram.  Vocês permitiram em algumas porções da 
rede, que crescesse uma certa quantidade de inteligência.  Mais uma vez, havia um 



atributo programático que foi construído ali, há muito tempo atrás, que a limitou, que 
criou pontos mortos e portas trancadas.

Então mesmo quando você tentou crescer seu Eu e sua consciência, alguns desses 
cadeados e restrições colocados não permitiram que fosse em frente.  E, francamente, 
provavelmente é uma coisa boa porque nessa Nova Energia, você não vai mais precisar 
de redes – pelo menos não do velho jeito.

Você, como deus e como alma, não é uma rede.  Você é uma essência.  E nos próximos 
meses vamos discutir a diferença entre “essência” e “rede”. Você é uma essência.  Você 
não pode desenhar ou mapear uma essência num pedaço de papel, onde você POSSA 
idear uma rede. Você pode urdir o movimento de energia de uma rede.  Às vezes,  é 
muito complexo – linhas e energias e tudo, cada qual movendo-se a sua maneira.  Mas 
sua essência não é uma rede.

Alguns de vocês foram levados a crer através do que chamam treinamento ou 
ensinamento, que vocês - enquanto seres espirituais - são um tipo de rede de energia.  
Vocês na são.  Vocês são  essência, e há uma grande diferença. Uma essência é crua. É 
simples. Não PRECISA uma estrutura. Não precisa de redes.

Você é uma essência, mas construiu esse enredo elaborado – no corpo e na mente e no 
espírito – você construiu esse enredo elaborado como sua forma de criar.  Eram seus 
lápis.  Eram seus pincéis mágicos. Suas tintas guaches. Chamava-se “construção da 
rede”. Agora você está liberando tudo isso.

O Campo era parte da rede.  O Campo alimentou seus velhos sistemas, estruturas e
redes. Alimentou as velhas rodovias e estradas e linhas e redes e tudo mais que foi a sua 
maneira de criar e manifestar.

Então agora você está se desconectando de tudo isso.  Está liberando.  E, mais uma vez, 
parece desconfortável, mas você vai perceber que na Nova Energia... Você já está 
percebendo em seu trabalho na Nova Terra, mas vai começar a perceber aqui na Terra 
física... Que não precisa mais da estrutura da rede da Velha Energia, ou pelo menos dos 
atributos de qualquer estrutura, construção de rede; o que você faz agora vai ser 
diferente.  Nada vai ficar amarrado.



Você vê, se você escanear suas redes, suas redes pessoais – mental, física, espiritual –
tantas dessas redes ou seqüência de energias estão presas.  Na Nova Energia, você não 
tem precisão de construção de redes como tinha, as coisas não vão ficar trancadas.  As 
coisas vão se mover muito facilmente.  Vão se transformar e mudar muito facilmente.

Mesmo que construa redes de energia, como um corpo físico, ele não será 
DEPENDENTE de redes.  Você vê, a maioria das redes no momento... Dizemos mais 
uma vez, uma rede se constitui de padrões e estruturas de energia, que você usa no nível 
base para construir qualquer coisa, um corpo... Um software é um excelente exemplo.  
Código é construção de rede.  É tudo que é.  Programar, programação de software é 
simplesmente construir uma rede que depois vai desempenhar certos serviços limitados: 
mastigar números, trabalhar na Internet.  É uma estrutura ou rede elaborada, e se inicia 
com um código.  Mas o código tem suas limitações.

Uma rede nesse momento é uma rede dependente. Depende de outros pedaços.  
Depende até, algumas vezes, de outras redes para reforçá-la.  E depende de coisas como 
o Campo para ser alimentada.  Redes – criações – são dependentes.  Precisam de mais 
alguma coisa para se manter funcionando.

A Nova Energia, mesmo que a chamem de rede ou estrutura, é INDEPENDENTE.  Não 
depende de nada. Ela pega a vida, suas dinâmicas diretamente do criador – de você.  
Direto de sua essência. Você não tem que criá-la com cadeados e limitações porque ela 
funciona multi-dimensionalmente. Ela não tem que ser limitada a esta realidade, 
entendem?

Queríamos dar a vocês essa primeira discussão básica sobre como funciona uma rede 
porque vamos expandir esse assunto nos próximos Shoud.  E queremos que vocês 
entendam... Queremos que comecem a ver como tudo é apenas uma rede.  Essa cadeira, 
a cadeira onde está sentado, é uma rede de energias dependentes e interconectadas, 
funcionando juntas, seguindo – como dizer – a energia do criador que foi colocada 
nelas, para se manifestar como um certo objeto – uma cadeira.  É uma rede de energia.

Como sabem a partir de sua física humana,  a terra física que conhecem parece sólida.  
Não é.



Ela está girando... Átomos, micro-átomos e sub-átomos estão todos girando.  O 
magnetismo... Vamos mais fundo em cada objeto físico que está além disso – partículas 
subatômicas são muito interessantes ou ainda, um tipo diferente de magnetismo do que 
vocês pensam em geral – mas são magnéticas... E todas estão girando e se movendo. E 
há uma enorme distância entre elas, como sabem, entre as partes físicas.  Mas elas criam 
uma rede, interconectadas umas as outras para então se manifestarem como uma 
cadeira.

Queremos que vocês estejam bem cientes de como funcionam as redes.  Elas fazem 
parte de seu cotidiano.  Elas estão por toda a sua volta.  Um bom exemplo talvez seja 
uma estação de rádio.  É uma rede. Envia sinais para outros elementos de sua rede que 
captam os sinais e os introduzem em outra rede de energia – eletricidade – que permite a 
amplificação do som.

Tudo é rede.  Sua Internet é um maravilhoso exemplo de rede – o que vocês chamam 
virtual – porque na maior parte do tempo está por aí afora.  Você não a pode sentir ou 
tocar.  Onde está a Internet?  Está em toda parte, mas é dependente de seu computador, 
de seu processador e do software que foi feito para entrar em seu processador.  Então 
ela é uma rede dependente.  Tudo – a mente, o corpo – tudo em sua realidade nada mais 
é que uma rede de energia.

Liberando as redes de sua vida... Saindo de coisas como o Campo... Ao parar de se 
alimentar de outras pessoas... Ao parar de se alimentar da consciência humana... Isso 
traz você cada vez mais de volta a sua própria e pura essência, através do trabalho que 
realiza se desconectando das redes.

Não é que você se desconecte da Terra.  O que acontece é que você opera na Terra com 
mais suavidade, mais graça e mais naturalmente.  Você percebe que outras redes não se 
prendem a você. Não tiram coisas de você.  Você não depende delas e elas não podem 
depender de você.  Então não se trata de liberar todas essas coisas e depois partir da 
Terra ou se dissociar dela.

Quando você liberar a construção e alimentação da velha rede, a vida fica muito mais 
fácil.  O que normalmente seria uma tarefa difícil, se torna muito fácil. A maneira como 
seu corpo se alimenta de comida fica muito mais fácil.  Alguns de vocês, muitos –
Shaumbras demais – têm tido problemas de digestão pelos últimos anos porque a rede 
de seu estômago está mudando, mudando a maneira como digere a comida.  Vocês vão 



perceber que vão largar quantidades de comida.  Vão precisar de muito, muito pouco e 
não vão desejar, enquanto vão liberando as velhas estruturas, enquanto vão 
desconectando.

A vantagem de liberar, de se desconectar de tudo, é que agora você vai estar com tudo 
de um jeito novo e livre.  Falamos antes sobre desconectar de sua família.  Não estamos 
dizendo pra fugir de sua família... (risadas) Embora alguns de vocês... (mais risadas).

O que estamos dizendo é que se você se desconecta de redes que desenvolveu entre 
você... Quando você para de se alimentar delas e elas param de te alimentar... Você vai 
vê-las – entendê-las – de um jeito novo e brilhante.  E ao invés de drenar e cansar, ao 
invés da sensação de ter que carregar tantos dos fardos deles -  o qual você tende a fazer 
– você pode estar com eles numa boa e em paz.  E não vai ser nenhum esforço ou luta.

O mesmo em relação a qualquer trabalho que você faça na Terra – você não tem que 
pegar pesado.  Muitos de vocês têm se sobrecarregado... Vocês vêem, uma rede também 
pode ser como uma teia de aranha, e vocês ficam embaraçados em coisas como trabalho 
e dinheiro.  Vocês são pego na teia da aranha o que torna  então muito complicado 
manifestar e você fica achando que não é uma pessoa espiritual.  Alguns de vocês até 
mesmo ainda fazem o reverso e dizem, “eu sou uma pessoa espiritual e não posso me 
permitir o fluxo de abundância em minha vida”. É, acabou de cair numa rede ou numa 
estrutura velha.

Você vai descobrir que assim que liberar, se desconectar de todos esses velhos jeitos, 
que não tem que ter mais nenhuma teia de aranha, nem ficar travado na teia de outros 
porque você está desconectando.  Você é essência.  Você é a alma, o espírito. Você não 
é uma rede.  Você é essência, uma energia pura.  Portanto, você não precisa tirar dos 
outros, de redes e sistemas externos. Não precisa se alimentar fora de você.

Então, a beleza da desconexão é que ela faz a vida na Terra ficar  muito mais fácil. E 
vocês merecem. Enquanto humanos vocês merecem.  Como Shaumbra, você merece. 
Não têm que mais que continuar a batalhar. Não precisam mais ser pegos nessas velhas 
redes. Vocês merecem.



Vamos discutir mais sobre as redes, como elas vão ser construídas de uma nova 
maneira, como todo esse conceito de redes neurais, redes inteligentes e redes da Nova 
energia entram em ação em sua vida.

Agora vamos falar por um momento sobre a desconexão em si.. Sobre desconectar.  
Rafa vem trabalhando com vocês a vários meses porque o medo aparece.  “E se eu me 
desconectar de uma rede de trabalho?  O que acontece se saio de meu trabalho?”  
Mesmo que você saiba que às vezes você tem que fazer isso, você sabe também que é 
prejudicial, você fica pendurado aí porque acha que é assim que tem que ser para 
receber seu pagamento.  Você acha que é seu caminho para se alimentar, então o medo 
chega quando desafiamos você, quando dizemos que cedo ou tarde você vai ter que 
trabalhar por si  e parar si mesmo.  Você vai ter que fazer isso.  Um verdadeiro criador 
não vai trabalhar no escritório de um outro.  Ele trabalha por si próprio.  Você pode 
lidar e trabalhar com muitos outros, mas é o seu trabalho – seu trabalho.

Então aparece o medo quando falamos em desconectar.  É natural a presença do medo 
porque você programou cada rede, cada estrutura, cada entrelaçamento pra se proteger.  
Reivindicando a identidade e a manutenção delas para proteção de ataques externos.  
Então nesse instante, quando falamos em liberar, surge o medo.

Às vezes há uma grande resistência de sua parte.  Você quer segurar, bem parecido 
como os humanos da Velha Terra se seguraram a suas maneiras da Velha Energia.  
Você tende a permitir a entrada de bloqueios e então, ainda pior, tenta encontrar um 
jeito de cair fora desse processo.  Você diz, “Bem, Tobias e Saint-Germain disseram 
que é hora de desconectar”. Então você entra com a cabeça e tenta começar a 
desconectar e fica intelectualizando o processo. Mas queremos lembra você acima de 
tudo que desconectar é um processo natural.  Natural.

Como um criador de suas redes e de suas criações, você também codificou ou colocou 
em uma de suas redes que cedo ou tarde ela teria que ser dissolvida, ser des-inventada e 
retornar a sua pura essência. Assim que desconectar é um caminho natural.  Como 
criador você foi brilhante, inteligente e sábio o bastante para codificar sua própria 
dissociação.  É um processo muito natural e está acontecendo nesse momento. Mesmo 
que haja medo, mesmo que alguns de vocês se sintam desconfortáveis, está 
acontecendo.



Você não pode realmente empurrar, porque aí seria falso.  Você pode apenas liberar.  
Pode apenas permitir que aconteça.  Não dá pra você dizer, “Quero que aconteça nos 
próximos dois dias”.  Pode apenas dizer, “Eu sei, como criador perfeito, que codifiquei 
a desconexão e agora permito que ela aconteça”.

Você não pode ficar pensando numa maneira de fazer isso.  Não pode lutar com isso. Se 
fizer assim a coisa fica mais difícil. A resistência aparece.  Resistência gera medo.  
Medo cria energia bloqueada e aí o que era um processo natural fica inibido.

Vocês percebem, vocês sabem que um rio flui naturalmente.  Ele flui naturalmente. Ele 
encontra o caminho mais fácil.  Ele encontra o caminho de volta a suas origens.  E 
quando vocês começam a bloqueá-lo, achando que tem que controlar o rio, achando que 
tem que domesticá-lo, a coisa vira um problema.  Não fica logo aparente, mas o rio, 
cedo ou tarde, vai se poluir, vai se entupir, repondo sua própria energia.

É muito parecido a você como criador de qualquer estrutura, de qualquer conexão que 
tinha.  É só deixar a gora o processo natural acontecer.  Deixe fluir.  Não fique 
tremendamente esotérico sobre o assunto.  Não tente manipular ou controlar.  A melhor 
coisa agora é se dar permissão.  Permita mo processo natural acontecer.

Observe-no acontecendo.  Sinta.  Sinta a sensação de liberação e liberdade, mesmo 
agora, enquanto você está se desconectando do Campo, de outras pessoas, de velhos 
sistemas e camadas de crença.  Essas camadas  são muito fortes e muito pesadas.  Sinta 
a sensação de liberação e liberdade enquanto desconecta.  Sinta a sensação de medo 
também, se ele aparecer.  O medo de “O que acontece se eu libero?  O que vai acontecer 
com aquelas pessoas, a pessoa que amo, o que vai acontecer se desconecto minha 
energia deles?”  Há um medo associado a isso.  Medo não apenas do potencial da perda, 
mas de que alguma coisa ruim possa acontecer a eles se sua rede protetora não estiver 
ao redor.

Deixe a desconexão prosseguir, mesmo que se estiver observando algumas dessas 
coisas do medo.  Um grande medo, um medo muito óbvio é, “E se eu me desconectar 
do velho jeito de viver e me sustentar?” Você chama a isso viver?! (risadas). Permita se 
desconectar disso.  Você realmente precisa daquele pedaço de papel no dia do 
pagamento, aquele bocado de energia, aquela energia ‘apenas o suficiente’?  Sim, você 
sente literalmente o medo de “Como vou me alimentar?”. “Como vou comprar as 



verduras?” Você vai se alimentar de toda uma nova maneira que não requer 
dependência externa, ou mesmo dependência de suas redes internas.

Então, Shaumbra, estes são tempos muito interessantes.  Muito interessantes e queremos 
que se lembrem...As coisas são MAIS do que parecem ser.  As coisas são MAIS do que 
parecem ser.

É tão freqüente que na estrutura limitada, na rede em que vocês existem, vocês vêem 
apenas uma fatia ou uma lasquinha de todo o potencial .  Vocês vêem apenas uma parte 
de si mesmos.  Há tanto mais, e se vocês permitirem os processos naturais, as evoluções 
e ciclos naturais acontecerem neste momento confiando em si mesmos... Vocês criaram 
tudo isso.  Vocês programaram ou codificaram o próximo nível de mudança a 
acontecer, e agora estão apenas experimentando o que criaram, percebem?

É informação bastante para um dia.  Alguns de vocês estão sentindo até um pouquinho 
enjoados de tanto muda-muda.  (risadas) Então, vamos pedir a vocês que nesse próximo 
mês, simplesmente tomem ciência das redes – micro, macro, redes físicas, mentais, 
computacionais, programações... Que belo exemplo!  Programação, redes de 
computador, todo tipo de rede – e vejam como têm construído as redes de consciência, 
de fisicalidade, de sua mente de tudo para si mesmo.

Permitam que o processo natural de desconexão ocorra. Façam  isso com a respiração.  
Façam um pouco de respiração consciente todo dia e permitam que o processo natural, 
lindo e gracioso de desconectar de velhas redes aconteça.

Retornem a sua essência, Shaumbra. Em sua essência vocês vão descobrir que jamais 
estão sós.

E assim é.

Traduzido por:  Sonia Gentil      soniagentil@uol.com.br
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E assim é, queridos Shaumbra, que continuamos com a energia deste encontro da Nova 
Energia, a classe da Nova Energia, vocês, os físicos Shaumbra da Nova Energia.

Queremos acrescentar algumas observações ao Shoud de hoje. Primeiramente, sobre 
essas Sementes Destino que discutimos. Foram postas aí por vocês como forma de 
evitar que ficassem presos nas próprias criações. Vocês as colocaram aí para garantir 
que mudariam ou trocariam a energia. Foi um tipo de sistema à prova de erros. É um 
tipo de rede de segurança que vocês colocaram para garantir que continuariam a se 
mover e a evoluir nesta vida.

Mas agora... Agora que vocês já passaram por muitas mudanças, agora que toda a sua 
energia foi acelerada, agora que vocês já limparam boa parte do passado e que 
percebem que não têm de ficar presos em suas próprias criações... é oportuno desativar 
ou liberar totalmente essas Sementes do Destino.

Vocês não têm de passar dias ou meses trabalhando nisso. Criamos uma energia hoje 
neste Shoud, uma energia para Shaumbra, para que essas Sementes do Destino 
pudessem ser liberadas imediatamente. Elas são apenas uma forma de consciência, uma 
forma de... um tipo de Ponto de Separação, e podem ser liberadas com muita facilidade. 
Algumas delas foram incrustadas energeticamente no seu corpo físico, em determinados 
órgãos do corpo, mas elas podem ser liberadas com a mesma facilidade com que 
fizemos hoje. Um pouco de respiração, permissão, permitindo a mudança – e elas se 
vão.

Percebemos que inclusive depois do Shoud alguns de vocês ainda estão preocupados 
achando que não conseguiram liberar tudo, que as sementes estão emperradas. (Risos). 



Queremos garantir a vocês que elas podem ir embora muito facilmente. Garantimos que 
vocês não precisam se preocupar com elas e se vocês se virem preocupados ou com 
medo delas, uma vez mais, respirem fundo, permitam que essas Sementes do Destino 
sejam desativadas ou completamente liberadas da sua base de realidade. Permitam que 
elas partam. Elas não vão voltar. Elas não voltam. Alguns se preocupam “E se a sua 
energia não mudou o suficiente, elas voltarão?” Não há mais necessidade delas agora.

Também queremos falar brevemente da Velha Terra e da Nova Terra que ainda não será 
desta vez que se fundirão. Como isso afetará o que vocês estão fazendo? Como isso 
afeta os seus entes queridos que vão permanecer na Terra da Velha Energia?

Primeiramente, do seu ponto de vista, na verdade, vai permitir que vocês se movam 
mais rápido ou, no mínimo, com menos dificuldade, com menos obstáculos. Isso vai 
permitir que recebam mais graças para a sua expansão e evolução e – no que vocês 
chamariam – de num prazo mais curto. Portanto, se vocês já passaram pelo processo de 
integração na Nova Energia de forma mais suave e rápida, pensem talvez por um 
momento ou sintam como podem ensinar, guiar ou ajudar de maneira mais efetiva os 
que optaram por ficar para trás. Vocês podem voltar para eles como professores, por 
exemplo, de uma forma muito mais clara do que antes. Podem, ainda, guiá-los de forma 
mais eficiente quando eles optarem por fazer a transição para a Nova Energia.

Portanto, apesar de parecer que essa notícia seja ruim ou negativa, na verdade, ela tem 
muitos benefícios. Ainda que essa sensação de separação continue, compreendam que 
eles escolheram isso, vocês escolheram isso, e respeitem a adequação de tudo isso. E 
com isso, teremos muito prazer em responder as suas perguntas.

LINDA: Obrigada. Esta é referente à desconexão, suponho.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da Internet, lida por Linda): Olá, desculpe, mas não 
entendo as razões pelas quais a família tradicional deve se desfazer. Minha esposa, que 
era uma ávida seguidora de Tobias nos deixou – não apenas a mim, mas aos filhos 
também. Sou uma pessoa espiritualizada, aberta, que não maltrata, violenta, recrimina 
ou não apóia a esposa. Sou o oposto disso. Sou compreensivo, não bebo, não minto, não 
impeço minha esposa de fazer o que ela quer, atendo a todas as suas necessidades e 
permito que ela seja ela mesma.



Entretanto, após ter freqüentado o seminário de cura sexual e o seminário do 
Dreamwalker, para o qual não tínhamos dinheiro mas assim mesmo concordei que ela 
fosse, minha esposa agora rejeita qualquer coisa relacionada com esta família, seus 
filhos e eu. Se ela me rejeita, isso é problema dela, mas por que as crianças? Temos dois 
meninos, um de 6 e outro de 10 anos, que precisam da presença da mãe em suas vidas. 
Ela agora diz que depois dos seminários, nosso amor não é mais real e que é apenas um 
velho sistema de crenças, assim como “família”. Você acha isso certo? Seus Shouds 
foram mal interpretados? Você pode me explicar por que minha esposa rejeita a mim e a 
tudo o que tem a ver com esta família? Por favor, tente explicar.

TOBIAS: Certamente. Excelente pergunta que traz à tona muitas questões para você 
que está fazendo essa pergunta, para sua família e para todos os Shaumbra. O que 
acontece quando se desconectam? O que acontece quando deixam ir? Precisa ser feito 
do modo como você descreve aqui? Os Shaumbra têm realmente que ir embora e deixar 
suas famílias? Cada caso é um caso. Seria muito difícil para nós dar uma resposta 
generalizada.

Às vezes, uma ou mais pessoas do círculo familiar sente que é necessário desligar-se 
completamente do compromisso – não por falta de amor, não por egoísmo, nem por 
rejeição à velha maneira – mas percebem que precisam saltar fora por um momento. 
Precisam romper algumas das dinâmicas da Velha Energia que estavam ocorrendo.

Você diz na sua pergunta que não faz nada dessas coisas terríveis, o que parece ser 
verdade. Mas ainda assim havia alguns jogos da Velha Energia, seja honesto consigo 
mesmo e pense nisso. Não estamos fazendo nenhum julgamento, mas estamos dizendo, 
talvez neste caso, que um dos membros... Sua esposa, um dos membros desta família... 
tinha uma percepção interna de que deveria quebrar o velho círculo – ainda que isso 
significasse ir embora. Essa atitude quebrou os velhos padrões que estavam ocorrendo 
entre todos vocês desse círculo familiar.

Você diz que talvez sinta que ela não o ama mais, que não ama as crianças, mas vamos 
pedir que analise um pouco isso. Talvez o amor seja tão grande e tão forte que ela 
quisesse romper alguns velhos jogos que estavam acontecendo. Talvez isso que ela fez 
seja a forma mais elevada de amor, uma vez que temos um caso aqui hoje – a Velha e a
Nova Terra – NÃO se juntaram neste momento. Talvez fosse a Velha Terra amando 
tanto o potencial da Nova Terra que disse “Vou te apoiar atrás”. Agora, ISSO é amor. 
Isso é compaixão.



Queremos que você observe, não do ponto de vista de vítima neste jogo, mas da 
adequação do potencial e da possibilidade da criação do novo se, e quando, ela voltar 
para a família. O que pode ser recriado na família para o benefício de todos – as 
crianças, você mesmo.

Você sabe que o nível de energia estava caindo porque você também sabe que as 
finanças estavam decaindo, e você culpa a situação financeira de muitas coisas, mas 
observe. Havia uma energia parada na família, que estava se manifestando na forma de 
enfermidades todos vocês, desequilíbrios no sistema físico, desequilíbrios nas finanças e 
em tudo o mais.

Talvez, apenas talvez, você pudesse observar sua esposa e perceber que ela fez uma das 
coisas mais difíceis, mais desafiadoras, que mais machucam é ter coragem para ir 
embora, romper a velha dinâmica de modo que agora cada um possa recriar sua família 
de uma maneira nova, se quiser. Obrigado.

LINDA: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (mulher ao microfone): Tobias, minha filha está 
sofrendo muito. Há alguma coisa que você possa sugerir ou uma mensagem para ela?

TOBIAS: É uma situação dificílima quando um humano decide sofrer. É muito difícil. 
E a primeira coisa é compreender que eles criam isso e por mais difícil que isso possa 
parecer, é preciso entender que fazem isso por uma razão. Como mãe, seu coração fica 
partido, seus olhos ficam cheios de lágrimas ao ver qualquer Ser, principalmente quem 
você ama, quem você trouxe a este mundo, passar por tamanha dificuldade.

Sim, há algo que você pode fazer. Literalmente, você – e vamos pedir para que faça isso 
de maneira bem simples – literalmente você pode segurar suas mãos, respirar com ela e 
com suas próprias palavras encontrar uma maneira de dizer “Você não precisa sofrer 
para chegar lá. Não é preciso sofrer pelo carma – você pode liberar o carma a qualquer 
momento. É uma escolha sua. É sua escolha divina. Você não está fechada ou presa 
nessa armadilha. Você não precisa de nenhum tipo de remédio milagroso. Não é preciso 
procurar de forma dramática – o que você chamaria – de cura externa. Você pode optar 
por liberar isso aqui e agora. Mas é preciso ser honesta consigo mesma. Você consegue 



soltar o sofrimento?” Diga isso a ela. Explique com SUAS próprias palavras, com 
SEUS próprios termos – algo que faça sentido.

Mas ela estava ligada a um velho padrão – o que vocês chamam de carma – inflingindo-
o a si própria, parte dela vai negar que esteja fazendo isso, porque ela está tentando 
imaginar ou projetar um modo de permanecer nesse sofrimento. Ela não tem que ficar 
nisso. Nenhum de vocês tem de sofrer – fisicamente, emocionalmente, financeiramente 
nem de qualquer outra maneira. Ela pode optar por liberar isso.

Agora, a parte mais difícil para você, é respeitar a escolha dela – não importa qual seja. 
Pode ser que ela escolha NÃO escolher nada neste momento. Pode ser que ela escolha 
contemplar por um momento. A parte mais difícil será você honrar isso. Obviamente, 
seria ótimo se ela escolhesse liberar essa energia de sofrimento – e liberar rápido, por 
sinal. A parte mais difícil será se ela optar por manter essa situação. Pedimos a você que 
respeite não importa qual seja a sua escolha. Esse é o maior desafio da compaixão.

Vamos pedir outra coisa a você. Você pegou muito desses atributos energéticos para 
você. Você está carregando muito dessa bagagem energética com você. Acha que está 
ajudando sua filha, e não está. Não está lhe fazendo nenhum bem. Isso não está dando a 
você maior empatia, compreensão ou sabedoria e você não aliviou nenhum pouquinho o 
sofrimento dela. Portanto, vamos pedir-lhe que pegue essa energia que tomou para si, o
sofrimento dela e solte, ainda que ele volte para ela. Não funciona bem com você. Na 
verdade, você não a está ajudando e, para dizer a verdade, você não está sendo um bom 
professor nem um bom exemplo para ela ao assumir sua dor. Com isso, estamos 
lançando um desafio a você. Obrigado

SHAUMBRA 2: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (da Internet, lida por Linda): Tobias, na minha 
humilde e humana compreensão de sair da consciência de massa, deixei vencer a licença 
do meu carro, não tenho seguro saúde, nem de veículo e não declarei impostos no ano 
passado, uma vez que acredito que esses são todos exemplos das camada hipnóticas que 
nos confinam. Recentemente recebi notificação do Imposto de Renda de que eles 
gostariam de receber minha declaração e recebi uma multa bem pesada! (risos) Como 
podemos realmente nos desligar da consciência de massa se os governos municipais, 
estaduais e federais têm todos esses sistemas para nos encontrar? Entendi mal? (mais 
risos)



TOBIAS: (Rindo). Sim, não completamente, nem tudo o que você entendeu está errado. 
Entretanto, entretanto, você – você e muitos outros Shaumbra – ainda estão tão 
envolvidos nos antigos sistemas de crença e em camadas de medo... estão ainda tão 
interligados a essas velhas redes... ainda estão operando no mundo da terceira dimensão 
a partir do velho sentido de dualidade... que agora vocês estão brigando com o sistema 
do qual na verdade fazem parte.

Vamos dizer o seguinte: Primeiro, desligue-se de todas essas coisas velhas, antes de sair 
brigando com o sistema, porque neste exato momento, o sistema é muito forte. 
Exatamente agora – digamos – você está lutando com a dualidade dentro dela. Permita-
se desconectar-se completamente e ascender e depois você vai descobrir que, de certo 
modo, o sistema nem sequer o vê mais. Agora eles ainda vêem você! A energia deles 
está focada em você. Você está muito visível para eles.

Vá em frente e cuide dessas coisas – que eu chamaria – coisas incidentais, de modo que 
neste exato momento você possa focar sua energia nesse processo de desconectar-se do 
Velho e ativar a sua essência, porque agora ainda será muito difícil fazer este trabalho se 
estando tão ligado a essas coisas tão mundanas. E todos vocês vão observar, à medida 
que liberam a velha energia, as velhas camadas e as velhas redes, o sistema não os 
enxergará mais. Vocês não têm que “não” pagar impostos – simplesmente eles não vão 
saber que vocês deveriam pagar impostos. Obrigado.

LINDA: Minha – Acho que estou saltando à vista! (risos)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (mulher ao microfone): Saudações, Tobias. Ainda 
que a pergunta anterior estivesse ligada à minha primeira pergunta, gostaria de 
aproveitar e perguntar o modo como você quer que as coisas sejam. Justamente tenho 
lutado muito para criá-las da maneira que quero que sejam. E também gostaria de 
perguntar sobre meu pai.

TOBIAS: Certamente. Quanto a criar as coisas da maneira que você quer que elas 
sejam, vamos entrar mais nesse assunto no próximo Shoud. Vamos trabalhar alguns 
instrumentos reais, portanto não coloque os carros na frente dos bois aqui, por favor. 
Primeiro deixe-nos trabalhar a desconexão. É muito difícil trabalhar alguns desses 
instrumentos da Velha Energia se, mais uma vez, vocês ainda estão conectados ao 
mundo da Velha Energia.



Quanto ao seu pai ... precisamos fazer algumas verificações... nem sempre....

 SHAUMBRA 4: Foi há dois anos.

TOBIAS: Sim, sim, foi há pouco tempo. Nem sempre temos essas informações 
diretamente à mão. Vocês acham que somos muito espertos, mas nem sempre sabemos 
tudo!

SHAUMBRA 4: Precisamos de um diretório Shaumbra! (risos)

TOBIAS: (rindo entre dentes) Entendemos... estão nos dizendo que este ente querido já 
está de volta na Terra reencarnado. Você ainda não o encontrou nesta encarnação, mas é 
bastante provável que o encontre.

SHAUMBRA 4: Obrigada.

TOBIAS: E não vivendo na mesma área geográfica em que você se encontra agora.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (da Internet, lida por Linda): Tobias, algum 
comentário sobre o aumento de peso de alguns Shaumbra recentemente. (risos)

TOBIAS: Também há muitos Shaumbra perdendo peso neste momento! Vamos pedir a 
todos para não se focar em coisas como peso. O corpo tem sua própria rede, a sua 
própria maneira de lidar com a energia. e, de certo modo, quando dissemos no Shoud de 
hoje que “Deixem que tudo flua naturalmente”, quando vocês começam a interferir 
demais em coisas como o peso, há uma tendência a inibir o processo natural que está 
ocorrendo. Vocês vão encontrar flutuações de peso, assim como flutuações do sono e de 
tudo o mais.

Vocês têm algumas expectativas, que na verdade são camadas ou redes de consciência 
sobre peso e corpo e inclusive seus médicos dizerem que peso demais é ruim. Mas, 



como dissemos, a ciência, neste momento – os fatos científicos – nem sempre são 
verdadeiros. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. Seu corpo sabe que quantidade de 
peso e de energia precisa armazenar. Neste nível e nos outros. Ele vai se equilibrar 
sozinho. Principalmente quando vocês pararem de se preocupar demais com isso, ele 
não vai sentir a necessidade de carregar todo aquele peso. Mas, por favor, soltem o 
conceito de qual é o peso adequado, há coisas mais importantes que vocês precisam 
fazer nesta vida. E talvez algumas pessoas possam pensar que estão um tanto 
rechonchudos (risos), mas eu pessoalmente prefiro um humano bem redondinho (mais 
risos, Tobias rindo).

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (mulher ao microfone): Olá, Tobias. Como não tenho 
perguntas, gostaria de dizer: conforme prometido, o mês passado foi brutal. E eu queria 
aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês do outro lado pelo imenso apoio, 
presença e ajuda tangível, tão evidentes e próximos, porque foi um mês excepcional. E 
ainda quero dizer, sabe, o que vem a seguir? (alguns risos, Tobias rindo entre dentes) 
Conseguimos passar por essa ... mas, acima de tudo, obrigada. Foi muito real e não 
sabemos como conseguimos fazer sem você lá.

TOBIAS: Apreciamos isso, mas vamos pedir a você para dar uma olhada na energia real 
por trás disso. Obviamente, estamos aqui. Adoramos trabalhar com vocês e apoiar você 
e todos os Shaumbra, mas quem realmente aplaudiu você no mês passado foi a sua 
essência. Estávamos lá ajudando a facilitar alguns movimentos de energia, mas mais do 
que isso, você se viu em uma situação – não de total desespero, mas na mesma direção 
do desespero – por descobrir que você tinha que sair das maneiras convencionais de 
receber resposta e introduzir energia. Você estava realmente soltando-se ou desligando-
se em um nível, religando-se consigo mesma ou sua essência, em outro. Portanto, você 
deve agradecer primeiro a você e depois aceitaremos os agradecimentos para nós.

Foi um mês difícil porque você é muito sensitiva, e os Shaumbra geralmente são muito 
sensitivos. Você estava sentindo toda essa energia muito densa, pesada da Terra neste 
momento e alguns de vocês acham que é de vocês. Acham que é problema com vocês. 
Nós ficamos estimulando-os a compreender que não é nada com vocês. Vocês 
simplesmente estão sentindo essa Energia da Velha Terra e a Energia da Nova Terra 
adiando o casamento por um momento.

SHAUMBRA 6: Observei que muitas pessoas à minha volta, inclusive eu mesma, 
viveram experiências explosivas de divisão muito profundas na Velha Terra, seja com 
os pais ou com outras coisas, e foi incrivelmente útil receber explicações sobre o que 



estava acontecendo, porque até aquele momento foi tudo muito doloroso. Portanto, 
obrigada.

TOBIAS: É uma boa oportunidade de lembrar os Shaumbra, mais uma vez – mais uma 
vez e mais uma vez – que não é nada com vocês. Vocês estão sentindo o que está 
ocorrendo na Terra, às vezes sentem aspectos de vidas passadas, às vezes energias 
novas entrando precipitadamente. Vocês fingem – não só você, querida, mas os 
Shaumbra em geral – vocês fingem que é com vocês. Fingem que criaram algum tipo de 
dificuldade para suas vidas, mas vocês estão apenas sentindo a energia de outras pessoas 
e a energia da consciência de massa em tudo. Se não permitirem que isso os iniba ou 
afete suas vidas, serão mestres bem melhores e mais sábios para os outros. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (da Internet, lida por Linda): No CD “What´s On 
Earth”, você nos dá a receita para criar: Nossa imaginação mais as energias do Campo. 
Agora você nos diz para nos desligarmos do Campo! (risos) Você pode explicar melhor 
isso?

TOBIAS: Certamente. O Campo é algo que ... um instrumento que vocês sempre 
usaram. E o Campo, conforme discutimos nesse CD, tem varias camadas ou níveis 
diferentes. Se você estiver ensinando criação e ensinando outras pessoas a usar a 
imaginação, precisa saber que elas ainda estão retirando energia do Campo.

Entretanto, vocês mudaram. Os tempos estão mudando, e até mesmo o modo como 
vocês desenvolvem energia está mudando. O Campo agora, que vocês estão prontos, 
está dentro de vocês. Não é uma dinâmica ou força externa. Não é uma energia externa. 
O Campo ainda está aí, mas vocês o integraram. È de vocês mesmos. Não precisam 
buscar fora.

Depende do nível de consciência em que estão e de onde está seu Campo, daí a nossa 
referência a isso naquela discussão.

LINDA: Onde está Kuthumi? (Risos)

TOBIAS: Isso não é uma pergunta (rindo entre dentes).



LINDA: É a Minha pergunta!

TOBIAS: Kuthumi está bem longe, bem distante – oh, como dizer – fora de 
comunicação com a Terra, bem distante dos reinos Próximos da Terra, fazendo um 
trabalho muito importante relacionado ao que vamos fazer em grupo na reunião ... no 
último Shoud do ano. Ele foi para tão longe que nem mesmo nós estamos em contato 
com ele, ele está reunindo um – digamos – um tipo muito interessante de energia ou 
apresentação para esta Conferência do Solstício de Verão.

LINDA: Obrigada por me responder.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (mulher ao microfone): Olá, Tobias. Às vezes eu 
tenho grandes dores de cabeça, principalmente em um lado da cabeça, tenho também 
muita tontura, vertigem, coisas assim.

TOBIAS: Bem-vinda aos Shaumbra! (risos)

SHAUMBRA 8: Bem, foi o que eu imaginei, mas ao mesmo tempo conheço uma 
pessoa que me diz que tenho entidades grudadas em mim e que estou tentando salvar o 
mundo em algum nível e elas são atraídas por isso. Quero saber se isso é possível ou se 
isso é energia parada ou se é apenas expansão de consciência, porque às vezes me sinto 
muito expandida.

TOBIAS: Sim. Você quer entidades grudadas em você?

SHAUMBRA 8: Não.

TOBIAS: Não – então não estão! (risos). Se você as quisesse, traríamos algumas para 
você (mais risos), mas não, não são ... esse é um tipo de energia de drama, dizer que 
você tem entidades, e também uma energia de irresponsabilidade porque você diz “Não 
sou eu, é por causa dessas entidades grudadas em mim”. Mas mesmo que estivessem 
grudadas, porque você não as tiraria?



Não, simplesmente você está passando por mudanças, sintomas de Shaumbra, e é muito 
freqüente essas mudanças afetarem a cabeça... outros Shaumbra dirão que tendem a 
sentir pressão na cabeça... porque estão mudando a maneira de operar na Terra. 
Funcionar na Terra tem sido um tipo de atuação muito mental desde a Atlântida, e vocês 
estão mudando a maneira de operar. Trata-se literalmente de reprogramar ou religar o 
circuito elétrico e magnético que vocês têm no Ser e, às vezes, isso causa dor de cabeça. 
Toda vez que vocês passam por mudanças, ela cria um pouco de desconforto durante 
certo período e é essa a causa da dor de cabeça. A desorientação é porque você está 
expandindo para outros reinos.

Então, sugerimos a você e a todos os outros Shaumbra: Não permitam que ninguém 
coloque em vocês energia que não seja própria de vocês. Às vezes ficamos preocupados 
porque alguns Shaumbra ainda escapam e vão consultar adivinhos (risos) e os adivinhos
dizem coisas que poderiam ser apenas potenciais e não realidades.

Às vezes, os adivinhos confundem vocês com o cliente que saiu antes. Misturam as 
energias. Não fazem isso de propósito, mas porque não estão na Nova Energia. E agora 
de repente vocês entram na realidade de outra pessoa – a última pessoa que sentou 
naquela cadeira. Não é nem um problema seu, mas vocês o assumem como seu.

Portanto... então queremos dizer a você que o que está acontecendo com você neste 
momento é simplesmente o movimento de dentro da Nova Energia, o processo de 
mudança.

SHAUMBRA 8: Ótimo, obrigada.

TOBIAS: Por nada.

LINDA: De acordo com minha programação, não a sua, esta seria a última pergunta.

TOBIAS: Responderemos mais algumas.



LINDA: Eu sabia. Eu sabia. (risos)

TOBIAS: Não perguntamos ao Cauldre antes, nós só ...

LINDA: Oh, obrigada, obrigada, porque era isso que eu estava... Está bem, obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (da Internet, lida por Linda): No verão de 2004, 
liberei minha energias e senti que elas me deixaram. Sinto-me livre delas mas, no 
entanto, meu corpo ainda mostra reações alérgicas. Por quê?

TOBIAS: Sim. Como muitos Shaumbra descobriram, vocês desenvolveram reações 
alérgicas mesmo que não tivessem quando eram mais jovens, de repente passaram a ter 
alergia. O que acontece é que o seu sistema está ficando muito, muito sensível –
extremamente sensível – e por isso, coisas que nunca os incomodaram antes agora estão 
incomodando.

Essa é uma situação temporária enquanto a sua nova biologia aprende a se adaptar às 
sensibilidades e às coisas externas... a tudo desde coisas que causam alergias até 
energias mais densas e pesadas que causam dores de cabeça... enquanto aprendem a 
fazer ajustes para permanecer em um ambiente não só com outras pessoas mas também 
com outras entidades. Quando se expandem para outros reinos, vocês sentem outras 
entidades. É um processo de adaptação

Não é nada que devam combater, mas podem trabalhar com a respiração – novamente 
voltamos ao simples, sabemos que alguns de vocês acham que somos simples demais –
mas trabalhar com a respiração ajuda a reequilibrar todas as suas sensibilidades e ajuda 
a lidar melhor com elas para que não invadam seu corpo, mente ou espírito. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (da Internet, lida por Linda): Querido Tobias, tenho 
um filho obcecado por sexo. Ele tem 7 anos. Sonha que está tendo sexo com garotos 
mais jovens e mais velhos. Ele olha para o meu corpo ostensivamente. Pedi que sentasse 
no sofá para conversarmos. Ele me olhou e perguntou se iríamos fazer sexo. Ele deixa 
minha cabeça pirada. Ele provoca as pessoas. Adultos e crianças reagem muito mal a 
ele. Ele agora me causa repulsa. Não consigo acariciá-lo nem beijá-lo. Às vezes, sinto 



que não consigo lidar com isso e tenho vontade de abandonar meus filhos. Por favor, 
ajude-me.

TOBIAS: Sim. Eis aqui uma pessoa que tem uma energia de vida passada que foi 
trazida para esta vida, e não é só dele. Ele também está assumindo muito da dinâmica de 
abuso sexual dos ancestrais, e ele fazia parte dessa linhagem de ancestrais. Você 
também, e outros membros da família, mas é ele quem está atuando nisso agora.

Por causa dessas energias muito fortes, ele também atraiu energias externas a ele. 
Algumas são energias não-físicas ou o que vocês chamam de fantasmas ou energias
ligadas à Terra. Algumas delas literalmente vêm da Terra. Ele basicamente tem um tipo 
de radar e receptor que busca e capta energias sexuais. Ele nunca se satisfaz. É uma 
energia da qual ele se alimenta e que necessita para continuar se alimentando de forma 
ininterrupta.

Há uma necessidade de um trabalho muito profundo e sério. Não é nada com o que você 
consegue lidar sozinha, porque você também faz parte do problema tanto quanto as 
outras energias envolvidas aqui. Você vai precisar de ajuda externa adequada e não será 
fácil. Não vai piorar, mas se você não fizer isso antes da puberdade, o problema vai 
complicar e ele vai acabar numa instituição, na prisão ou morto.

Por isso, agora cabe a você mudar isso, e isso pode ser discutido em particular se você 
precisar de mais informações sobre onde ir. Mas, essa é uma em energia sexual 
totalmente fora de controle. E sabemos que você percebeu isso e que essa informação 
não é nova para você. Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (mulher ao microfone): Alô, Tobias. Uma vez mais 
estou virando minha vida de pernas para o ar, parece. Em alguns dias, serei uma sem-
teto com uma passagem só de ida para a Europa – para a Holanda. Parece...

TOBIAS: Vamos pedir para você parar exatamente aí.

SHAUMBRA 11: Está bem.



TOBIAS: Você está criando uma realidade para você, uma espiral na sua realidade que 
não se baseia na verdade.

SHAUMBRA 11: Em poucos dias serei livre.

TOBIAS: Obrigado. Há um pouco de energia de vítima rondando e vamos chamar sua 
atenção na frente desse grupo. Sim ... você estabeleceu uma energia muito ruim para 
acompanhá-la. O que você está criando na sua vida?

SHAUMBRA 11: Liberdade total.

TOBIAS: Obrigado. (risos)

SHAUMBRA 11: Sinto que vou voltar em alguns meses, mas de uma forma totalmente 
nova, e eu gostaria de saber se você tem algum bom conselho para mim. E obrigada... 
você tem me ajudado a crescer tanto nos últimos anos. Te amo muito, obrigada.

TOBIAS: Sim, obrigado. Vai levar mais de alguns meses para você voltar. Vai haver –
digamos – o que você chamaria de outra ... uma série de eventos que vão além do que 
você acha que é seu plano agora. Em outro nível há um plano maior que pode se 
desdobrar. E poderá parecer que tudo estará de pernas para o ar novamente, como você 
diz, mas é um plano muito maior, com uma expansão muito maior que poderá se 
desdobrar.

Mas, você tem que abandonar as energias de vítima para que isso aconteça. Não poderá 
haver mais o papel de vítima enquanto você arruma as malas e segue em frente, 
entende? É essa energia que, mais do que qualquer outra, tem inibido você. E obrigado 
por nos permitir usar de franqueza.

SHAUMBRA 11: Muito Obrigada.



PERGUNTA DO SHAUMBRA 12 (da Internet, lida por Linda): Minha pergunta é esta 
...

LINDA: Última pergunta, por sinal.

SHAUMBRA 12 (Linda continua): Minha pergunta é esta: Tenho uma possibilidade de 
estabelecer uma comunidade envolvendo um centro de cura entre outras coisas. Sou 
uma mãe solteira de um menino de 6 anos e moro no Reino Unido. É um grande 
movimento e mudança para o meu filho, etc. Sinto que estou recebendo sinais para fazer 
isso, mas tenho problemas para saber se essa é a coisa certa ou não. Sinto um chamado, 
o que você acha? Estou apenas tendo pensamentos de fuga ou eu deveria realmente tirar 
meu filho da escola, mudar da Inglaterra para a Irlanda e envolver-me com isso ou não? 
Espero que você possa me ajudar, estou me sentido terrivelmente confusa.

TOBIAS: Certamente. Há uma forte atração para você e para os outros Shaumbra para 
abrir o que vocês chamam centro de energia para realizar trabalhos de cura. Isso faz 
parte da energia e da consciência de Shaumbra há bastante tempo. É decorrente da sua 
forte paixão e desejo de ser professor.

Vamos fazer uma sugestão aqui pra você pessoalmente, mas vale para todos os 
Shaumbra, e falaremos mais sobre isso mais tarde: Se o trabalho for só seu, faça-o. Siga 
seu coração. Se o centro for só seu, siga seu coração. Mas, neste momento, nesta 
energia, o “coletivo” não funciona. Esta energia... quando você tenta colocar-se com 
outros humanos, a energia não funciona, nem mesmo com outro Shaumbra.

Isso pode mudar. Novamente, nesses próximos meses, vamos discutir algumas 
dinâmicas muito interessantes que vêm ocorrendo com vocês há várias vidas. Vamos 
falar de como, em algum ponto na Atlântida, ocorreu uma construção consciente 
coletiva. Houve uma construção em comunidade. Muito esforço foi colocado em uma 
energia comum ou de comunidade. Mas, vamos explicar e analisar algumas das razões 
pelas quais isso não funcionou e por que agora a “comunidade” não é adequada. Pode 
ser que dê certo mais tarde, mas agora é hora de você fazer o SEU trabalho, entende?

Isso faz parte de todo esse tema da desconexão. Se você se envolver com um grupo de 
pessoas, estará somente se religando a elas, neste ponto. Siga seu coração, faça seu 



trabalho e observe o desdobramento de tudo isso. Esperamos que você compreenda, 
com nossa resposta aqui, o que recomendaríamos para este ponto da sua caminhada.

E com isso, Shaumbra, foi um dia brilhante com todos vocês! (risos) Há muito para se 
digerir aqui, para se assimilar. Pedimos para que não vejam tudo isso com o mental. 
Vamos pedir-lhes, principalmente nos próximos dias, para fazer a respiração e se 
lembrar que isso é um processo natural. Não precisam forçar nada nem controlar nada. 
Permitam que tudo flua naturalmente – todo esse processo de desconexão da matriz, de 
voltar para a sua essência.

Às vezes, novamente, um pouco assustador, um pouco desconfortável. Mas vocês estão 
aprendendo como é ser o seu próprio deus e o seu próprio Eu, um Ser verdadeiramente 
soberano. É um processo bonito, deixem que ele ocorra.

E assim é. 

Traduzido por: Sonia Bidutte       bidutte@terra.com.br
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Eu sou, sim, Eu sou, Professor Adamus Saint-Germain. EU SOU autêntico.



Queridos Shaumbra, Tobias tirou umas pequenas férias para se preparar para suas 
próximas viagens com um grupo de Shaumbra; preparando-se para ir às terras da 
Romênia onde estarei com ele durante alguns dias; preparando as energias dos 
Shaumbra que chegam à Romênia, que moram na Romênia; preparando as energias para 
o seminário de canalização, para a nossa Wall of Fire School (Escola da Muralha de 
Fogo) e para realmente movimentar um pouco de energia.

É um grupo muito especial que está se reunindo aqui. Eles estão firmemente 
determinados a movimentar energia desta vez. Esta será a terceira viagem de Tobias e 
companhia. Eles estão prontos para realmente mudar, realmente trabalhar com suas 
próprias energias e isso influenciará as energias da Terra – as energias da consciência 
naquela região.

Portanto, Tobias me pediu para vir e discutir com vocês desta vez, fazer este Shoud, 
conversar com vocês sobre alguns pontos importantes. Mas, primeiro eu gostaria de 
começar com alguns adesivos para carro (risos). È um pequeno e maravilhoso conceito. 
Os humanos têm a tendência de resumir tudo e colocar essa síntese em um adesivo.

Meu primeiro adesivo hoje é que “O Universo conspira para realizar seus desejos”. Na 
verdade, esse não é meu, roubei-o de Tobias, (risos) mas...

Shaumbra, é para vocês saberem que são Criadores. Vocês estão no comando. Todas as 
outras energias os apóiam, e não o contrário. Todas as energias os apóiam, dos níveis 
mais elevados dos seres angélicos, da energia da própria Terra, de todas as entidades, de 
todas as suas vidas passadas, até a energia de todos os aspectos dos que vocês 
conhecem. Elas escolheram ajudá-los a realizar seus desejos. Às vezes, os desejos estão 
escondidos. Às vezes, vocês estão tão concentrados em suas necessidades humanas que 
se esquecem dos desejos da sua Alma. Mas, mesmo assim o processo está em 
andamento. O processo se desenrola do mesmo jeito.

Dêem uma olhada em tudo que está acontecendo em suas vidas. Tudo o que está 
acontecendo está apoiando um desejo em algum nível, apoiando o desejo de talvez 
descobrir como é se sentir indigno de ser amado, indigno de abundância ou saúde. Em 
algum nível há um desejo interior de saber mais sobre essas coisas. O desejo pode ser a 
sombra de um carma antigo, de tal forma que vocês não tenham o desejo de sair dele, 
para que ele não seja integrado. E assim, o Universo realiza seu desejo. Ele lhes 
mostrará como é sentir-se não-merecedor, não-necessário, não-amado. Mas, o tempo 



todo são vocês que estão criando isso, Shaumbra. É o seu desejo. Não é o meu. Eu não 
tenho nenhum desejo para vocês, não desejo nada a vocês. É o seu desejo.

Portanto, olhem ao seu redor. Observem como a energia conspira para atender seus 
desejos - e “conspira”, aliás, não é um termo de todo ruim. “Conspirar” significa criar, 
manifestar. Hoje ele tem conotações negativas na sua sociedade, mas “conspira” é uma 
palavra maravilhosa.

Assim, esse é o meu primeiro adesivo de Saint-Germain para o dia. O segundo, um 
pouco mais profundo e filosófico, é que “O maior presente que você pode se dar é 
compreender que tudo o que você se deu é um presente”.

O maior presente que vocês podem se dar é compreender que tudo o que aconteceu em 
suas vidas foi um presente. Vocês se deram isso. Vocês não são vítimas do mundo 
externo. Vocês se deram todas essas coisas maravilhosas, e quando olham tudo isso 
desse modo, desmancha-se a espiral negativa de tudo. Se puderem olhar assim tudo o 
que aconteceu em suas vidas... Mesmo pais ruins, relacionamentos ruins, doença 
físicas... É tudo presente. E quando considerarem tudo assim, a cobrança do que 
consideram negativo irá embora.

Vejo que alguns ainda estão assustados com coisas que aconteceram no passado. Parece 
que não conseguem sacudir a energia... Algo traumático que aconteceu, ou uma série de 
acontecimentos traumáticos... E eles voltam sempre, mesmo que achem foram 
liberados. Eles voltam para assombrar sua vida diária. Mas ao olharem para isso como 
um presente, como um presente precioso que se dão, a espiral dessa energia se 
desmancha, o medo vai embora e a vida pode seguir em frente.

Gostaria de apresentar nossos convidados para este Shoud. Seres com quem trabalhei 
antes, que são autênticos. Os seres queridos que eu gostaria de convidar hoje são Guy e 
Edna Ballard, que tiveram uma relação de trabalho muito estreita com a energia de St. 
Germain na década de 1930, que publicaram a série de livros do “EU SOU”. Eles estão 
aqui agora para se unir aos Shaumbra, porque de certa forma, essa é apenas uma 
extensão do trabalho que vem acontecendo há centenas e centenas de anos com os 
Shaumbra. O trabalho de Godfre Ray King, também conhecido como Guy Ballard, 
continua agora em uma versão mais contemporânea, mas em vez de apenas um escritor 
reunir todos os livros, agora é um grupo chamado Shaumbra que faz isso.



Portanto, Guy e Edna vêm hoje como nossos convidados para observar como se dá a 
continuidade do trabalho do “Eu Sou”. Eles estão aqui para observar a evolução do 
trabalho do “EU SOU”. Na verdade, eles trabalharam com a chama violeta, a Chama 
Violeta. Eles fizeram isso, porque esse era um instrumento adequado há 80 anos. Era a 
forma adequada de se conseguir um foco. Era um símbolo. Era alguma coisa que os 
Ballards e outros grupos conseguiam compreender. Agora, vocês, Shaumbra, não 
precisam mais desses instrumentos. Vocês vão para o próximo nível – além da Chama 
Violeta.

Mas a Chama Violeta ainda existe, sim. (Ouve-se um trovão neste momento – Saint-
Germain disfarça uma risada e a audiência ri muito). Há muitos humanos que ainda 
precisam trabalhar com esses instrumentos, que ainda precisam ligar-se a algo como a 
Chama Violeta, mas Shaumbra vocês já ultrapassaram isso. Seu trabalho vai além disso.

Os Ballards introduziram essa tremenda energia do “EU SOU”. Eles foram 
ridicularizados por isso, foram muito mal interpretados por muitas pessoas. Eles 
constituíam uma ameaça às igrejas que viam milhões de seguidores desse trabalho. 
Portanto, foram ridicularizados pelo que faziam. Mas, permaneceram ancorados em seu 
centro. Permaneceram em sua verdade. Continuaram com o trabalho do “EU SOU”, e 
hoje eles estão aqui orgulhosos de estar com este grupo de Shaumbra, compartilhando 
um novo tempo e uma nova energia. Tanto Guy como Edna querem voltar para a Terra 
em breve para tomar parte nesta completa evolução da nova energia. Assim, pedimos a 
vocês que lhes dêem as boas-vindas hoje, nessa sala de aula maravilhosa da nova 
energia espiritual da Terra.

A energia de hoje é muito doce. Há uma energia muito doce nesta sala, baseada nos 
Shaumbra que estão aqui, baseada nos Ballards e em todos os outros convidados. 
Assim, eu vou pedir-lhes para parar um momento e inspirar a doçura. Eu sei que às 
vezes quando substituo Tobias ocorre um pouco de trepidação, (risos e mais trovões). 
Alguns se preocupam com o que pode acontecer nesse dia. Mas... Hoje é doce. A 
energia de hoje é bem doce.

Gostaria de começar falando um pouco sobre o que está acontecendo do outro lado. O 
que está acontecendo no céu – as novidades do céu – pois vocês estão ocupados aqui, 
muito focados na Terra, fazendo seu trabalho. Então, o que está acontecendo do outro 
lado?



Todos estão muito ocupados, muito ocupados realmente. Estou falando aqui dos seres 
angélicos não-físicos que estão em serviço para ajudar a humanidade, para ajudar a 
Terra desta vez. Na verdade, há muitas, muitas entidades vindo e indo do lado não-
físico: as que morreram recentemente; as que estão estacionadas nos reinos mais 
próximos; as que estão se preparando para voltar. Mas estou falando aqui dos seres 
angélicos que estão em serviço.

Aliás, eles escolheram estar em serviço. Há muitos seres angélicos que, entre as vidas, 
dão de si porque ainda sentem simpatia pela energia da Terra e pelos humanos que 
deixaram para trás. Portanto, em certo sentido, eles se ofereceram como voluntários 
para fazer esse serviço, para continuar apoiando e amando vocês.

Há outros seres que nunca estiveram na forma humana. Mas também se ofereceram 
como voluntários, quase sempre pouco antes de assumirem sua primeira reencarnação. 
Assim, eles se ofereceram do nosso lado do véu para trabalhar com os humanos. 
Principalmente os humanos que avisam a nós e a si próprios que estão prontos. Estão 
prontos para deixar a velha energia humana, prontos para deixar o velho ciclo de vida 
após vida.

Por isso estamos muito ocupados do outro lado. Primeiro, por causa da preparação para 
o salto quântico – dentro de um ano – um salto quântico de consciência e, Shaumbra, 
nós vemos que ele está próximo, e vocês também vêem. Vocês vêem que tudo está 
acontecendo muito rápido agora. No começo desta reunião de hoje, foi falado que há 
apenas duzentos anos os exploradores estavam chegando nesta terra das Américas, os 
novos atlantes, procurando por novas terras, mapeando novos territórios. Há apenas 
duzentos anos. No contexto da história da humanidade, isso aconteceu num piscar de 
olhos...

Há cem anos, como foi falado no começo desta reunião, ocorreu o terremoto de São 
Francisco. Foi há pouco tempo, há apenas 30 anos, que surgiram os computadores 
pessoais. O advento da tecnologia, dos computadores, há poucos... Por exemplo, os 
governos, o exército e algumas grandes corporações... E colocando-os nas mãos de 
indivíduos – há apenas trinta anos. Veja como ele revolucionou o mundo inteiro. Tudo o 
que vocês fazem agora está conectado, de uma forma ou de outra, pela Internet. Em 
termos de história, isso aconteceu num piscar de olhos.



Para os que querem saber a respeito do salto quântico, “Ele está mesmo acontecendo?” 
Queridos Shaumbra, o que temos a dizer é que ele está acontecendo muito rápido. 
Praticamente já está entre nós. Por isso, há seres angélicos que estão prontos e 
preparados. Eles estarão ajudando aqueles que, como vocês, Shaumbra, estão prontos 
para fazer a reintegração da Nova Energia ao corpo físico, à consciência e aos sistemas 
de crença. Esse processo é muito importante e requer muito cuidado para que o corpo 
físico não se consuma em chamas e a sua mente não enlouqueça. Há uma contínua 
necessidade de equilibrar as energias.

Esses seres angélicos estão trabalhando com vocês agora, geralmente durante o sono, 
mas agora, com mais freqüência quando estão acordados. Agora mesmo enquanto estão 
sentados aqui, eles estão trabalhando com vocês, ajudando-os a realizar seu desejo de 
reintegração do corpo, mente e espírito. Se acontecesse tudo de uma vez, certamente 
vocês se desintegrariam. Nem a mente nem a biologia agüentariam essa grande 
mudança, por isso tudo está acontecendo gradativamente.

Há seres angélicos do nosso lado que estão trabalhando com outros humanos que na 
Terra (mais trovões, alguns risos) estão passando por um tipo de despertar espiritual, 
mas não sabem que é assim mesmo que acontece. Eles estão trabalhando muito com 
esses humanos – digamos – que estão em situação muito delicada, não têm mais certeza 
de quem são ou do motivo pelo qual estão aqui. Nada faz sentido, mas eles estão 
tentando se agarrar às velhas maneiras. Por isso, há legiões de anjos que estão 
trabalhando com eles – mesmo que não acreditem em anjos.

Há muitos seres angélicos que estão trabalhando para manter constantes o movimento e 
o equilíbrio da energia no planeta Terra. Conforme disse Tobias em sua última palestra, 
a Terra está abrigando energias antiqüíssimas e continuará a abrigar essas energias por 
pelo menos mais 30 anos. Então, há legiões de Seres. Vocês quase conseguem vê-los 
alinhados trabalhando para a Terra, trabalhando com a Terra em níveis 
interdimensionais, não apenas no nível físico da Terra, mas em níveis 
interdimensionais.

Há legiões de Seres – seres angélicos do nosso lado – que estão se preparando para o 
próximo influxo de humanos que virão para a Terra. Mas esses humanos são diferentes. 
Essas almas que encarnarão nunca estiveram na Terra antes, portanto precisam de muito 
treinamento – vocês diriam – de muito entendimento. Os que estão treinando esses seres 
em geral são os que já estiveram na Terra. Eles experienciaram o que é estar num corpo 
físico em um lugar físico. Eles estão tentando ajudar esses novos encarnados a 



compreender o que é estar aqui, como é potencialmente esquecer quem são, o que é 
trabalhar em massa e na biologia.

Há os que estão do nosso lado do véu que estão trabalhando com o planeta Terra e como 
isso se relaciona com o restante do Cosmos físico. Existem as interconexões que temos 
com a Terra, com todos os confins do Universo, não apenas com as dimensões físicas, 
mas também com as não-físicas. E isso também requer um enorme equilíbrio.

Muitos de vocês que estão nos ouvindo hoje fizeram esse serviço – o serviço de 
equilibrar a Terra com o resto do Cosmos. E, sim, com outras civilizações – mas 
nenhuma como os humanos, com outras dimensões e aspectos da vida nessas
dimensões. Para continuar realizando essa tarefa, é preciso uma enorme legião de seres 
angélicos.

E, Shaumbra, esses mesmo seres estão a serviço de vocês também. Eles não podem 
fazer isso por vocês. Se vocês lhes pedirem um milhão de dólares, eles não podem fazer 
isso para vocês. Não é esse o trabalho deles. O trabalho deles é ajudá-los a equilibrar 
suas energias, ajudá-los a evoluir, ajudá-los a descobrir sua verdade.

Por isso, estão aqui o tempo todo. Sim, eles adoram conversar com vocês. Nem sempre 
eles têm a resposta. Estão aí para dar-lhes apoio. Estão aí para ajudá-los em alguns 
momentos difíceis pelos quais vocês costumam passar. Seria bom recorrer a eles como 
se recorre a um amigo, como pessoas das suas famílias angélicas, como seres que os 
amam muito. Mas, novamente, eles não podem fazer nada que vocês mesmos precisam 
fazer. Eles não são guias, os guias foram embora há bastante tempo.

Além disso, no nosso lado do véu, nos reinos angélicos, além das dimensões 
diretamente conectadas com a Terra, além das dimensões cristalinas, estão os níveis 
angélicos da sua família espiritual – o que vocês chamam de minha família angelical. 
Eles estão aguardando e observando. Eles estão esperando por vocês, como um 
representante da sua família espiritual... Estão esperando a humanidade em geral... 
Evoluir, crescer, aprender na Terra.

Agora que vai acontecer esse salto quântico, agora que vocês estão realmente 
assumindo a responsabilidade sobre vocês, tornando-se um ser soberano, essas famílias 
espirituais estão começando a deixar de fazer essa espécie de retenção – uma retenção 



energética. Elas ficaram em um impasse, esperando... Esperando para descobrir, através 
de vocês, o que é ir para esse lugar chamado Terra, o que é fazer o caminho de volta 
através das muitas experiências que vocês tiveram desde quando ainda estavam com 
eles, o que é ir para a Terra, assumir um corpo e ficar sozinho. Eles ficaram esperando e 
agora, graças aos seus movimentos internos, as energias deles também estão começando 
a se movimentar novamente.

Se vocês conseguissem, por um momento, se sentir de volta para suas famílias 
espirituais. Não é importante saber o nome, apenas sentir as energias da sua família 
espiritual. A energia deles, de certa forma, ficou congelada ou em um impasse, 
esperando em um padrão de retenção, mas agora estão se movimentando novamente. 
Agora vocês podem sentir essa mudança de energia até mesmo nesses níveis mais 
elevados.

Então, há muita atividade fora da sua dimensão. Muita atividade na dimensão angélica, 
Shaumbra. É por isso que vocês continuam a sentir movimento... E não é apenas com 
vocês, está acontecendo em todas essas outras dimensões... Continuando a sentir a 
mudança de energia.

Tobias já lhes contou antes que, sim, os anjos também cansam – principalmente os que 
trabalham muito próximos da Terra – pois a energia da Terra é forte e pesada; é pesada. 
De certa forma, vai além da gravidade física. É um tipo de gravidade energética que 
puxa os seres – seres angélicos – para a Terra. E se eles não estiverem bem equilibrados 
e não tiverem uma equipe de apoio, podem literalmente cair em um ciclo de encarnação 
mesmo que não tenham escolhido isso. A atração para a Terra é muito forte.

Sim, nós, os seres angélicos, nos cansamos. É um cansaço diferente do físico, mas pode 
exaurir nossas energias. É por isso que vamos e voltamos. Há momentos em que temos 
que nos afastar bastante das energias da Terra para recuperar nossa energia... Para 
recuperar nosso equilíbrio e bem-estar. Portanto, vocês também estão sentindo um 
contínuo movimento de mudança, dos seus mensageiros, dos que lhes dão apoio.

É isso que está acontecendo do nosso lado do véu. Há um aumento de atividade, um 
aumento no movimento energético, tudo para lhes dar apoio. Tudo para apoiá-los no 
que estão fazendo aqui na Terra neste momento.



No Shoud do mês passado, Tobias falou ainda mais sobre desconexão. Falou sobre 
redes. Falou que tudo na sua realidade é uma rede, tudo está interligado com tudo. Ele 
mencionou, por exemplo, que o seu fígado é uma rede. Ele é formado não apenas por 
células, moléculas e átomos, mas por vias energéticas. Todos os elementos, todos os 
atributos da rede, ainda que seja um fígado, também pode se transformar em uma rede 
do coração se for necessário. Ela está em contato direto com o coração. Ela pode 
literalmente mudar para se transformar em uma rede cardíaca ou cerebral. E o cérebro 
pode se transformar em uma rede do pé.

Tudo está interligado com tudo e cada parte conhece o próprio funcionamento. Fora do 
corpo, tudo está energeticamente interligado com tudo. Vocês estão ligados à Terra. A 
Terra está ligada a outras - e a todas – partes do Cosmos. O Cosmos está ligado a todas 
as dimensões. Está tudo interligado.

E aqui estão vocês - sendo solicitados a desconectar. Estão sendo solicitados a voltar-se 
para dentro de si próprios, a encontrar o coração, o núcleo, a essência. Para soltar todas 
essas coisas que estiveram alimentando vocês e todas as coisas que vocês estiveram 
alimentando. É um processo natural. Não é preciso forçar nada. Vocês não têm nem 
mesmo que tentar manipulá-lo. Não há nenhum exercício específico a se fazer. 
Simplesmente acontece, e é nesse ponto que se encontram os Shaumbra neste momento. 
Lentamente, suavemente, com a ajuda de todos esses seres angélicos, soltando todas 
essas velhas conexões.

Nos últimos meses, alguns de vocês às vezes se sentiram um tanto desajustados. Outras 
vezes, um pouco mais leves, como se não estivessem carregando mais as velhas cargas, 
a velha bagagem de antes, porque lentamente estão liberando-as. Vocês dizem, “Mas 
quanto tempo vai levar esse processo?” Pode levar vários anos. Pode levar o resto desta 
vida. Para alguns, pode levar até mesmo outra vida. Mas, ele está em andamento, e 
acontecendo natural e suavemente. Não é preciso forçar nada. Se você quiser fazer 
alguma coisa para facilitar o processo de desconexão, simplesmente faça a respiração 
consciente e beba muita água pura.

Uma das coisas que vocês vão observar nesse processo todo de desconexão é a ausência 
de ciclos. A energia flui e trabalha e depois se manifesta em ciclos. A natureza tem seus 
próprios ciclos, por exemplo. Ela tem seus verões e seus outonos e invernos e 
primaveras. E os ciclos se repetem indefinidamente, porque é assim que a rede da 
natureza está programada. E os humanos, portanto, aprenderam a aceitar isso. Seria 
muito desconcertante ir direto do verão para o inverno, ou ter dois verões seguidos, ou 
não ter nenhuma estação.



O sol é um ciclo. A lua, todos os planetas, tudo se move em ciclos. A consciência, ou a 
própria humanidade, se move em ciclos. Ela tem seus altos e baixos. Há tempos de 
guerra e tempos de paz, tempos de fome e tempos de abundância.

Quero que vocês observem agora como as coisas trabalham em ciclos. Até mesmo em 
suas vidas. Mesmo no processo de um dia específico, observe como os ciclos se 
desdobram. Vocês têm ciclos para comer, seu corpo é usado para esses ciclos. Vocês 
têm ciclos para dormir. Tudo, entendem, são padrões e ciclos. Do ponto de vista 
energético, isso daria uma bela pintura de luz – os padrões da sua vida.

Os ciclos das suas famílias, dos seus relacionamentos. Já observaram que há ciclos com 
o seu companheiro também? Há tempos em que vocês se dão muito bem. Em outras 
ocasiões, não se dão nada bem. Mas o ciclo continua indefinidamente. Esses são tempos 
de aprender com as experiências. Esses são tempos de mudança e transferência de 
energia. Esses tempos são apenas padrões construídos aos quais vocês se acostumaram, 
e aceitaram esses ciclos. Mas tudo isso faz parte de redes. Tudo isso é ilusão, tudo isso é 
falso. Vocês simplesmente foram hipnotizados para acreditar nisso.

Um dos maiores ciclos que eu quero abordar hoje é o que muitos de vocês 
experienciaram sem nem sequer questionar. Simplesmente caíram no velho padrão. 
Alguns de vocês, particularmente, estão no ápice desse ciclo agora e precisam saber. 
Muitos estão na crista do ciclo, muitos de vocês. As coisas estão começando a fluir. 
Estão começando a ficar boas. A sincronicidade está começando a acontecer na sua 
vida.

Para alguns de vocês o ciclo foi desencadeado por um acontecimento que, talvez, não 
tenha sido muito agradável – a perda da casa onde moravam, a perda do trabalho ou de 
um companheiro. Mas, aí começou um novo ciclo, porque vocês estavam livres de 
algumas velhas energias que, na verdade, eram âncoras. E depois as coisas começaram a 
melhorar – seja qual for o significado pessoal disso para vocês. Talvez vocês apenas 
estejam se dando melhor consigo mesmos. Não estejam se atormentando. Não estejam 
se julgando, estejam apenas se deixando viver. Pode ser que isto esteja se manifestando 
no seu trabalho. Há simplesmente um novo fluxo com as pessoas com quem vocês 
trabalham. Ou se vocês tiverem o próprio negócio, talvez ele esteja indo melhor do que 
nunca.



Mas o que acontece nesse ciclo – no velho ciclo da dualidade com o qual você está 
acostumado? O que acontece? Ele chega até certo ponto e desce. Vocês estão tão 
acostumados com isso que vejo muitos antecipando a queda. Estão se preparando para a 
queda. Estão se preparando para perder tudo. Estão na descendente do ciclo.

Isso é uma ilusão. Esse é um velho sistema de crenças e não precisa acontecer.

Uma das coisas que quero fazer aqui hoje com os Shaumbra é colocar um fim nesses 
ciclos – os altos e baixos. Eles servem para o resto da humanidade no sentido de que os 
“altos e baixos” fazem um trabalho de limpeza de energia velha. Em certo sentido, é um 
processo de purificação. É também um processo que desenvolve um momentum – um 
momentum energético. Mas perdeu a importância para vocês, Shaumbra.

Tobias, de certa forma, mencionou isso há alguns Shouds quando falou de energia 
destruidora, a energia de Shiva. É isso o que vocês fazem, bem no auge, quando as 
coisas estão indo bem, vocês entram com a energia destruidora.

Vamos pedir a todos para tomar consciência de todos os ciclos das suas vidas. Tudo o 
que fazem. São padrões. É possível literalmente observar o fluxo de energia. Se 
houvesse um aparelho capaz de medir, seria possível ver os altos e baixos. É muito 
parecido com uma onda ou o comprimento de onda – altos e baixos. Muito parecido 
com as ondas do mar, as cristas e as arrebentações. Vocês simplesmente se 
acostumaram a isso como forma de vida.

Chega, Shaumbra. A Nova Energia, em primeiro lugar, não permite isso, não permitirá 
ciclos. A Nova Energia não é cíclica, não é em forma de onda. Não tem altos e baixos. 
A Nova Energia não permitirá isso. Mas, acima de tudo, isso não serve mais para vocês. 
Alguns de vocês estão bem no topo de grandes conquistas na vida, na consciência, na 
espiritualidade e, no plano mais prático, nos negócios, no novo trabalho de professor 
que terão. Vocês estão bem no topo desse ciclo e parte de vocês já está prevendo a 
queda. Igualzinho a uma montanha russa, primeiro sobe e depois desce.

Shaumbra, vamos fazer a escolha hoje de não termos mais isso. Vocês não precisam 
mais disso. Não precisam dos altos e baixos. Neste momento, estou sentindo alguns de 
vocês dizerem, “Mas e aí, o que acontece? Vou sempre só para cima?” Não. Vocês 
saem dessa trilha de vez. Saem dos ciclos para sempre.



Se vocês têm a ilusão de que vai sempre para cima, para cima, para cima, na velha 
dualidade, mais cedo ou mais tarde, vaõ ter que descer, porque é assim que funciona a 
dualidade e esse é o velho sistema de crenças. Saímos do sistema de crença de ciclos – a 
ilusão do ciclo – e essa energia também sai. Não haverá mais altos e baixos. Não haverá 
mais bom e mau. Simplesmente é. Simplesmente continua a se expandir. E, como diz 
Tobias, ela se expande para dentro e para fora, tudo ao mesmo tempo. A expansão não 
acontece em uma única direção. Não é apenas em uma dimensão, tampouco. Ela vai 
para todas as direções.

Vamos dedicar um momento para realmente sentir como é isso. Quero que vocês 
comecem soltando a velha programação e acostumando-se à nova.

Vocês estão no ciclo alto. Estavam no baixo, estavam no inferno. Passaram por tempos 
difíceis, mas aí, soltaram isso e agora estão indo novamente cada vez mais alto. Estão se 
sentindo melhor. Estão com a mente mais clara. Sentem-se mais conectados consigo 
mesmos e menos conectados com o resto. Fizeram grandes conquistas para suas vidas. 
Talvez nos negócios ou nos relacionamentos ou simplesmente mudaram a consciência. 
Agora estão nesse ponto maravilhoso.

Agora vamos sair dessa trilha, sair desse ciclo juntos. Vamos soltá-lo. Deixem-se flutuar 
aqui. Soltem-se. Deixem para trás os velhos ciclos e padrões. Deixem para trás os 
velhos altos e baixos.

(falando lenta e suavemente)

Permitam-se flutuar para fora disso por um momento... Ir além da necessidade de altos e 
baixos ... Deixando fluir a energia de expansão, na sua vida...Onde não há dias 
bons/dias ruins... Onde tudo é transformar-se... Tudo é expandir-se.

Agora é como estar no topo da montanha russa. Vocês foram cada vez mais para cima. 
Existe expectativa e excitação... E no momento em que acharem que tudo vai começar a 
descer, vamos sair. Vamos sair dessa montanha russa juntos. Não há necessidade de 
descer. Na verdade é mais divertido, mais prazeroso e mais libertador simplesmente sair 
da montanha russa nesse ponto.



Vejo que muitos fizeram movimentos incríveis na vida, no ápice de grandes 
conquistas... E não estou falando de pouca coisa... Grandes conquistas na vida. Mas 
vejo esse sistema de sabotagem, ou o velho sistema de ciclos, pronto para dar o bote e 
puxá-los para baixo. Não precisam mais disso. Vamos sair dele para sempre.

Em seguida, gostaria de conversar com vocês sobre um ponto muito importante. Talvez 
não de forma tão espiritual, sem dramas, mas de um ponto muito importante à medida 
que avançam na vida. É sobre ser autêntico. É uma nova palavra que eu adoraria fazer 
os Shaumbra sentirem e começarem a usar. Autêntico. O que quer dizer isso? O que 
quer dizer isso?

Significa ser absolutamente verdadeiro e honesto consigo mesmo, mas de um modo
diferente. Autêntico significa ter absoluta confiança em si mesmo. Significa não fazer 
coisas pensando nas outras pessoas, pensando no que as pessoas vão pensar, e sim 
porque é importante para vocês. Autêntico tem a ver com vocês.

Autêntico não tem a ver com as coisas comuns do mundo. Alguns de vocês acham que 
ser autêntico é não contar mentiras, ser bonzinhos, fazer as coisas certas – o que deste 
lado do véu chamamos de síndrome da “boa menina/bom menino”. Vocês foram 
programados para pensar nesses termos. E de onde vem isso? De onde vem esse 
conceito de menino bonzinho ou de menina boazinha? Vem de outras pessoas que 
querem mantê-los sob controle, que querem que vocês façam o que elas querem. Não 
tem nada a ver com ser autêntico, tem a ver com controle. Foi enraizado em vocês desde 
criancinhas e vocês continuam a agir assim. Mas isso não é ser autêntico, isso é 
simplesmente seguir a velha programação que veio de outra pessoa.

Autêntico é ser verdadeiro consigo mesmo. Alguns de vocês implantaram a série 
completa dessas coisas complexas em suas vidas, o que vocês acham que é certo e 
errado. Existem listas de coisas que vocês fazem... Ainda que não seja por escrito vocês 
têm a lista na cabeça... Coisas que vocês têm de fazer para se tornarem dignos de se 
amar. E quero lhes dizer neste exato momento, essa lista que vocês têm na cabeça, 
nunca conseguirão concretizá-la. É inalcançável, por isso devem se livrar dela agora 
também.

Não é autêntico achar que devem ter determinado peso. É uma mentira, uma decepção, 
um erro muito grande que está lhes causando muitos traumas. E vocês nunca 



conseguirão realizar tudo o que está nessa lista, porque o foco é “Eu só serei bom se 
tiver determinado peso”. Isso é um ciclo, entendem, e vocês nunca terão esse peso, 
porque mesmo que consigam ter esse peso por um período curto, cairão novamente nos 
ciclos, ficarão balofos de novo. É um ciclo que se auto-perpetua, Shaumbra, e a questão 
não é o peso. É a decepção. É uma perturbação, e vocês não estão sendo autênticos 
consigo mesmos se acharem que devem ter determinado peso.

Alguns de vocês acham que devem ter certa dose de iluminação espiritual para ser 
autêntico. Esse é o papo mais furado que eu já ouvi, Shaumbra! (risos da audiência) 
Cauldre está me brecando por um instante, mas estou sendo autêntico com vocês! (mais 
risos) uma das maiores armadilhas para os humanos é a questão espiritual porque eles 
acreditam, foram levados a acreditar no que outros lhes disseram, em que têm que ler 
todo esse material, estudar todas essas disciplinas, assistir a todas essas aulas, fazer o 
que os grandes mestres fizeram.

Shaumbra, vocês nunca chegarão lá. Nunca conseguirão ler um número suficiente de 
livros. Nunca conseguirão assistir a um número suficiente de aulas. Não estão sendo 
autênticos consigo mesmos. Na verdade, estão se sabotando quando dizem “Tenho que 
continuar estudando para ser espiritual. Fui uma pessoa má. Me disseram que fui uma 
pessoa má. Por isso, tenho que continuar estudando, me disciplinando”. Nunca chegarão 
lá, nunca. Só quando se tornarem autênticos e fizerem coisas para vocês mesmos, para 
VOCÊS MESMOS, se tornarão autênticos.

A espiritualidade, em muitos, muitos casos, a religião, não é autêntica. É cheia de 
rituais, ritmos, obrigações, regras e palavras antigas. E vocês podem ficar estudando 
isso para sempre. Há estudiosos que eu conheço pessoalmente que passaram cinco, seis, 
sete vidas estudando, estudando e estudando. E nos sentamos para discutir, quando eles 
voltam para o meu lado, e dou risada na cara deles! (a audiência ri) E eles ficam muito 
frustrados comigo e começam a mencionar alguns pontos, tornam-se filosóficos e 
esotéricos e eu dou risada. Eu digo “Você não está sendo autêntico”. Isso os confunde e 
eles correm para começar outra vida (muitas risadas).

Estão fazendo isso. Estão correndo atrás da própria cauda espiritual, Shaumbra. Fazem 
isso porque acham que têm que fazer. Fazem isso porque acham ... Foram levados a 
acreditar que devem fazer todos esses estudos. Não estão sendo autênticos. E não estou 
falando de todos, na verdade, estou usando alguns exemplos extremos porque parte da 
minha autenticidade é ser extremista. (risos)



O que é “autêntico”, Shaumbra? É ser você mesmo. Sei que essas palavras são duras 
para algumas pessoas. Façam isso para si mesmo, porque sempre lhes disseram para 
NÃO serem vocês mesmos. Façam isso porque é para vocês. Isso é ser autêntico.

Vamos falar de alguns exemplos de seres humanos autênticos. Eu considero meu 
querido amigo Tobias autêntico. Ele sofreu as penas do inferno para chegar a isso. 
Passou por muitas vidas difíceis. E na última vida na Terra, ele disse “Chega. Chega –
Chega de regras. Chega de fazer coisas para os outros por obrigação. Chega de estudar 
as escrituras só porque me disseram que essa é a maneira de chegar ao céu”.

Tudo em que ele acreditava, tudo pelo que ele trabalhou tanto, fez com que ele acabasse 
na prisão, e onde estava o seu Deus para salvá-lo. Seu Deus não era autêntico, saiu de 
um livro. Era uma ficção escrita por alguém. E ele se sentou naquela prisão, sendo alvo 
de zombarias do pássaro – que na verdade era o Arcanjo Miguel – e o pássaro disse, 
“Quando, Tobias, quando você vai ser você mesmo? Quando vai ser autêntico? Quando 
vai parar de se alimentar de outros e alimentar-se de si mesmo? Quando você vai ser o 
maior Ser do mundo? Quando você vai ser quem realmente é?”

E, novamente, após grandes frustrações, Tobias enfim conseguiu entender o que o 
pássaro queria dizer e ele literalmente se libertou – não apenas dos muros da prisão, mas 
de tudo que o estava impedindo de ser autêntico. Ele resumiu tudo em sua simples e 
pura verdade. Sua simples e pura verdade.

E vocês estão sendo desafiados, ou convidados a fazer o mesmo, neste exato momento: 
Sua própria verdade. Não um monte de jargão esotérico. Não um monte de conversa 
mole. Nada para tentar impressionar outras pessoas. Não para ver quantos diplomas 
conseguem colocar na parede. Não para impressionar outras pessoas a fim de se 
sentirem bem. Isso não é autêntico. Isso é se alimentar no lugar errado.

Kuthumi. Muito autêntico. Muito autêntico – não tinha nenhuma necessidade de 
impressionar ninguém. Era muito independente, amava as pessoas, amava a natureza. 
Mas acima de tudo. O que posso dizer a respeito de Kuthumi, ele é o exemplo de 
aprender a amar a si mesmo. Não é narcisista. Ele não passa – digamos – dias e dias na 
frente do espelho. Ele aprendeu a se amar. Ele aprendeu que tudo o que já tinha feito em 
suas vidas foi o maior presente que ele pôde se dar. Ele é um exemplo de autêntico.



Quando ele aparecer por aqui... Ele voltará em breve... Quando ele aparecer por aqui e 
alguns de vocês se encontrarem com ele, vão perceber que ele é o maior exemplo de 
autenticidade. Ele é ele mesmo. Quando vocês ficam perto da energia dele, não sentem 
que alguma coisa está sendo tirada de vocês. Não se sente nenhuma manipulação ou 
trapaça. Ele é ele mesmo. É autêntico.

Ohamah, o soberano, o autêntico. Ele passa por muitas turbulências. Ele vem como um 
velho guerreiro, malcheiroso e grosseiro (risos), mas ele é muito autêntico. Ele aprendeu 
a mesma lição: “Nada importa. Nada do exterior importa. Nenhuma regra, nenhuma 
expectativa que possam ter a seu respeito. Nada disso importa”. Ele é autêntico. Ele não 
precisava do amor de outro humano... Na verdade, ele rejeitou isso... Ele não precisava 
do amor de outro humano para encontrar seu Ser autêntico.

Um querido amigo nosso que esteve aqui recentemente como convidado, Edgar Cayce. 
Muito autêntico, muito autêntico. Oh, sim, ele passou muitos anos da sua vida em 
conflito com a era em que vivia, alguns dos seus conceitos religiosos contrariavam o 
que ele fazia. Mas ele sempre permaneceu verdadeiro para si mesmo e autêntico. Ele 
sempre buscou na sua essência o que era importante para ele – ele! Ninguém mais, só 
ele.

Isso pode parecer egoísta, não? Mas, Shaumbra, vocês foram levados a acreditar que 
sempre têm que fazer alguma coisa para os outros e, depois, no final, tornam-se inúteis 
para todos porque estão esgotados, estão muito confusos sobre quem realmente são. 
Vocês são a antítese do autêntico. Na verdade, no longo prazo, vocês não fazem nada 
para ninguém quando estão sempre fazendo coisas para os outros.

Edgar Cayce descobriu que se ele fizesse isso para si próprio, SUA grande verdade – e 
não a verdade de nenhuma outra pessoa – seu ser autêntico, então as canalizações 
fluiriam. As informações fluíram e ele pôde escrever esses livros maravilhosos. 
Conseguiu ajudar muitas pessoas sendo autêntico.

Madame Blavatsky, uma grande amiga minha, uma grande filósofa e professora. Ela era 
autêntica. Ela era quem era. Amava a sociedade, amava seus amigos, mas não estava 
tentando impressionar ninguém. Ela se entendia muito bem com ela mesma. Ela sabia o 
que era ser autêntica.



Sabem, a parte autêntica de vocês, Shaumbra, é a parte charmosa. É a parte carismática. 
Vocês não precisam criar esse carisma, não precisam planejá-lo e desenvolvê-lo. É a 
parte natural que atrai as pessoas. Quando vocês são autênticos consigo mesmos, atraem 
as pessoas. Era assim que Madame Blavatsky fazia. Maravilhosamente autêntica.

Yeshua... Querido Jesus! (alguns risos). Muito autêntico. É interessante, vocês diriam, 
“Como pode um ser sem alma ser autêntico?” Bem, foi a energia coletiva por trás dele, 
inclusive a sua. Shaumbra, vocês e Yeshua são tão maravilhosamente parte um do outro 
– a energia coletiva por trás desse ser amado – e é por isso que muitos de vocês sentiram 
tanto amor e compaixão por este Ser. Foi a sua parte autêntica que vocês colocaram em 
Yeshua, e por isso, ele era autêntico. Ele não estava tentando impressionar seus 
companheiros. Não estava tentando impressionar os apóstolos. Certamente, não estava 
tentando impressionar os líderes das igrejas. Ele era autêntico.

E, eu, Saint-Germain. Eu sou autêntico. Eu sou tão autêntico que até posso falar de mim 
dessa maneira, entendem? Eu aprendi, enquanto estava preso no cristal, o que era voltar 
a ser o que eu era. Não me importo nem um pouco com o que outras pessoas pensam a 
meu respeito. É por isso – exatamente por isso – que elas me amam! (Saint-Germain ri). 
Quando vocês forem autênticos, quando aprenderem a se apaixonar por si mesmos, 
passarão a ser atraentes para as outras pessoas. Elas enxergarão a sua pureza. 
Enxergarão a sua essência.

Autêntico é soltar as coisas da sua vida que são falsas, que não significam nada. E, 
Shaumbra, a sociedade em geral está sob uma camada tão hipnótica que se esquece do 
que realmente é importante. As pessoas são completamente desprovidas de 
autenticidade, estão muito perturbadas, fazendo de tudo para tentar – digamos – apenas 
sobreviver. Fazendo de tudo para ter apenas o suficiente. Fazendo de tudo para agradar 
as outras ou para evitar desagradar as outras – e isso não é autêntico.

Por falar em autêntico, chegou a hora de vocês se livrarem desses termos antigos que 
usaram no passado para se referir à sua divindade. Vocês a chamam de Eu Superior, de 
Eu Verdadeiro. E o seu Eu Autêntico? E o seu Eu Autêntico? Ele é verdadeiramente o 
grande Ser expandido que vocês são. Vocês estão tão focados neste aspecto humano, 
que se esqueceram disso. Vocês não têm sido autênticos consigo mesmos a respeito de 
quem são.



Alguns de vocês têm essa ilusão não-autêntica de que esse grande ser divino, esse anjo 
dourado, vai descer, sentar-se no seu colo e que vocês estarão totalmente integrados. 
Não é assim que acontece. Não existe outra parte em outro lugar. Está tudo em vocês 
agora mesmo. Vocês simplesmente não têm sido autênticos – têm sido humanos com 
vocês mesmos. Chegou a hora agora... Chegou a hora de voltar para “O que é 
importante para vocês”. Voltar para quem vocês são. Voltar para suas raízes autênticas.

Como eu disse, não há nenhum grande mistério espiritual. Trata-se de algo do senso 
comum, Shaumbra, trata-se de ser autêntico. Com a permissão de Tobias, eu vou 
trabalhar com vocês neste próximo mês em situações que os ajudarão a compreender, 
primeiramente, os ciclos da sua vida e como sair deles. Como evitar a queda quando 
estão lá em cima. Como transformar realmente suas experiências e a sua natureza cíclica 
em natureza de expansão e ao mesmo tempo continuar a voltar para casa. Vou continuar 
lembrando vocês – durante o sono, quando estão acordados, quando estiverem dirigindo 
pela estrada – Vou continuar lembrando-os, com o apoio de todos esses outros seres 
angélicos que estão trabalhando com vocês, vamos dizer, “Isso é autêntico? Você está 
sendo autêntico?” Vou até mesmo pedir para que vocês se façam essa pergunta. 
Perguntem-se, “Estou sendo autêntico?”

Alguns de vocês vão lutar com as palavras, tentando decifrá-las. Alguns vão usar 
palavras bastante filosóficas. Vocês vão usar muitas – como posso dizer – baboseiras 
espirituais. Vamos continuar a trazê-los de volta para a essência e o núcleo. Isso é que é 
importante neste momento. É importante para o que vamos fazer daqui a alguns meses. 
Vamos voltar para o autêntico.

Assim, Shaumbra, essa é a mensagem de hoje... Curta e doce, exatamente como a 
energia desta sala... Essa é a mensagem do dia, trazida também pelos nossos 
convidados, os Ballards, que vêm trabalhando nesse princípio do “EU SOU Autêntico” 
desde a década de 1930. E agora, Shaumbra, chegou a hora de trabalharem isso em suas 
vidas.

EU SOU autêntico, e eu sou o Professor Adamus Saint-Germain.

Tradução: Sonia Bidutte    bidutte@terra.com.br 
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Eu sou, sim eu sou, Adamus Saint-Germain. Eu SOU autêntico, e vocês também estão 
se tornando.  

Antes de  começar com as nossas perguntas neste dia, vamos falar por mais um instante 
sobre este conceito de autêntico. A maioria dos seres humanos não faz escolhas em suas 
vidas. Eles simplesmente passam pela vida. Eu suponho que isso em si mesmo é uma 
escolha, mas uma escolha não muito iluminada ou uma escolha de livre arbítrio. A 
maioria dos humanos não faz escolhas conscientemente sobre o que eles querem fazer, 
ou como eles querem se expressar nesta vida. Eles ficam presos em seus ciclos, eles 
ficam presos nos seus dramas, e brevemente eles não estarão fazendo nenhuma escolha, 
nada. Eles estão simplesmente experimentando a vida, mas de um ponto de vista não 
autêntico. 

Ser autêntico significa dar uma boa olhada  em sua vida - sua vida do ponto de vista do 
criador. Significa olhar as escolhas que vocês estão fazendo sem jogar a culpa em 
ninguém por elas, sem se julgar, sem nomear um atributo de certo ou errado. 
Simplesmente é. Então com está base, vocês fazem uma escolha por si mesmos, não por 
outros. Não incluam nenhum outro nesta escolha feita, mas somente vocês. E então 
permitam que aquela escolha comece a se aclarar. Permitam que entre em sua vida. Isso 
é ser autêntico. Escolher para si mesmos. Ser um criador ponderado e consciente sem 
julgamentos, totalmente sem

máscaras, simplesmente escolhendo o que é que vocês querem.  

O desafio é fazer isto na dualidade, fazendo isto neste mundo cotidiano cercados por 
pessoas que ainda estão muito dentro de suas velhas questões. Cercados pela velha 



energia, cercados por estes contrastes e influências e por todas as outras coisas que 
fazem isto ser difícil. Mas é aí onde vocês verdadeiramente podem aprender como um 
criador, como é que é voltar à sua essência. Sejam autênticos. Se vocês puderem fazer 
isto no meio de todo este  barulho e todas estas outras máscaras, então vocês terão feito 
algo verdadeiramente milagroso. 

E com isso, vamos começar com as perguntas.

LINDA: Ok, eu sei que esta foi  para você, embora aqui diga querido Geoffrey e 
querido Tobias.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da Internet lida por Linda): Tantas horas nós 
escutamos as palavras de Cauldre, Tobias, Saint-Germain e outras entidades e tentamos 
que os bons sentimentos e visões se tornem realidade, mas agora todos nós estamos 
muito decepcionados. Por que?  Bem, primeiro quando você tenta acessar o site do CC e 
quer ir para as canalizações, deve entrar com uma contra senha. Nós pensávamos que as 
canalizações eram grátis para todo o mundo. Certo, pode ser que você não tenha que 
pagar, mas você tem que se  registrar ou não terá mais a chance de ouvir e ler as 
canalizações. Como isto se encaixa com a declaração: isto esta acessível para todo o 
mundo? Para mim se parece que o Círculo Carmesim se tornou poderoso. Segundo, 
todos estes  últimos anos nos foi falado que poderíamos mudar a vida futura para nós e 
para a espécie humana aqui na Mãe Terra. Assim todo  mundo que ouviu as 
canalizações, e há tantas pessoas no mundo que fizeram isto, trabalharam duro com si 
mesmos ou si mesmas e com outras pessoas porque confiávamos em vocês. Que aqueles 
que só acreditam no dinheiro, no poder, nas armas e assim por diante têm que renunciar 
às suas posições e a vida se tornará mais justa e amigável para todo o ser humano.  E 
agora nos dizem bom trabalho, mas há uma nova decisão para aceitarem e nenhum de 
vocês terá a oportunidade de ver e sentir melhor a vida. Mas agradecemos por todo o 
trabalho que têm feito. Talvez em 50 ou 60 anos, suas crianças terão outra oportunidade. 
O que acreditam que somos?  Pois para mim e para a maioria dos amigos, nós não 
confiamos mais no Círculo Carmesim. Parece que o CC  está se tornando outra 
organização poderosa mas não para ajudar a todos os seres  humanos. É triste que isto se 
mostre assim, mas espero que um dia a verdade real, seja entregue a todos os seres 
humanos. Tristemente, Janz.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente. Nós não acreditamos que houve uma 
pergunta aqui. Nós acreditamos ser uma declaração e nós o apreciamos fazendo está 
declaração e há muito pouco que possamos fazer para responder a ela. Seus sentimentos 
são seus sentimentos e apreciamos que tenha tido esta oportunidade para se expressar . 



PERGUNTA DA SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Hoje eu estou buscando 
orientação e direção que eu preciso tomar imediatamente e num futuro próximo sobre 
meu matrimônio.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Sentimos que você já sabe a direção que deve tomar, 
nisto. Você está simplesmente procurando validação aqui. Nós estamos tendo uma 
pequena discussão com Cauldre aqui. Não é para dizermos qual direção você tomará. É 
uma decisão que você vai ter que  tomar por si mesma. Mas como você sabe há muitas 
dificuldades e aflições aqui. Nós vamos  pedir que olhe para isto do ponto de vista de 
como você está conectada, como as energias estão alimentando ou alimentando 
inapropriadamente, e  como seria deixar algumas destas energias muito velhas e pesadas 
envolvendo isto - deixar isto ir neste momento. Nós acreditamos, novamente, que você 
já sente verdadeiramente a resposta e você está procurando validação. Nós não podemos 
decidir por você, mas o que nós estamos dizendo aqui é que você já sabe o que fazer.

SHAUMBRA 2: Obrigada

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (da Internet lida por Linda): Estou exausto, por que? 
(risadas).

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Há uma variedade de razões para isto, e realmente esta 
pergunta é para todos os Shaumbra. Todos eles estão se perguntando isto, por que  o 
corpo está tão exausto. Por que a mente fica às vezes confusa? Por que nós estamos 
passando por todas estas coisas que estamos? Este é um processo muito grande que 
vocês estão passando e pode ser considerado muito difícil. Vocês estão se 
transformando de um humano com base na dualidade para um com base na expansão ou 
em um humano divino baseado na Nova Energia. Este processo é muito desafiador em 
cada parte de vocês. Nós estamos trabalhando com vocês gradualmente, passando por 
isto lentamente , mas ainda assim o Shaumbra quer se apressar nisto.

Tobias conta a história de um grupo de seres - vocês poderiam dizer que  eles eram 
Shaumbra – quando o Círculo Carmesim a princípio começou a trabalhar junto 
novamente  aproximadamente em 2000.  Este grupo era mais ou menos um grupo 
experimental. Eles queriam ir muito, muito rápido. Eles queriam ver como empurrar os 
limites ou as margens deste processo todo. Foi muito difícil para eles. Vários deles 
decidiram deixar os corpos físicos - ir mais além. Outros decidiram se retirar totalmente  



da sociedade e de tudo durante algum tempo porque era  muito difícil estar no sistema. 
Nós honramos aquele  pequeno grupo que fez isto em nome de todos porque deu a todos 
nós uma chance de enxergar a maneira de como este processo pode se desdobrar de um 
modo suave que não destrua o corpo ou a mente. Assim este é um processo muito, 
muito difícil e um processo cansativo para se atravessar. Vocês estão substituindo por 
completo de um tipo de energia  física  para outra, e o corpo vai responder às vezes. 
Ficará muito cansado. A mente ficará exausta.

O que nós estamos dizendo  aqui é que isto é só parte do processo. Isto não vai durar 
para sempre e especialmente, a medida que  se desconectarem de algumas das velhas 
formas de se alimentar e inclusive do campo, vão encontrar um novo surto de energia. 
Nós estamos trabalhando agora mesmo com os Shaumbra que já estão experimentando 
isto. Não é algo que - como dizer - que ninguém já tenha passado por isso. Muitos já 
estão experenciando um sentido novo de vitalidade, uma nova  facilidade na vida , uma 
nova simplicidade. Mas estão tomando a completa  responsabilidade por si mesmos. 
Eles não estão culpando outros. Eles não estão culpando os outros Shaumbra ou a -
como dizer - a organização ou quaisquer destas outras coisas. Eles estão tomando a 
plena responsabilidade e eles estão aprendendo que a  vida fica muito fácil quase o 
ponto disto ser sem nenhum esforço, porque isto é assim - se torna um fluxo natural em 
suas vidas. Assim este é um processo pelo qual vocês estão atravessando e não durará 
para sempre. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Eu gostaria de clareza, 
talvez validação, a respeito da situação de minha casa e da minha mudança que esta para 
acontecer.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente, e vamos perguntar a você o que 
especificamente é que escolhe fazer? É dai de onde a maior clareza vai chegar - de você.

SHAUMBRA 4: Minha escolha seria ficar em minha linda casa. Não é possível. Eu 
estou desejando saber exatamente se esta propriedade que estou procurando em outro 
estado é a escolha certa?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Nós vamos ter que dizer, novamente, não há nenhuma 
escolha certa, assim como também não há nenhuma escolha errada. É apenas a escolha 
que conta. Assim muitas vezes os Shaumbra - como dizer - não farão uma escolha 
porque eles têm medo de fazer a escolha errada. Você pode ir para qualquer propriedade 



e torná-la o seu próprio céu na Terra. E também pode perceber que você pode ir para 
qualquer propriedade e não tem que permanecer lá para sempre, isto não está sendo 
imposto a você. Este é um exemplo maravilhoso - e nós apreciamos a sua pergunta -
este é um exemplo maravilhoso de ser autêntico e tomar posse da sua propriedade para 
suas próprias criações. Não há um único anjo fora deste lugar, nem mesmo o Ballards, 
ou nenhum outro de nós que está dizendo que você tem que fazer uma coisa ou outra. 
Nós queremos que você e  queremos que todos os Shaumbra acostumem-se a fazer 
escolhas e perceber que há uma grande alegria e grande descoberta nestas escolhas, e 
não ficar presos em um única coisa. Vocês não podem fazer a escolha errada. Vocês 
podem apenas fazer uma escolha, vejam vocês.

SHAUMBRA 4: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (da Internet lida por Linda): Minha nova casa se 
adaptaria para  um centro de cura? Eu sinto que há algo especial lá, e que eu preciso 
cuidar da minha saúde neste momento.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Sem duvida, sem duvida. E novamente você esta 
perguntando sobre sua nova casa ser um centro de cura. Se assim você escolher isto, 
então ela se tornará. Não há atributos decisivos da sua casa ou de qualquer lugar em  
particular que existe que vai fazê-la melhor ou pior. Às vezes nós achamos que os da 
nova era sairão correndo para uma certa área porque eles ouvem que as energias lá estão 
melhores. E isto realmente não importa. Verdadeiramente essas coisas não são as 
importantes. Descobrirão que as energias não são melhores em Sedona do que em 
Nebraska. É a mesma energia básica e ela não existe somente em um lugar. Algum pode  
ser - como dizer - que tenha alguns atributos geológicos especialmente únicos, mas você 
pode fazer seu trabalho em qualquer lugar. Se você escolher tornar sua casa em um 
centro de cura, então ela se tornará um centro de cura, e então todas as outras energias -
nos reinos angelicais e nos reinos humanos - chegam para apoiar a sua decisão, veja 
você. O Universo conspira para satisfazer seus desejos. Mas quando você não estiver 
fazendo uma escolha, quando você estiver cedendo para qualquer outro ser fazer a sua 
escolha, então o que acontece é que todas as outras energias entram em um tipo de 
modalidade neutra. Nós estamos pedindo Shaumbra que sejam ousados, que tomem 
posse de si mesmos, entendam que vocês são os criadores. Nós temos um pouco disto, 
por exemplo,  na pergunta que foi feita antes, colocando uma grande culpa em todas 
estas outras coisas fora deles mesmos -  vocês não estão sendo um criador. Vocês não 
estão sendo autênticos. Vocês estão jogando a culpa disso em tudo mais. Assim 
Shaumbra está na hora de avançar. Vocês podem fazer qualquer coisa funcionar -
qualquer coisa.   



PERGUNTA DA SHAUMBRA 6:(uma mulher ao microfone): Oi. Eu comprei um 
filhote de cachorro há dois meses atrás. Ele tem uma tosse horrível que nós não fomos 
capazes de sanar. Nós usamos homeopáticos, usamos ervas, usamos antibióticos. E ele 
também gosta de defecar no quarto do meu filho. Você poderia me dar algum conselho?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente. Primeiro, vamos ir além desta energia que 
vocês "compraram" um cachorro. Vocês aceitaram a responsabilidade por este pequeno 
ser que chega e neste momento há - como dizer - a Velha Energia neles. A essência 
verdadeira da energia canina que quer vir para este corpo, não veio ainda. Ela está 
esperando por alguma limpeza  ocorrer. Então vocês estão lidando com um velho tipo 
de energia animal que está ainda no corpo. Vocês podem olhar e manter este pequeno e 
querido ser e dizer-lhe que sempre que ele estiver pronto, a velha energia animal pode 
passar para o lado para  deixar uma das verdadeiras energias do animalzinho chegar. 
Enquanto isto, um pouco de mel e água seriam bons para a tosse, e em termos de 
defecar por toda a parte - algumas vezes estes animais são apenas animais. Mas a coisa 
mais importante seria chamar isto...há uma energia do animal que está aguardando para 
chegar dentro do corpo deste pequeno ser.

SHAUMBRA 6: OK, obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 7: (da Internet, lida por Linda): Eu sou uma mãe 
solteira de três jovens crianças de dois pais diferentes. Eu freqüentemente tenho o 
sentimento de que educar as minhas crianças nesta situação, me causa muito esforço e 
me impede de ser totalmente livre. De alguma maneira, me parece que estou presa em 
minha própria criação. Você pode me esclarecer neste ponto?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente. Você está absolutamente presa em sua 
própria criação porque isto é o que você acredita neste ponto. Você se vê como uma 
vítima. Você se vê como uma guardiã, e está literalmente escolhendo deixar isto 
interromper seu próprio crescimento. Assim os jovens que estão em sua vida neste 
momento, aqueles que está criando, não são muito capazes por si próprios. Assim, 
vamos remover esta energia que você tem de criá-los. E isto  está também 
consideravelmente colocando neles um fardo energético também. Você tem a 
responsabilidade enquanto eles são jovens, mas você não tem que colocar neles energias



de camadas pesadas. Seu trabalho é fazê-los sentir seguros e fazê-los sentir livres. Mas 
não tem que cuidar deles com um tipo de energia que você está dirigindo. O que você 
realmente necessita fazer é estar cuidando de si mesma, o que não está fazendo. Você 
está adiando isto para tudo mais e você está usando tudo mais como desculpa pela sua 
própria deficiência de ir para a frente. Você pode ser autêntica com você mesma? Você 
pode ser tão autêntica como parar de responsabilizar isto por tudo o mais?

PERGUNTA DA SHAUMBRA 8 ( uma mulher ao microfone) : Eu gostaria de ter 
alguma informação ou resposta pelos problemas que tenho tido com a digestão e 
alimentação, assimilação, a eliminação de tudo o que está passando ou não por mim. 
Por que piorando ultimamente? Isto é especificamente pelo que eu estou comendo ou 
pelo sistema de crenças em que estou presa? Ou talvez quando eu me mover para a 
Nova Energia, isto se curará por si mesmo?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Isto não é necessariamente mesmo uma questão de ter 
que curar. O que está acontecendo aqui novamente é - e novamente você está 
perguntando no interesse de todos Shaumbra, pois muitos estão passando por esta 
situação neste momento. Seu corpo está passando por uma inacreditável mudança a um 
nível energético profundo que faz sua ascensão ultimamente para um equilíbrio químico 
ou biológico. A forma com que qualquer energia é assimilada e usada ou processada é 
diferente do que foi há muitos anos atrás. Então aqui vocês estão digerindo ou se 
alimentando de comida e seu corpo está lidando com isso de uma maneira totalmente 
diferente. Há mais do que uma reação química que está ocorrendo quando vocês 
recebem o alimento em seu corpo. Então você acha que toda a sua digestão é tirada do 
equilíbrio. Você vai achar que a sua dieta precisa ser mudada, particularmente os 
alimentos que são pesados em ácidos vão ser mais difíceis para assimilar. Você não 
precisa do nível de ácido no seu sistema digestivo como você precisou em outra época. 
Assim você vai ser atraída para alimentos que são mais neutros ou mesmo 
potencialmente mais básicos. Este é um processo pelo qual está passando mas você 
pode, primeiro de tudo, antes de comer qualquer alimento, deve aguardar um momento 
para ter consciência da energia essencial deste alimento. Percebam estas coisas que vão 
servir melhor ao seu corpo e costumem - como dizer - a dar um foco nisto quando 
estiverem recebendo-o em seu corpo. Converse com seu corpo. Deixe-o saber que você 
está mudando, que você sabe que está lidando com alimentos diferentes e que isto 
poderá trazer um pouco mais de equilíbrio para a forma com que ele digere e elimina o 
alimento. Seu corpo captará isto em breve e se ajustará a tudo isto. Mas, na realidade, 
novamente este é um maravilhoso exemplo das mudanças pelas quais vocês estão 
passando. Em suma, não há nada errado com a saúde do seu corpo. Ele está 
simplesmente passando por este processo de mudança. Afaste-se neste momento dos 
alimentos que são em particular muito condimentados ou ácidos porque o seu corpo está 
tendo um momento difícil para lidar com estes.



Shaumbra 8: Você acha que a terapia holística - mais as limpezas e as hidroterapias e o 
uso de enzimas que uso estão ajudando o meu corpo a passar por isto, ou não 
necessariamente?

Adamus Saint-Germain: Isto na verdade - os suplementos que os Shaumbra usam, estão 
realmente jogando seus corpos em desanimo Eu sugeriria, não apenas para você, mas 
para qualquer Shaumbra, se estiverem em um tipo de programa suplementar pesado -
usando suplementos regulares - vocês vão querer sair deles. Estão enviando os sinais 
errados para o seu corpo. Se você estiver fazendo isto em uma base diária interrompa 
por pelo menos uma vez em alguns dias. Eventualmente interrompa uma vez por 
semana, e então eventualmente os liberem. Seu corpo sabe como cuidar dele mesmo 
muito bem. Mas quando você está lançando nele suplementos e enzimas e todas estas 
coisas, seu corpo se rende, por assim dizer, e pensa, "Eu dificilmente continuarei com o 
que eles estão tentando fazer comigo". Mas, ele tem a sua própria inteligência e 
habilidades e nós sabemos que muitos, muitos Shaumbra estão tomando todos estes 
suplementos. Tudo de vitaminas e minerais, coisas para perder ou ganhar peso, e todas 
estas outras coisas. Vocês estão absolutamente confundindo a sua biologia. Retornem ao 
básico. Conversem com o seu alimento. Conversem com o seu corpo.

Shaumbra 8: Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Obrigado.

Pergunta de Shaumbra 9: (da Internet, lida por Linda): Os últimos 15 anos tem sido um 
contínuo processo de limpeza para mim. Entretanto, eu acho que pela profunda 
influência que a minha família tem exercido em mim, eu não tenho sido capaz de 
transcender. Eu ainda me sinto inadequada e indigna. Você pode me dar alguma 
orientação de como superar isto?

Adamus Saint-Germain: Realmente, e nós discutimos isto no início deste Shoud hoje. É 
compreender que o maior presente que você pode se dar é perceber que tudo tem sido 
um presente. Neste momento, você está falando a respeito das velhas energias da 
família - antes de tudo, eles têm uma velha inclinação a elas, assim é difícil liberá-las. E 
nós sabemos que você e todos os Shaumbra têm passado por uma tremenda liberação. 
Mas algumas vezes, quando esta inclinação ainda está lá e algumas vezes as - como 
dizer - as velhas energias estão muito pegajosas, então estas vão ser difíceis de liberar. 



Então, a melhor coisa é compreender que cada uma destas coisas foi um presente. Se 
seus pais eram alcoólatras, olhe para o presente que estava lá. Se você teve namorados 
que foram abusivos, olhe para o presente que estava lá e compreenda que você se deu 
um presente. Isto muda a vibração e a dinâmica energética destas experiências, e isto 
afasta esta tendência, como dizemos, e então estes velhos fantasmas não vêm mais 
rondá-la e assombrá-la. Obrigado.

Pergunta dA Shaumbra 10: (Uma mulher ao microfone): Oi. Eu imaginei se você 
poderia esclarecer algo para mim. Eu tenho aprendido que você é o que pensa. Que você 
atrai as pessoas e as experiências para você, da maneira que você pensa...

Adamus Saint-Germain: ...e nós vamos corrigir isto por um momento aqui, e desculpe a 
interrupção. Você é o que você acredita. Pensar tem muito pouco a ver com isto.

Shaumbra 10: OK. Bem eu tenho enxaquecas todo o tempo. O tempo todo, e meu 
dentista quer extrair outro dente. O que eu poderia estar talvez pensando para atrair isto 
para mim? Eu não quero ficar nesta situação e não posso compreender isto.

Adamus Saint-Germain: Realmente, e nós estamos sentindo aqui, Shaumbra, pois 
muitos deles já sentem a resposta. Você está pensando muito. Você não está sentindo, e 
extrair alguns dentes, é um tanto selvagem...(risos).

Shaumbra 10: Eu estou tentando dizer - Eu estou dizendo de todos os dias de dor...

Adamus Saint-Germain: e eu irei ter uma discussão com este dentista e extrair alguns 
dos seus dentes! (Muitos risos). E nós veremos se ele se sente melhor após isto (risos). 
Eu estou horrorizado, mas não surpreso com isto. Você literalmente tem muita energia 
bloqueada em sua cabeça. Você tem esquecido de como sentir. Você não está 
permitindo à energia correr de lá para cá e por toda a sua biologia. Você vai querer ter 
algum trabalho corporal, e não se focalizar na cabeça ou definitivamente nem em seus 
dentes. Mas você quer obter que toda a energia percorra novamente. E nós vamos 
sugerir algumas poucas coisas. Aprenda a chorar novamente. Comece a fluir os seus 
sentimentos novamente. Conscientize-se e sinta as coisas. Você adquiriu - nós podemos 
ver isto - é quase como se você tivesse adquirido esta massa em seu cérebro energético, 
não em seu cérebro físico, mas você adquiriu esta massa construída porque você pensa 



muito em tudo. E as enxaquecas são simplesmente seu belo eu físico, tentando dizer-lhe 
para parar de colocar tanta pressão nele. E a respiração é maravilhosa.

 Shaumbra 10: OK, obrigada.

 Linda: Ela está nova em folha. Ela nunca vai voltar novamente (risos).

Adamus Saint-Germain: Quando as dores de cabeça dela desaparecerem, ela voltará 
(Mais risos).

Pergunta dO Shaumbra 11 (da Internet, lida por Linda): Você nos disse muitas e muitas 
vezes que o Shaumbra deveria trabalhar independentemente. Eu estou trabalhando em 
um orfanato e no momento eu não tenho qualquer desejo, idéia, habilidade ou 
necessidade de trabalhar independentemente. O que você poderia me dizer sobre o meu 
trabalho? Eu sinto que posso fazer um trabalho muito valioso lá. O meu trabalho tem 
qualquer tipo de segundo plano?

Adamus Saint-Germain: Realmente. Nós vamos colocar algumas linhas aqui com 
algumas pessoas. E nós sabemos que vamos deixar algumas pessoas irritadas, e 
infelizmente Cauldre tem que suportar muito junto com Linda e uns poucos. Mas nós 
queremos que vocês dêem uma olhada em como vocês estão trabalhando com os 
desabrigados. Nós queremos que vocês sejam verdadeiros e autênticos com vocês 
mesmos. Nós queremos que vocês dêem uma olhada em como isto os alimenta - e isto 
os está alimentando de algumas maneiras interessantes. Nós adoraríamos que vocês nos 
trouxessem a informação, mas duvidamos se quererão isto, mas o que acontece quando 
vocês dão uma boa olhada interna. Nós vamos fazer umas poucas afirmações a vocês. 
Vocês têm uma atitude de trabalhador social. Vocês acham que o único caminho para a 
sua própria iluminação é tentar salvar o resto do mundo primeiro. Vocês têm uma 
tremenda culpa em sua vida - uma tremenda culpa em todos os tipos de coisas e vocês 
pensam que o único caminho pelo qual vocês podem se redimir, é fazer este trabalho. 
Agora, nós não estamos dizendo que há qualquer coisa de errado em trabalhar com os 
desabrigados, contanto que vocês estejam respeitando e tendo compaixão por eles. E 
vocês não. Vocês os encaram como pobres, seres indigentes que não são iluminados e 
não são inteligentes e são os refugos da sociedade. Vocês não têm absolutamente 
compaixão por eles sob qualquer condição. Vocês deveriam estar olhando para eles, 
através dos olhos de Deus, que eles estão escolhendo isto e eles estão vivendo uma 



experiência brilhante em sua vida. Vocês deveriam estar honrando-os a cada dia que 
vocês caminham aqui.

Assim vocês estão presos. Assim vocês estão presos. E vocês querem se libertar - serem 
autênticos. Dê uma olhada no porque você está lá e o que está acontecendo e por que 
você se ressente com os outros que estão agora começando a abrir as suas asas e se 
elevarem para novas alturas, tanto se isto for um negócio, se isto for uma modalidade de 
cura, ou se isto for apenas  apreciar a vida elevadamente. Você tem inveja deles. 
Obrigado. (Muitos risos e aplausos).

Pergunta de Shaumbra 12: (uma mulher ao microfone): Oi, Saint-Germain. Isto é quase 
uma honra. Eu o acompanhei por muito tempo. Quando eu estive em depressão no 
Novo México, eu encontrei um jovem que também era um canal de Saint-Germain, uma 
essência sua, e muitas vezes ele tentou criar o que ele chamava de séries de 
transformação. Você está familiarizado com as séries de transformação?

Adamus Saint-Germain: Realmente.

Shaumbra 12: Nós buscamos, ou muitas tentativas quando ele estava em Nova Jersey, 
mas ele ficou no meio do caminho disso completamente. E quando estávamos no Novo 
México ele somente realizou talvez quatro aulas. Isto é algo que você apresentará?

Adamus Saint-Germain: Eu apoiarei e auxiliarei a qualquer pessoa. Você, este querido 
de quem você está falando, qualquer Shaumbra aqui, no que quiserem fazer - mas eu
preciso da sua energia nisto primeiro. E este de quem você fala, estava muito disposto a 
adiar comigo e com os outros, e portanto, nossas energias não estiveram prontamente 
disponíveis. Nós precisaríamos de que este querido fosse muito intimamente uma parte 
do processo. A canalização da Nova Energia não é o canalizador, tal como Cauldre, 
recostando-se na cadeira. Nós os queremos bem em frente conosco e então nós 
apoiaremos as atividades. As séries de transformação agora estão velhas e os materiais 
que fizeram parte disto, não precisam mais ser trazidos da mesma forma. Há uma nova 
série - o potencial de uma nova série - aguardando para ser apresentada. Nós vamos 
sugeri-la, não para ser apresentada na forma de um livro, mas ser apresentada parecido 
ao que o Crimsom Circle faz, onde é apresentada em alguns dos seus meios mais 
contemporâneos - a Internet e estes CDs que vocês têm - porque a informação está 
mudando muito rapidamente, tão rápido neste momento que pelo tempo que se leva 
para publicar um livro, já é muito tarde. Então tsto tem que ser participação e tem que 



ser feito rapidamente e nós vamos sugerir que um nome seja mudado, porque há muita 
Velha Energia envolvendo isto.

Shaumbra 12: Eu questionei a sua autenticidade também.

Adamus Saint-Germain: Realmente. Uma sábia.

Pergunta de Shaumbra 13 (da Internet, lida por Linda): Minha pergunta é, ao deixarmos 
ir as nossas sementes do destino, é o mesmo que deixarmos ir nossos implantes, nossos 
contratos? E isto afeta ou muda os de minha filha? Obrigada e lhe amo profundamente.

Linda: Isto foi para Tobias!

Adamus Saint-Germain: Nós sabemos que foi para Tobias! (Muitos risos e Adamus 
Saint-Germain rindo). É interessante notar, e novamente eu vou fazer uma afirmação 
áspera porque eu posso...(risos). Muito francamente, eu não preciso do amor de 
ninguém, pois eu o encontrei dentro de mim mesmo, mas logo que o encontrei dentro de 
mim, ele de fato era semelhante a uma luz brilhante que outras pessoas automaticamente 
me amariam de qualquer maneira.

Linda: Ah-h-h-h! (audiência aplaude).

Adamus Saint-Germain: E com isto nós vamos pedir a você para repetir a pergunta. 
(Risos).

Linda: Uau, isto parece tão distante! Isto foi dois minutos atrás! "Minha pergunta é, ao 
deixarmos ir nossas sementes do destino, é o mesmo que deixarmos ir nossos implantes, 
nossos contratos? E isto afeta ou muda aqueles da minha filha? Obrigada e o amo 
profundamente."

Adamus Saint-Germain: Sim. Eu apenas queria ouvir esta parte novamente. (Risos). 
Realmente, quando as sementes do destino são liberadas, é como um implante. É um 



implante que foi colocado lá por vocês mesmos, mas ele muda o carma, ele muda o 
destino, ele muda as limitações que o futuro estava mantendo para vocês. Ele não muda 
necessariamente as sementes do destino de alguém mais, pois somente eles podem abri-
las. Entretanto, quando elas vêem um humano que deixou ir aquelas e um humano que é 
puro e autêntico, isto lhes dá  esperança, poderiam dizer, ou eles podem ver o potencial 
de fazer isto dentro deles mesmos. Assim cada vez, Shaumbra, quando você faz algo 
como isto, para você mesmo, isto tem um efeito em tudo  mais. Obrigado.

Pergunta da Shaumbra 14 (uma mulher ao microfone): No último verão eu fui desligada 
de um emprego no mundo corporativo em que eu tinha trabalhado por 30 anos. Eu 
recebi uma licença de um ano que foi um presente muito sagrado de tempo que eu 
nunca tinha tido e realmente examinei minha vida e para onde eu estava indo. E agora 
começando este ano obviamente, a menos que eu planeje viver debaixo da mata, eu vou
ter que trabalhar em algum lugar. Eu tive uma pratica de hipnoterapia de modo extra 
oficial por anos e eu estou lutando entre...as avenidas que eu julgo estar atingindo becos 
sem saída...se voltar ao mundo corporativo, Deus me livre, ou a hipnoterapia. Mas tudo 
me parece errado e eu fico ouvindo as mensagens que eu aprendi a ouvir, mas agora eu 
estou confusa, oprimida e irritada pelo fato de querer saber o que fazer pelo resto da 
minha vida quando eu crescer.

Adamus Saint-Germain: Hum, interessante. E novamente dentro de sua pergunta já 
estão contidas todas as respostas aqui. Você não quer voltar ao mundo corporativo. 
Você não quer voltar sob qualquer condição, mesmo de volta para a velha hipnoterapia 
ou para quaisquer dos velhos modos de fazer as coisas. Então você se senta em uma 
bifurcação na estrada, por assim dizer. Agora é o momento para você fazer escolhas e 
novamente ser corajosa e destemida, e não se preocupar sobre se é a escolha certa ou a 
escolha errada, mas simplesmente fazer uma escolha sobre prosseguir em sua vida. 
Agora quando nós dizemos escolhas, estamos falando em um nível muito amplo aqui. 
Não estamos falando em fazer uma escolha particular sobre que emprego você quer ou 
que trabalho você quer fazer, porque a sua escolha pode ser não trabalhar de nenhuma 
maneira. E quem vai dizer que você tem que trabalhar de algum modo. Esta é uma velha 
cobertura e sistema de crenças que você tem que ter um trabalho para sobreviver. É uma 
das maiores - como dizer - formas de hipnose em massa que nós vemos hoje. Você não 
tem que trabalhar sob qualquer condição.

Assim agora, isto vem de encontro ao que você escolher. O que você quer fazer? E você 
está na encruzilhada. Quando você fizer esta escolha, do que você escolhe em sua vida, 
então tudo o mais começará a chegar e apoiá-la. Você vai ficar surpreendida, e 
novamente você está fazendo esta pergunta para todos os Shaumbra, não apenas para 
você - você vai ficar surpreendida pelas limitações ou mesquinhez de pensamento que 



você teve sobre seu próprio mérito. Novamente, os humanos pensam que eles são 
treinados em certas áreas ou eles tiveram 30 anos de experiências fazendo um certo 
trabalho e isto é tudo o que eles podem fazer. Você vai ficar surpreendida com o que 
você pode fazer mas você tem que decidir primeiro o que gostaria de fazer. Qual direção 
geral, o que lhe traz a alegria, como você quer criar, e então tudo vem para apoiá-la.

Há muitos Shaumbra que já estão experienciando isto. Eles estão fazendo coisas que 
nunca pensaram que estariam fazendo. Eles são hábeis e talentosos nas áreas em que 
eles nunca souberam que fossem, porque isto foi mantido nas coberturas. Assim a nossa 
prescrição para você é fazer uma escolha em algo - qualquer coisa - hoje. Faça uma 
escolha. Esta não tem que ser a escolha pelo resto de sua vida. Mas faça uma escolha 
hoje e então observe como as energias começam a operar para apoiar isto. E então 
amanhã faça outra escolha. E então em uma semana, ou então faça escolhas maiores e 
observe como tudo vem para apoiar isto e observe como você realmente - não apenas 
você mas todos os Shaumbra - têm vivido em um mundo muito limitado com sistemas 
de crenças limitados. Obrigado.

 Shaumbra 14: Isto é magnífico. Obrigada.

Pergunta dO Shaumbra 15: (um homem ao microfone): Oi. Agora esta pergunta gira em 
torno de afirmações, declarações, intenções. Por exemplo, nós poderíamos querer 
afirmar em ascender espiritualmente. Nós poderíamos querer fazer o Eu Sou. Nós 
queremos fazer afirmações diariamente onde você quer dar a intenção para certas coisas 
em nossas vidas. A pergunta é, uma vez que você faça estas declarações, você tem que 
fazê-la diariamente e você pode deixá-la ir e apenas se divertir? Qual é o seu 
pensamento sobre isto?

Adamus Saint-Germain: Nós vamos ser audaciosos mais uma vez, acredite nisto ou não!

Shaumbra 15: Por favor, seja.

Adamus Saint-Germain: As intenções não são nada. Elas são como ter o seu carro em 
ponto neutro. Você está sempre pretendendo fazer algo e isto nunca acontece. As 
afirmações são processos de...Cauldre acabou de me dizer que ele vai me matar nesta 
noite (risos). Eu já estou morto! (muitos risos). Ele também está dizendo que ele vai ter 
uma conversa com Tobias sobre este ser o meu último Shoud (mais risos). 



Continuando...as intenções são neutras. Elas não vão a lugar nenhum. Isto não é uma 
escolha. É uma protelação, e nós vemos tantos humanos com intenções e nada acontece 
e então eles imaginam por que. Porque eles estão apenas pretendendo. As afirmações 
são geralmente da mente. Os humanos se envolvem nesta coisa toda sobre ter que 
afirmar. Vocês estão tentando se iludir. Vocês estão tentando se hipnotizar em algo e os 
resultados...algumas vezes há resultados, mas geralmente eles são muito, muito 
limitados e eles desaparecem rapidamente, porque as afirmações não são autênticas.

As declarações são o mesmo que a afirmação. Elas são muito mentais. Elas são muito 
Velha Energia e elas têm uma energia muito tênue por trás delas. Então eu vou 
recomendar-lhe e prescrever a você escolhas. Faça escolhas. Faça uma escolha. 
Interiorize-se. Diga, "É esta a minha escolha autêntica? E eu estou fazendo por mim 
como um divino e soberano ser humano?" Faça uma escolha. E então por que você 
desejaria pensar sobre isto novamente? Por que você teria que voltar atrás? Como, você 
não ouviu? Como, você não ouviu? (alguns risos). Pense em ter que dizer a Deus a cada 
dia qual é a sua escolha. Faça a sua escolha, sinta se ela é autêntica, e então deixe-a ir. 
Há uma beleza nisto. Há realmente uma mágica nisto. Uma vez que você fizer a 
escolha, você apenas tem que colocar um tipo de carga energética em você e nesta 
escolha. Então você deixe-a ir. E então ela sai - esta escolha que você já fez, encontra as 
energias e recursos apropriados, mesmo fora, em outros reinos, mesmo através do reino 
físico da Terra, e então ela começa a trazer de volta as energias apropriadas para apoiar 
esta escolha. Coisa muito, muito simples. Mas quando você sente que tem que se sentar 
em frente ao espelho todo dia e afirmar ou declarar, bem, então o que o seu eu autêntico
está ouvindo é que você realmente não acredita em si mesmo, e que você tem que 
repeti-lo mais e mais. Você tem que tentar se convencer. Agora você está em uma 
armadilha. Agora você está em hipnose e você vai sentir isto energeticamente. 
Entretanto, se você faz uma escolha, tudo começa a fluir.

Nós vamos sugerir a todos os Shaumbra, brinquem com escolhas. Brinquem com elas. 
Alguns de vocês vão ficar confusos sobre o que é uma escolha. Foi há muito tempo 
atrás que você fez uma (alguns risos). Você vai começar a trabalhar com as escolhas e 
rir um pouco mas você vai sair daqui dizendo, "Agora eu não tenho certeza do que é 
uma escolha. Eu não estou certo se ouso fazer uma e tenho medo que talvez se eu a fizer 
ela se realize." Um dos maiores e verdadeiros medos de qualquer humano é sua criação 
verdadeira, seu poder, sua capacidade. Então eles se rebaixam. Eles não fazem escolhas. 
Eles deixam todos os outros fazerem escolhas por eles. Eles acusam tudo o mais. Então, 
quando vocês saírem daqui, a sua atribuição agora, a todos vocês, é fazer uma escolha. 
Isto pode confundi-los um pouco. E se for uma escolha muito pequena? E se for muito 
grande? Nós vamos dizer que façam uma escolha, qualquer escolha, e então comecem a 
observá-la. O que acontece? Brinquem com ela. Divirtam-se com as escolhas e 
observem como tudo vem de volta a vocês. Obrigado.



Shaumbra 15: Realmente rápido - apenas escolher e deixar ir e deixar Deus, certo, é o 
que você está dizendo, sim?

Adamus Saint-Germain: Você é Deus, na realidade. Faça uma escolha, faça uma 
respiração profunda e deixe-a ir. Deixe-a ir para todo o Universo. Deixe-a ir para toda a 
Criação e observe como você, Deus, então começará a manifestá-la de volta em sua 
vida.

Shaumbra 15: Então até que tempo quieto, em uma base diária, qual é a sua idéia sobre 
isto? É apenas não pensar sobre nada?

Adamus Saint-Germain: Traga-a de volta em termos simples. Faça uma escolha. Deixe-
a ir. Uma vez que você começar a envolver todas estas outras coisas, tendo que ter todos 
estes outros tipos de cerimônias ou processos em torno disto, você apenas não é 
autêntico consigo mesmo. Faça uma escolha. E se você tiver que fazer algo, adote a sua 
respiração profunda, diga, "Eu sou Deus, aqui está a minha escolha." Deixe-a ir. Deixe-
a ir. E então não comecem... alguns de vocês vão começar a pensar sobre a mecânica de 
como isto volta a vocês e vocês vão começar a dizer, "Agora esta escolha funcionou 
realmente bem, realmente rápida, e como ela funcionou." E vocês vão querer colocá-la 
em gráficos e redigi-la, mas eu vou lhes dizer neste momento, a cada vez ela vai ser 
diferente. A forma que ela volta a vocês, vai ser diferente. Assim também deixem ir as 
expectativas. Obrigado.

Linda: A propósito, eu conversarei com Cauldre. Eu acho que você está sendo muito 
mais encantador do que ele percebe. Última pergunta, se você preferir.

Pergunta dA Shaumbra 16 (uma mulher ao microfone): Obrigada, Saint-Germain por 
receber esta pergunta. Obrigada pela encantadora sessão desta tarde. Eu tenho duas 
perguntas. A primeira - o campo cristalino em que nós estamos penetrando para fazer-
nos Deuses grandes e poderosos, é a mesma energia escalar (N.T. Matemática - Física 
quantidade com Magnitude e sem direção) que os cientistas estão falando porque ela 
não tem vibração, ela é suave e ela cura.

Adamus Saint-Germain: O que você está fazendo agora - o que Shaumbra está fazendo -
é realmente deixar ir o que chamamos de energia de campo ou energias externas e você 



está entrando em uma energia de essência interna, que não é mensurável por quaisquer 
aparelhos humanos agora. Então você está realmente liberando todos os meios externos 
em que você tem sido conectada e trazendo energia para a sua vida. Você está entrando 
na energia da essência e esta energia realmente não é poderosa de nenhuma maneira, 
porque na essência verdadeira não há poder. Não há necessidade para o poder, entende. 
Poder tem a ver com forças oponentes, e quando você recebe em sua essência, não há 
forças oponentes, entende. Mas ela é a sua energia essencial interior. E a segunda 
parte...

Shaumbra: Mas você não respondeu a primeira parte. Porque eu apenas perguntei se 
esta essência que estamos construindo dentro de nós, é a mesma que os cientistas 
acompanham...a escalar...

 Adamus Saint-Germain: Não é não. Não é.

 Shaumbra 16: OK. E a outra pergunta que eu tenho é...

Adamus Saint-Germain: Ela não é mensurável pelos aparelhos humanos, assim portanto 
os cientistas nem mesmo compreendem a sua natureza.

Shaumbra 16:...porque eles disseram que ela ia voltar para o Vácuo. Por isto é eu queria 
saber exatamente. E a segunda parte da pergunta é que um símbolo - um símbolo "OM" 
- tem reaparecido aqui na Terra. Não é tanto o símbolo, mas agora eu temo em dizer 
isto, é a intenção e ele tem sido compreendido como sendo de essência divina. Você 
pode responder a isto?

Adamus Saint-Germain: Realmente. Quando a consciência se desloca e muda, ela traz 
nos símbolos por toda a parte, que são mais informações do que qualquer outra coisa. 
Tobias falou antes sobre os "crop circles". Estes são símbolos basicamente da Ordem do 
Arco. Eles são afirmações do processo e do crescimento da consciência humana. Mas 
não se trata da adoração do próprio símbolo. Trata-se da compreensão de que eles estão 
chegando para reconhecê-los e honrá-los pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não há 
necessidade de símbolos externos. Eles não detêm qualquer poder porque isso é 
tudo...tudo o que vocês necessitam já está contido dentro de vocês.



Shaumbra 16: Obrigado.

Adamus Saint-Germain: Obrigado. De fato nós aceitaremos mais uma.

Pergunta da Shaumbra 17 (uma mulher ao microfone): Obrigada, Saint-Germain. É um 
prazer estar aqui com você. Eu tenho uma pergunta sobre terapia crânio-sacral. É uma 
das coisas que eu escolhi para realizar recentemente e na maior parte do tempo eu ajo 
com a confiança de que eu serei conduzida, mas ocasionalmente, eu acho que eu preciso 
aperfeiçoar a minha técnica. Você poderia falar sobre isto e também em relação à física 
sobre o que está realmente acontecendo na terapia energética?

Adamus Saint-Germain: Realmente. Primeiro, nós vamos dizer isto - e novamente uma 
pergunta no interesse de todo Shaumbra e uma afirmação para todo Shaumbra - tantos 
de vocês aprenderam técnicas maravilhosas e muito úteis e modalidades e programas, 
sejam elas trabalho corporal ou tipos de sessões de energia, ou o tipo de trabalho que 
vocês estão fazendo aqui. Estas são técnicas maravilhosas, mas também chega a um 
ponto onde vocês deixam ir a técnica. Vocês a deixam para trás. Neste momento, parte 
do problema - e nós estamos nos comunicando com alguns que já trabalham com vocês 
- parte do problema é que vocês estão ainda ligados às suas técnicas. Elas são como uma 
muleta para vocês. Elas lhes dão confiança, mas uma das razões para quaisquer 
bloqueios é porque vocês estão ainda presos nas técnicas. Vocês acham que têm que 
trabalhar com as suas mãos ou com a sua energia de uma maneira muito específica. Se 
vocês se liberarem disto, vocês vão ser capazes de passar para alguns níveis muito mais 
elevados e fazer - como dizer - um tipo de trabalho de energia mais eficiente aqui, se 
vocês se liberarem destas técnicas.

Agora isto é um pouco assustador para alguns de vocês, porque estas técnicas são a sua 
confiança e elas são o seu fundamento. Dizer que vocês vão trabalhar com um cliente e 
deixar ir o que aprenderam a fazer, é um pouco assustador, e também, obviamente, 
vocês amam trabalhar com seus clientes. Vocês não querem fazer nada prejudicial a 
eles. Mas é o momento de adotarem esta respiração profunda e deixarem ir todas estas 
velhas técnicas e começarem a se ligar diretamente com a sua própria sabedoria, sua 
própria, o que vocês chamariam, cura, ou habilidades tocantes de energia, e também a se 
ligarem diretamente com os seus clientes, pelo que eles necessitam. Alguns de seus 
clientes não precisam do tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Eles pensam que eles 
precisam e vocês pensam que eles precisam, mas eles precisam algo completamente 
diferente. Assim, logo que deixarem ir as técnicas, vocês vão perceber e os seus clientes 
direcionando-os para exatamente o que necessita ser feito. Este trabalho será então 
apoiado pelos seres angélicos nos outros reinos, entende. Porque quando vocês estão 



trabalhando com um cliente e vocês estão movimentando as suas mãos e vocês estão 
fazendo certos tipos de trabalho, há algo acontecendo em um nível físico, com o seu 
corpo físico, mas lembrem-se de que há muitas, muitas outras camadas e níveis que têm 
que estar simultaneamente equilibrados. É onde estes outros seres angélicos entram. 
Pois quando as suas mãos estão se movendo e as energias de seu cliente estão mudando, 
há seres angélicos ajudando a facilitar e mudar as energias do seu cliente em outros 
níveis também.

Assim deixem ir todas as técnicas para todos vocês. Eu não quero entrar na física agora 
sobre o que está realmente acontecendo, porque então vocês vão tender a tornar-se 
mentais com isto, quando neste momento é a hora para ser totalmente intuitivos e 
totalmente confiantes no que vocês fazem. Como vocês sabem, vocês têm uma energia 
muito forte se equilibrando, ou o que vocês chamariam de capacidades de cura, e é o 
momento de irem para o próximo nível e fazê-las por si próprios.

Linda: Eu tenho uma pergunta para juntar a esta. Houve uma pergunta nesta pilha de 
papeis aqui que eu não consegui perguntar e ela se referia a isto...então é o trabalho do 
SynchrotizeTM e o DreamWalkerTM - como é que isso não é uma técnica de alguém 
mais

Adamus Saint-Germain: Porque vocês vão entender o DreamWalk e vocês vão fazer 
isto da sua própria maneira. Houve um - como dizer - nós resumimos, nós lhes demos 
alguns dos princípios, mas vocês vão estar fazendo isto da sua própria maneira. No 
Synchrotize - vocês não vão necessariamente se sentar com um cliente e dizer que estão 
fazendo a sincronização com eles. Nós os ajudamos a compreenderem alguns dos 
princípios da criação e sobre fazer a escolha consciente na sincronização, mas por outro 
lado vocês mesmos vão estar fazendo isto.

Linda: Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Obrigado.

E obrigado a vocês, Shaumbra, por este encantador dia. Nós sabemos que muitos de 
vocês sentem a falta de Tobias, mas ele estará se juntando a vocês novamente, no 
próximo mês. Foi uma honra para mim, Adamus Saint-Germain, estar com vocês.



Eu Sou e vocês são também. 

Obrigado.
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E assim é, Queridos Shaumbra, que nos reunimos aqui e agora neste espaço seguro e 
sagrado, juntamente com as energias de todos os Shaumbra sobre a Terra! Assim como 
também as energias de todos nós do Círculo Carmesim e da Ordem do Arco, que 
apoiamos e amamos vocês, e aqui estamos para participar com vocês de toda esta 
movimentação de energia! E que honra é para mim, Tobias, voltar a me sentar neste 
“tamborete de bar” que é meu de direito! (risadas da platéia e gracejos de Tobias)

E como vocês provavelmente notaram, temos trabalhando em conjunto com vocês, 
compartilhando deste fórum de Shouds e canalizações... às vezes com a presença de 
Saint-Germain, às vezes com a presença de Kuthumi - o qual brevemente retornará... Às 
vezes são as energias de Ohamah que chegam e às vezes as de Quan Yin... mas sempre, 
sempre, com a energia de Shaumbra!



Noutro dia Cauldre se expressou em voz alta para alguns de seus entes queridos, no 
sentido de que tem estado com vontade de chorar ultimamente, como que sentindo a 
chegada de uma energia avassaladora... Não exatamente tristeza, mas vontade de 
chorar... E ele ficou muito confuso com este sentimento, perguntando-se de onde viria, 
achando que talvez ele precisasse sair para uma volta e permitir que algumas lágrimas 
lhe escorressem dos olhos...

E nós queremos explicar a ele e a vocês que essa vontade de chorar, essa sensação de 
profunda emoção, estava na verdade vindo de nós... De Saint-Germain e Kuthumi... De 
Quan Yin e Kuntar... De todos aqueles que vêm trabalhando com vocês nestes últimos 
seis anos. E é nosso intenso sentimento de gratidão pelo trabalho que vocês realizam, 
sabendo quão longe chegaram e o quanto suportaram alguns dos mais difíceis 
obstáculos e como enfrentaram alguns dos maiores desafios ao longo do caminho. 
Cientes de que tão freqüentemente vocês duvidaram de si mesmos, perguntando-se 
sobre o que estavam fazendo aqui... Mas Shaumbra, vocês assumiram o compromisso 
de atravessar o tempo e o espaço para estar aqui e agora na Terra, para participar de um 
processo do qual vocês pessoalmente já vinham participando, assim como estar aqui em 
nome dos outros seres humanos.

Todos os dias, nós literalmente recebemos milhões de chamadas - vocês as chamam 
“orações” - as quais ouvimos em nosso lado do véu. Elas vêm de humanos em dor; 
humanos que estão em desespero; humanos que estão perdidos e aprisionados e não 
encontram uma saída; humanos que estão sofrendo em seus corpos, sofrendo financeira 
e emocionalmente - e estão perdidos. Humanos que desejam conhecer a Deus - o grande 
e autêntico Deus com “D” maiúsculo - não o deus descrito em algum livro, não aquele 
deus distante e julgador, mas um Deus presente em sua vida diária. E eles se sentem 
muito solitários... Tão sós...

Talvez a grande maioria de todas essas orações e chamadas que recebemos todos os dias 
venha das almas sobre a Terra que se encontram agora tão solitárias. Elas estão sós, 
ansiando não somente pela companhia de um outro ser humano, mas pela companhia de 
Deus e pela companhia de si mesmas! E nós recebemos essas chamadas continuamente, 
repetidas e repetidas vezes...

Contudo, por causa dos véus e camadas de seus sistemas de crenças, para nós é difícil 
até elas chegarmos e a elas falarmos, pois não necessariamente acreditam poder 
conversar com anjos ou seres não físicos. Não têm certeza de em quem - ou em quê -
confiar, de forma que há muito pouco que possamos fazer, além de lhes enviarmos 



nosso amor. E com freqüência estas bênçãos de amor nem são percebidas por eles, pois 
nem mesmo conseguem detectar que as mesmas lá estão...

Então é chegado o tempo, Shaumbra, para os humanos e para os professores, ou seja, 
para que VOCÊS comecem seu serviço, seu trabalho, seu amor e sua paixão - como 
quer que os queiram chamar. Este é o momento de começar. Juntos atravessamos, na 
verdade, ao longo de sete anos, um processo com todos e cada um de vocês, um 
processo pelo qual os outros também passarão... talvez não tão profundo ou difícil como 
o de vocês. E estivemos nisso juntos, vivenciando nossos processos... e agora muitos, 
muitos outros seres humanos se seguirão.

Este é o último Shoud desta série, da Série da Clareza. Não haverá um Shoud 12. 
Vamos encerrar hoje esta Série e, quando nos reunirmos para a Conferência Anual de 
Shaumbra no mês que vem (referindo-se à Conferência da Nova Energia em Julho de 
2006), apresentaremos um suplemento especial, numa seqüência muito importante de 
canalizações e Shouds que posteriormente integrarão a Série da Clareza, embora sejam 
de fato um suplemento ou adendo à mesma, o qual queremos seja disponibilizado a 
todos os Shaumbra. Por isso pedimos que, tecnicamente e de outras maneiras, sejam 
transmitidos, todos os dias, cada um de tais Shouds, para todos os Shaumbra, ao vivo e 
online e, tão logo quanto possível, disponibilizados a todos aqueles que desejarem 
baixá-los e revisitá-los depois.

Kuthumi, Saint-Germain e eu, Tobias, estaremos guiando vocês através de algo pelo 
que todos nós estivemos aguardando por muito, muito tempo. Será como a “cobertura 
do bolo” desta Série da Clareza, assim como o coroamento de todos os Shouds que já 
fizemos juntos. Será, num certo sentido, um novo começo, um rito de passagem para 
Shaumbra. De forma que estamos na expectativa de realizar isso com vocês. Já estamos 
planejando este Evento em nosso lado, assim como também estamos planejando a visita 
de retorno de Kuthumi, especialmente para aquela ocasião.

Pois bem, Shaumbra, este é o Shoud 11 da Série da Clareza, para o qual trouxemos um 
convidado muito, muito especial, cuja aparição super-dinâmica se deu em abril de 2002, 
ou seja, um QUATRO e outro QUATRO... (A platéia dá risadas pois Tobias 
provocativamente alude à introdução feita por David McMaster antes do início do 
Shoud.) perfazendo QUATRO anos e dois meses (mais risadas) desde que esta entidade 
veio nos visitar, assim como hoje retorna. E assim lhes pedimos que dêem as boas 
vindas à energia de sua própria Voz em Espírito, Metatron...



Muitos de vocês sentiram, por assim dizer, os cabelos de seus braços ou de suas nucas 
se eriçando, à medida em que começávamos a preparar a energia para o dia de hoje. 
Pois há quatro anos e dois meses, Metatron lhes fez a seguinte pergunta: “Vocês estão 
prontos? Vocês estão prontos?”

E eis que hoje chega Metatron, dirigindo-se a todos e cada um, pois ele também é a 
própria voz de vocês. Metatron é uma entidade, uma energia coletiva. Metatron é vocês 
também. É o seu Eu Autêntico, o seu Eu Divino. E hoje Metatron vem para trabalhar 
conosco neste Shoud, com o qual concluiremos esta Série da Clareza. E, ao invés de 
uma pergunta, Metatron lhes faz a seguinte declaração: “Vocês ESTÃO prontos. Vocês 
estão prontos.”

E, se não estiverem... (risos da platéia) Se vocês não estiverem prontos, Shaumbra... e 
nós vamos passar por cima de quaisquer filtros que Cauldre possa querer criar aqui... 
(mais risadas) Se vocês não estiverem prontos, talvez seja a hora de procurarem um 
grupo diferente. Talvez seja a hora de buscar em outro lugar as respostas. Talvez seja 
esta a hora de irem para algum outro lugar e trabalharem com outros humanos e anjos 
que queiram continuar a vivenciar processos de facilitação com vocês, relativamente às 
suas questões, porque daqui em diante o Círculo Carmesim e Shaumbra não mais irão 
focar a energia nisto.

Vocês ESTÃO prontos. Vocês têm todas as ferramentas. Vocês dispõem de todas as 
palavras e de toda a energia. Daqui em diante estamos nos movendo para as esferas dos 
verdadeiros professores... Nossa próxima Série, que se iniciará em agosto, o qual vem a 
ser o OITAVO mês, num ano “OITO” (risadas), será chamada de “Série dos 
Professores”, durante a qual estaremos trabalhando com todos e cada um de vocês 
(ovação e aplausos da platéia), sendo que a partir de agora, iremos aplicar o que vocês 
aprenderam e realizaram relativamente a si mesmos, ao longo destes SETE anos... (mais 
risadas, à medida em que Tobias continua a enfatizar os números), para que possam 
exercer o magistério para o qual vieram.

Vocês atravessaram o tempo e o espaço para estarem aqui. Mas nada disso é 
verdadeiramente o que acham que é... Pois tudo pelo que passaram ao longo destes 
últimos anos tem sido em preparação... Não teve a ver com vocês diretamente. 
Realmente não teve....



Aqui e agora, irei trabalhar em conjunto com a energia de Metatron, de forma a tornar 
tudo muito direto e muito claro. Vocês não tinham de estar aqui nesta vida, nesta 
existência atual, embora achem que sim. Vocês acham que tinham um carma. Vocês 
acham que tinham responsabilidades com relação aos outros. Vocês acham que tinham 
coisas a aprender. Mas não tinham. Foi uma ilusão. Verdadeiramente uma ilusão. Uma 
ilusão muito, muito real e pungente, mas uma ilusão. Tal como eu... (algum riso) Eu não 
precisava retornar - e nem vocês.

E se vocês se lembrarem por um momento de como nos sentamos reunidos no [meu] 
Chalé e conversamos sobre isso... Vocês disseram, “Eu não preciso voltar à Terra. Eu 
não preciso estar lá. Já passei por tudo... Atingi minha iluminação. Já ascendi sobre a 
Terra outras vezes, em outras épocas, em outros lugares, mas escolho voltar em uma das 
mais dinâmicas - e contudo uma das mais difíceis - épocas já vividas em toda a história 
da Terra. Mas vou escolher voltar e assumir um papel. Vou fingir ter tido dificuldades. 
Vou fingir ter tido carma. Vou fingir ter tido problemas com dinheiro. Vou fingir ter 
tido problemas de relacionamento. Isto farei, de forma que eu possa aprender, na sala de 
aula do Planeta Terra, nos mais profundos níveis, como é passar por tais coisas durante 
a transição para a Nova Energia, estando na Terra. Lá estarei para desenvolver a 
empatia e a compaixão pelos outros seres humanos. Vou para lá como um tipo novo e 
diferente de professor - não um professor teórico, não um professor de princípios 
ilusórios - mas um Professor de Vida.” E é por isso que vocês estão aqui.

E se vocês se lembrarem, por um momento, de como vocês e eu, incluindo Saint-
Germain, Kuthumi e Shaumbra, estivemos reunidos em meu Chalé, conversando sobre 
esta vida atual de vocês, esta existência para a qual vocês verdadeiramente não 
precisavam retornar... Vocês se recordam de quando me pediram para lhes lembrar do 
porquê de realmente estarem aqui? E de quando disseram, “Agora, Tobias, mesmo se eu 
não acreditar em você, mesmo se eu não acreditar não ter precisado estar aqui na Terra 
nessa vida, mesmo se eu achar que você esteja falando com outra pessoa, por favor 
lembre-me disso contínua e repetidamente. Por favor, lembre-me de quem eu 
verdadeiramente sou.”

Porque todos nós sabemos quão fácil é deixar-se estagnar e prender nessa realidade 
terrena. É fácil permitir que as dúvidas se insinuem. É fácil entrar nesse jogo da 
vitimização. É fácil para vocês, grandes anjos, perderem-se em toda essa energia da 
matriz da Terra. Mas se vocês estão ouvindo ou lendo estas palavras, não precisavam 
estar aqui. Vocês deram de si mesmos em um supremo e derradeiro tipo de serviço ao 
Espírito e aos entes queridos que conheceram em outras existências. Vocês se doaram 
em amor ao Círculo Carmesim, do qual são parte, para retornarem à Terra, 
representando ter passado por todas estas coisas que, sim, têm sido muito reais. Alguns 



de vocês ainda guardam as cicatrizes, físicas e emocionais, para prová-lo. Mas eu quero 
que vocês se lembrem de que não precisavam estar aqui.

Em uma de nossas primeiras lições que compartilhamos, eu disse para Shaumbra em 
todo o mundo: “Vocês JÁ ascenderam.” Parece que foi há eras... Foi uma de nossas 
primeiras lições em alguma das primeiras séries. Vocês já ascenderam. Foi um 
lembrete, mesmo então. Muitos de vocês se esqueceram disso. Muitos de vocês 
pensaram que eu me dirigia à pessoa assentada ao seu lado. Muitos de vocês pensaram 
que fosse algum tipo de... talvez, um conceito esotérico. Alguns de vocês literalmente 
escolheram esquecer-se de que eu lhes dissera aquelas palavras... muitos anos atrás.

Vocês já ascenderam. E agora simplesmente retornaram... voltaram para desenvolver 
essa empatia e essa compaixão, assim como sua própria caixa de ferramentas, para 
avançarem como professores. Vocês não precisavam estar aqui. Por que vocês acham 
que nós queremos chorar às vezes? Por que vocês acham que nossas emoções são tão 
intensas?

Então... hoje é um dia maravilhoso para descartar estes antigos conceitos sobre a razão 
pela qual pensavam estar aqui. É tempo de descartar estas velhas lições que vocês têm 
oferecido a si mesmos. Vocês não são quem acham que são. Vocês são parte do Círculo 
Carmesim. Vocês estão aqui na Terra agora como Professores Humanos, a fim de 
ajudarem a responder aos chamados de milhões e milhões de seres humanos que 
precisam de ajuda todos os dias.

Pois agora vamos mudar de rumos com relação ao Círculo Carmesim, após o dia de 
hoje em particular, levando-o a um novo patamar. O alicerce e a fundação foram 
estabelecidos por vocês e por aqueles do nosso lado do véu, criando coisas que talvez 
vocês nem tenham notado, ou deixaram passar despercebidas.

O desenvolvimento desta nova “Companhia de Energia do Círculo Carmesim” não tem 
a ver com dinheiro, mas trata-se de uma forma de reunir Shaumbra - os Professores. A 
Companhia de Energia do Círculo Carmesim é verdadeiramente a Universidade 
Shaumbra (“Shaumbra University”). É a companhia dos Professores. É uma forma de os 
Shaumbra se apoiarem e encorajarem uns aos outros, embora vocês já se encontrem em 
pleno exercício de seu magistério. Ah sim, vou enfatizar este ponto: Vocês VÃO estar 
ensinando agora. Vocês me pediram para que eu lhes dissesse isso.



Vocês não estão aqui para aprenderem e aplicarem mais processos pessoais, ou ouvirem 
e receberem ainda mais palavras a respeito de - como direi - lidar com as coisas da vida. 
Vocês têm agora todas estas coisas. Vai ser diferente daqui em diante. Vocês 
ESTARÃO ensinando. É para isso que vieram até aqui. É a razão pela qual assumiram 
este dificílimo desafio - não precisando retornar à Terra e, enquanto estavam reunidos 
com os grandes anjos - sendo vocês alguns deles - presentes na Ordem do Arco e no 
Círculo Carmesim, quando vocês, representantes de suas famílias espirituais nos outros 
reinos e dimensões, não precisando voltar, vocês contudo o fizeram... Isto é sacrifício. 
Isto é amor. E isto é loucura! (risos da platéia e gracejos de Tobias) Reparem que eu não 
voltei! (mais risadas) Pois escolhi lhes falar através deste meu amigo...

E assim é, Shaumbra, que hoje trazemos a energia de Metatron. Estivemos conversando, 
ao longo do ano que passou, sobre o ter-se Clareza acerca das coisas. Falamos sobre 
como - e de que - os humanos se alimentam, donde extraem sua energia, como obtêm 
sua energia a partir de outras pessoas, como se alimentam de drama. Alguns seres 
humanos de alimentam de vícios, outros das drogas, outros da energia do sexo, assim 
como de uma ampla variedade de coisas. Eles tiram energia de todos estes lugares.

Oh sim, HÁ uma crise de energia em andamento na Terra atualmente. Ela existe, mas 
não tem a ver com o combustível para seus automóveis ou com o aquecimento central 
de seus lares. Tem a ver com roubar, deformar e perverter a Velha Energia. E há aqueles 
que buscam sugá-la tanto quanto puderem. Talvez estejam se alimentando de dinheiro. 
Talvez estejam se alimentando a partir do sofrimento dos outros. Muitos, muitos, como 
eu já disse, se alimentam do jogo da vitimização. Ah, vítimas... As vítimas são aqueles 
humanos que mais abusam da energia - porque estes fazem com que os outros sintam 
pena deles. São as conhecidas vítimas! Como é que vocês acham que eles se 
alimentam? Continuamente perpetuando sua vitimização.

Se vocês repararem nos padrões de uma vítima... e notem que vamos abordar o assunto 
em nossa Série seguinte, a dos Professores... Iremos falar sobre como os seres humanos 
vivenciam seus padrões. E se vocês repararem nos padrões dos humanos que se fazem 
de vítimas, atentarão para o fato de que não se fazem de vítimas somente uma vez. 
Fazem-se de vítimas todos os dias e, quando a velha estória não mais se desenrola e não 
lhes fornece energia suficiente, tornam-se vítimas de novo... de algum crime, de algum 
suposto acidente, ou de alguma manobra corporativa... Estão sempre encontrando 
formas de permanecerem nessa energia da vitimização.

Vamos abordar o assunto na Série dos Professores, passando a vocês ferramentas que 
possam ajudar tais pessoas a saírem daquela energia, porque vocês, Shaumbra, enquanto 



professores, estarão trabalhando com aqueles que verdadeiramente desejam mover-se 
adiante. Vocês não vão sair por aí tentando despertar aqueles que querem continuar 
adormecidos. Vocês não vão tentar converter qualquer um daqueles que amam seus 
jogos, não importa quão miseráveis pensem ser. Não tem a ver com conversão, mas com 
o responder às preces de milhões de seres humanos a cada dia.

Nós somos um pequeno grupo de pouco mais de 100.000, um grupo pequeno para lidar 
com milhões e milhões de pedidos todos os dias. Mas estas são as pessoas que são 
genuínas e sinceras. Elas verdadeiramente querem mudanças em suas vidas, a 
transformação que vocês experimentaram em alguma outra existência vivida por vocês, 
ou talvez entre vidas... A transformação que tirou vocês daquele estado de estagnação 
em velhos ciclos humanos e os elevou a uma condição de iluminação e ascensão. Vocês 
percebem? Vocês já o fizeram. Vocês já passaram por isso. Vocês estão preparados e 
prontos para serem professores.

Nesta última série, a Série da Clareza, conversamos muito sobre desconectar-se, ou seja, 
desapegar-se dos modos e padrões, malhas e formas, através dos quais vocês têm se 
interconectado com os outros. Existe aquele ditado de que “Tudo é um e tudo está 
interconectado”. Há verdade nisto, pois uma árvore se conecta ao céu; o céu se conecta 
à água e a água se conecta a cada ser humano e cada ser humano está conectado com 
todos os outros. Isto é verdadeiro até certo ponto, mas em última instância, os 
Iluminados, aqueles que são simples, liberam-se das conexões, pois compreendem que 
são soberanos e não precisam daquela interconexão de ter a - e estar na - como direi -
Compaixão do Espírito.

Há esta antiga crença de que vocês teriam de estar interconectados com tudo, de que 
vocês teriam de ser parte desta grande unidade e sim, até certo ponto isto é verdade. 
Mas em última instância, os Mestres, os Iluminados, desapegam-se de tudo isso. 
Liberam e libertam-se. Percebem e compreendem que são soberanos. Que são Deus 
também. Que não precisam de nada que venha de seu exterior para se manterem. Que 
são plenos e completos. Marquem bem estas palavras - plenos e completos.

Embora alguns de vocês ainda não acreditem nisso... Vocês ainda acham que talvez 
estejam próximos do todo, que sejam completos de algum modo, mas continuam 
lutando para obter as últimas peças. Mas hoje é o fim disso... Sem mais “peças finais”. 
Vocês as têm. E agora irão utilizá-las. Agora vocês vão se mover adiante.



Também conversamos sobre o desconectar-se de outras pessoas, da humanidade 
basicamente, e a caminho de se desconectarem do próprio Campo. “O Campo” tem sido 
nossa terminologia para descrever a Fonte original da energia fora do Lar Primordial... 
fora - ou deste lado da “Muralha de Fogo”. O Campo não está localizado em qualquer 
lugar em particular. O Campo não pode ser quantificado em quaisquer termos humanos 
ou sistemas de medida, embora seja a fonte comum de todas as energias. Tudo e todos, 
em última instância, se conectam ou podem traçar o caminho de sua própria energia, de 
volta ao Campo.

E também conversamos sobre... e nisso nós fomos de fato audaciosos e ousados - E 
VOCÊS foram tão audaciosos e ousados - nesta última Série - para dizer que “Vocês se 
desconectam até mesmo d’O Campo.” Vocês se liberaram até mesmo disso... Algo um 
tanto quanto apavorante... Agora, se vocês saírem por aí e tentarem conversar com 
típicos seres humanos na rua, dizendo-lhes que vocês vêm se desconectando; que não 
mais têm se alimentado de outras coisas; que até já ascenderam - eles certamente 
pensarão que vocês são loucos! Mas Shaumbra, vocês chegaram a este ponto no 
trabalho que vêm realizando e entendem o que isso significa. Vocês compreendem que 
tudo está contido dentro de vocês. Já está aí...

Vocês tiveram que passar por estas “lições” com o propósito de verdadeiramente 
compreenderem como os outros seres humanos pensam, operam e sentem. Vocês 
tiverem que descender ao - ou adentrar no - mesmo “campo de jogo” deles. Vocês 
tiveram de experimentar os mesmos véus, desafios e sistemas de crenças, de forma a 
poderem compreender pelo quê eles passaram... Pois é muito difícil ir para as linhas de 
frente da consciência humana - e ser O Professor - sem ter passado pelas experiências 
que eles também enfrentarão.

Metatron e eu iremos enfatizar isso hoje... mais uma vez, de que é com vocês, de que é 
sua escolha, de como vocês assumirão ou receberão em si mesmos este fato... Vocês não 
precisavam estar aqui nesta existência atual. Vocês não tinham um carma. Vocês não 
tinham aquela atração incontrolável puxando vocês de volta para a Terra. Vocês se 
ofereceram como voluntários para isso.

Vocês passaram por sete séries de mensagens e Shouds, tendo enfrentado muitas de 
suas próprias situações pessoais - mas nós vamos finalizar isso agora. Vamos avançar... 
Vamos para além disso... Algo que vocês próprios estabeleceram... Pois isto é o que 
vocês mesmos nos pediram para conversar a respeito. Alguns de vocês poderão achar 
isso um pouco difícil. Vão tentar colocar um pé “dentro” e um pé “fora”... e dizer: “Sim, 



eu sou um/a professor/a, mas ainda sou este ser humano que tem estas questões e 
problemas.” Mas isso não vai adiantar, Shaumbra... Não vai funcionar...

Estaremos trabalhando com todos vocês desde agora até à próxima Conferência 
Shaumbra, no sentido de ajudar vocês a se lembrarem de tudo isso, ultrapassando 
inclusive algumas das barreiras mais espessas que vocês têm agora, as quais lhes 
impedem de total e integralmente digerirem este conceito: Vocês não precisam estar 
aqui. Vocês atingiram sua iluminação e sua ascensão faz tempo... Vocês simplesmente 
se ofereceram como voluntários para este serviço extra na Terra, exatamente nesta 
época.

E é hora de os baluartes e professores da Nova Terra se apresentarem. E a fim de o 
fazerem, há uma última parte da qual se desconectarem, algo que é próximo e caro a 
vocês, algo a quê se sentem muito apegados, algo que lhes parece tão íntimo como sua 
própria mão direita ou esquerda: suas vidas passadas. As vidas passadas constituem uma 
das expressões de maior impacto da chamada nova era. Mas as vidas passadas não são o 
que vocês acham que elas sejam. Vocês não são mais suas vidas passadas do que 
seriam, vocês mesmos, os seus próprios filhos - por assim dizer - nem são mais suas 
vidas passadas do que seriam, vocês mesmos, os seus próprios pais. Sim, existe uma 
energia em comum entre vocês, mas vocês não são suas vidas passadas. E uma das 
maiores e derradeiras barreiras que devemos atravessar, neste trabalho que realizamos 
juntos, vem a ser exatamente o apego às vidas passadas...

Não existe “encarnação” como tal. Não há. Não em termos de como vocês - ou a própria 
sociedade - a percebem. Vocês acham que continuam repetidamente retornando, talvez 
aprimorando algo aqui, mudando um pouquinho ali. Mas isso não é verdade. Vocês não 
são mais suas vidas passadas do que são vocês mesmos o seu próprio cão, ou sua 
própria casa. Sim, existem coisas em comum, mas... é difícil descrever aqui, mas 
daquilo que vocês chamariam o ponto de vista da alma, vocês não têm uma progressão 
de vidas passadas. Não têm. Sua Alma ou Ser experimentou diferentes experiências -
mas estas não são vocês. Vocês não são a progressão linear de uma vida passada de 
2000 anos atrás ou 10000 atrás ou até mesmo vivida em Atlântida. Existe sim um laço 
energético em comum, mas vocês não são suas vidas passadas.

Vocês chegaram a este ponto deste novo entendimento e compreenderão que não há 
vidas passadas. E não há vidas futuras. Vocês são quem vocês são nesta vida presente. 
Esta vida presente, esta época que estão vivenciando bem agora, é de fato única e muito 
especial. Não é a culminação do passado. Embora haja elementos aprendidos por vocês 
a partir do passado, vocês não mais se guiam pelo passado.



O conceito de reencarnação, como o mesmo é popularmente conhecido, é na verdade 
enganoso e constitui fator de grande distração. Vocês são ESTA vida presente - e esta 
vida é especial, conforme dissemos recentemente. É uma vida muito, muito especial. É 
um momento muito especial em que a energia de sua alma descendeu em forma 
humana, sendo que o remanescente dela também chega e adentra sua existência 
humana. Qualquer outra teórica e suposta vida passada que vocês hajam tido não foi a 
mesma coisa. Não houve aquela relação entre a alma e o humano. A alma 
essencialmente criou uma energia em uma vida passada e a liberou, dando-lhe suas 
próprias liberdade e capacidade de ir e vir e realizar coisas. Mas tal conexão era em 
geral bastante solta e não o que vocês chamariam de real ou espiritual.

Mas esta vida presente, na qual se encontram encarnados agora, é MUITO especial. A 
relação entre o espírito e o humano sempre existiu. Laços e conexões muito fortes... 
Num certo sentido, essa relação é onipresente, pois tudo é uma e mesma coisa. Apenas 
ocorre essa ilusão de que o Eu Divino e Espiritual não esteja aqui, agora.

Nós vamos pedir a vocês, ao longo do próximo período de um mês ou mais, que se 
desapeguem de todo este conceito de reencarnação. Também não estamos falando desta 
outra concepção cultural, religiosa ou filosófica ou sistema de crenças que descreve que 
vocês vivem uma vez, morrem e então são julgados. Definitivamente não tem a ver com 
essa abordagem também. O que está acontecendo é que sua alma está presentemente 
encarnada nesta experiência física que vivenciam agora e nunca terá essa experiência de 
novo. Sua alma jamais terá outra vida como esta novamente. Ela é muito, muito 
especial... E sobre isso entraremos em maiores detalhes em nosso próximo encontro.

Mais uma vez, pedimos a vocês que liberem este conceito de reencarnação. Tem a ver 
simplesmente com “estar encarnado” e não “de novo e novamente e outra vez”. Não se 
trata de uma série de ciclos. Não é uma armadilha nem uma “montanha-russa”. Aquele 
passado de cem anos atrás, ou de mil anos atrás, realmente não é vocês... Realmente não 
é... E, num certo sentido, isso nem mesmo importa. Não é relevante. Todo este conceito 
de reencarnação, como o mesmo é popularmente conhecido, é totalmente irrelevante 
para os humanos sentados nestas cadeiras aqui e agora, bem como para os professores 
que têm um trabalho a fazer. Não tem importância. Vocês não são suas vidas passadas -
graças a Deus! (Tobias graceja.) Vocês são VOCÊS exatamente agora.

O mundo está chamando e literalmente convocando professores. A humanidade se 
encontra agora num ponto em que se percebe descrente de qualquer coisa, e esta é uma 



das principais energias com as quais terão de lidar enquanto professores. Pois as pessoas 
não confiam nos governos ou nas igrejas. E não irão confiar em vocês a princípio, pois 
definitivamente não confiam em si mesmas. Isto será sua maior barreira, professores, 
para desenvolver essa confiança e essa empatia. A maior barreira. Pois as pessoas 
sentem terem sido “tapeadas” e de fato ainda o são, pois elas ainda têm sua energia 
roubada, assim como continuam roubando energia dos outros.

Assim, quando vocês entram em cena, ou seja, como anjos respondendo à solidão delas, 
às orações delas, inicialmente ainda receberão da parte delas a desconfiança, pois não 
irão entender como vocês terão aparecido nas vidas delas, nem quem são vocês. E esta é 
a razão muito específica e direta pela qual vocês se deram esta existência atual - nesta 
época, na Terra, encarnados... passando por tantas lições, tantos desafios e tantas 
dificuldades em suas vidas... De forma que quando vocês se encontrarem diante de 
outros humanos, eles possam sentir essa energia de afinidade e empatia com vocês. Eles 
saberão que vocês passaram por noites e noites de lágrimas, que vocês tiveram muitos 
problemas em seus relacionamentos, que vocês muitas vezes duvidaram de si mesmos. 
Eles sentirão isso e assim vocês serão capazes de estabelecer uma conexão com eles em 
um curto período de tempo, o que desenvolverá entre vocês e eles um laço de confiança 
inabalável, o que lhes servirá bem neste trabalho de professores que estarão realizando.

O mundo presentemente necessita de professores e baluartes da Nova Energia e para a 
Nova Energia. Muito poucos humanos compreendem este termo “Nova Energia.” 
Alguém tem que ensiná-lo; alguém deve ser o seu arauto e guardião. A seguinte 
colocação nos foi passada recentemente por uma pessoa, que disse “não haver tal coisa 
de Nova Energia, pois tudo seria pura e simplesmente... energia.” Mas essa asserção é 
por demais falsa, definitivamente muito errada... De fato, até bem recentemente havia 
“somente energia”, a qual se intercambiava em formas, aparências e nomes. Contudo, 
nestes últimos poucos anos, este elemento da Nova Energia foi introduzido.

“Nova Energia” significa que ela própria não mais é simplesmente a velha energia 
anterior mudando sua forma, seu aspecto e suas razões e proporções energéticas. Como 
já dissemos tempos atrás, houve um volume específico e bastante definido de energia, 
embora vasto, que partiu do Lar Primordial junto com vocês, com o qual vocês têm 
lidado e moldado desde então. Por assim dizer, havia uma quantidade finita de grãos de 
areia naquela caixa de areia. Sim... tudo era simplesmente como... areia. Mas então algo 
aconteceu. De repente, aparentemente a partir do nada, nova areia foi criada. E esta é 
uma analogia acerca da Nova Energia. Nova Energia foi criada... não a partir da Velha 
Energia e nem trazida do Lar Primordial, mas por vocês - os Criadores - pela primeira 
vez desde sempre...



Portanto, a Nova Energia é diferente da Velha Energia. Não é o mesmo velho programa. 
Não tem a mesma ressonância, não tem vibração e não funciona do mesmo jeito. E 
aqueles humanos, que ainda acreditam que “Nova Energia” é apenas uma mudança de 
nome para a Velha Energia, ficarão surpresos. Pois ela não opera do mesmo jeito. E eles 
acharão muito difícil acessar a Nova Energia nos trabalhos que realizam, pois ainda se 
encontram naquele paradigma mental de que tudo seria simplesmente a mesma velha 
energia... mas não é.

Talvez nem mesmo devêssemos chamá-la de energia. Talvez haja um nome melhor, 
porque ela é algo diferente. Ela opera e funciona diferentemente, constituindo toda uma 
nova e distinta caixa de ferramentas, e ela chegou. Está aí. O mundo precisa entender 
como utilizá-la. O mundo precisa de seus baluartes e professores, que são vocês.

Alguns de vocês estarão trabalhando especificamente com as compreensões associadas 
à Nova Energia: de como ela funciona diferentemente; de como ela modifica todas as 
características e todos os fluxos; de como ela altera os resultados; de como seus padrões 
são totalmente diferentes porque, num certo sentido, diriam vocês, com a Nova Energia, 
não há de fato qualquer padrão. Tudo acerca dela é diferente da Velha Energia 
vibracional. Portanto, o mundo e a humanidade precisam daqueles que irão ensinar 
sobre ela.

Para aqueles arautos da Nova Energia que saírem por aí ensinando sobre ela, aguardem 
pelo inesperado. Compreendam que sempre haverá surpresas. Entendam que mesmo 
quando vocês tentarem quantificar o funcionamento da Nova Energia, tal quantificação 
não será mais verdadeira nem mesmo no dia seguinte. Pois vocês estão muito 
acostumados ao fato de a Velha Energia apresentar seus específicos e deliberados 
padrões, os quais permitem que ela seja medida de certa maneira em determinado dia, 
podendo-se obter a mesma medida no dia seguinte. Mas a Nova Energia não funciona 
daquele jeito, graças a Deus... A Nova Energia é totalmente diferente... e alguns de 
vocês estarão escrevendo livros sobre isso.

O mundo presentemente necessita de baluartes e professores da Terra - mais do que 
jamais antes - da Terra, de Gaia. Mas uma compreensão sobre a Terra de uma maneira 
um pouco diferente e nova. Gaia é um Espírito, uma coletividade. Gaia está aqui para 
manter os processos físicos sobre a Terra. Gaia, por direito próprio, é forte e pode se 
manter a si mesma. Como vocês têm testemunhado, ela pode se purificar através de uma 
tempestade ou de um terremoto. Ela pode transmutar as energias de muitas maneiras 



diferentes. Não é intenção de Gaia varrer de seu corpo a humanidade. A intenção de 
Gaia é estar aqui para apoiar e sustentar o trabalho da Velha Terra e ser também uma 
presença na Nova Terra.

Bem agora, poder-se-ia dizer que, operando na velha modalidade da Velha Energia, 
quase se esteja atingindo o ponto de saturação relativamente ao número de humanos 
sobre a Terra que Gaia pode sustentar, pela forma através da qual ela vem 
correntemente fazendo, particularmente do jeito com que os humanos atualmente vêm, a 
esmo e talvez até estupidamente, danificando as próprias coisas que os protegem e 
alimentam, agredindo a atmosfera, alterando os níveis das temperaturas sobre a Terra e 
prejudicando o equilíbrio ecológico.

Agora, alguns de vocês estão preocupados e se perguntando: “Como Gaia irá lidar com 
tudo isso?” Bem, Gaia irá lidar com a situação muito bem... É mais uma questão de 
como os humanos vão lidar com o problema! Gaia dispõe de todas as capacidades para 
se renovar a si mesma, mas ela não deseja fazê-lo ao custo das vidas de milhares ou 
mesmo milhões de seres humanos. Exatamente agora, portanto, Gaia está conclamando 
à humanidade para que esta chegue a um novo patamar de consciência, talvez até 
mesmo um novo tipo de consciência ecológica que seja diferente da que agora existe. 
Um novo tipo de “consciência verde”... e talvez nem devêssemos chamá-la “verde”, 
mas “Dourada”... um novo tipo de entendimento acerca das habilidades de 
rejuvenescimento de Gaia. A humanidade necessita dos professores e arautos de uma 
nova ecologia da Terra.

Embora atualmente haja muitos grupos que vêm realizando maravilhoso trabalho, 
devotados e dedicados à preservação dos ecossistemas da Terra, mesmo eles carecem do 
entendimento do que está ocorrendo. Eles não compreendem a Nova Energia. Foram 
apanhados em tanto drama quanto as próprias forças às quais se opõem, assumindo a 
energia do papel de “benfeitores” mais do que a energia de trabalhadores a partir de um 
nível mais elevado, ou seja, a perspectiva mais abrangente de “equilibradores”. E 
presentemente existem muito poucos Equilibradores da Terra...

E para que a humanidade avance nestes próximos anos, alguém precisa vir para a linha 
de frente. Alguém precisa ensinar. Alguém precisa assumir alguns riscos, aparecer na 
televisão, escrever alguns artigos a partir de uma nova perspectiva da ecologia 
planetária. Senão, o que irá acontecer sobre a Terra é que a capacidade de produção de 
alimentos começará a se esvair. Os padrões climáticos mudarão e afetarão aquelas áreas 
que produzem alimentos. Além de tudo isso, a atual fonte de combustível para o planeta 
começará a se esgotar. Combinado todos estes fatores, Shaumbra, o que se obtém? Uma 



Terra bastante caótica. Muito caótica. Pois quando as pessoas não forem alimentadas e 
não dispuserem da energia para o seu transporte e para sua própria atuação enquanto 
coletividade humana na Terra, um ambiente muito caótico tende a se estabelecer.

Assim, aqueles dentre vocês, que serão os professores e baluartes da nova ecologia, 
estarão de fato evitando guerras, impedindo que os governos lutem uns contra os outros. 
Vocês estarão ajudando a prevenir algum tipo de catástrofe em massa sobre a Terra, 
atuando naquele nível pessoal em que um ser humano interage com outro. A Terra e 
Gaia definitivamente sobreviverão, mas e a humanidade? Poderá esta lidar com o que 
está para suceder ao longo dos próximos poucos anos?

A humanidade necessita de professores e baluartes dos negócios. Dos negócios! Os 
negócios são a forma pela qual a energia flui. Uma transação e um intercâmbio de 
energias. Nesta recente era, os negócios suplantaram os próprios governos relativamente 
ao - como se costuma dizer - fluxo de energia, controle da energia, movimentação da 
energia. E esta não é uma afirmação que emitimos com julgamento; significa apenas 
que atualmente os negócios são mais fortes que os governos.

Os negócios fazem fluir a energia. É tudo o que fazem. Sim, às vezes podem tornar-se 
corruptos e gananciosos, porque não compreendem como a energia verdadeiramente 
funciona. De forma que muitos deles somente colocam seu foco num patamar bem 
superficial, donde provêm a própria ganância e o medo. E se houvesse empresas que 
fossem iniciadas colocando seu foco, ao invés daquele patamar superficial, no próprio 
nível do coração... com um equilíbrio na movimentação da energia, com o equilíbrio da 
consciência humana envolvida na própria empresa, através dos funcionários, com um 
equilíbrio na própria consciência da energia, até mesmo da parte dos clientes, num 
contexto em que tudo não fosse mais em torno daquele nível básico somente, mas 
centrado na própria essência do coração...

Existe pois agora uma demanda por aqueles que sejam os professores e baluartes no 
mundo dos negócios, pois estes irão mudar nos próximos poucos anos. Ah sim, já 
mudaram incrivelmente nos últimos vinte... Vocês têm companhias globais agora. 
Vocês dispõem de sistemas de distribuição muito eficientes... formas de movimentar 
energia e dinheiro instantaneamente através da Internet. Isso também vai mudar, mas 
ainda não existem protótipos ou incubadoras para os negócios da Nova Energia.



O mundo presentemente necessita destes professores e baluartes e é por isso que nos 
dirigimos a vocês, Shaumbra, para lhes falar sobre isso. Quem irá criar o novo modelo 
de negócios? Quem irá mostrar que as empresas não têm que roubar umas das outras? A 
maior falácia que existe em qualquer negócio, assim como o maior véu e sistema de 
crenças nesta área, é a crença na competição. Pois competição é apenas uma palavra 
moderna para guerra. As companhias lutam entre si. Programam e treinam seus 
funcionários para suplantarem e derrotarem seus competidores. Quem irá escrever o 
livro que diga que a competição não existe? Que nada há a combater... Que não há a 
necessidade de destruir outras companhias. Pois isso é muito... “Velha Energia”...

Talvez.... talvez um dos primeiros lugares para iniciar este modelo de negócios da Nova 
Energia seja exatamente aqui com o Círculo Carmesim, mostrando como isso pode ser 
feito, de forma muito eficiente. E uma de minhas próprias observações como ex-
homem-de-negócios é a de que um tremendo volume de energia é ineficientemente 
gasto nos negócios, tentando controlar, tentando conseguir dinheiro, tentando obter 
lucros. Os negócios, por sua própria natureza atual, tornaram-se extremamente 
ineficientes por causa da vasta quantidade de energia gasta protegendo e defendendo, ao 
invés de permitir seu fluxo. E nós ficaríamos muito felizes em realizar debates acerca 
dos negócios da Nova Energia, a partir daquela a que denominamos a “linha do 
coração”, ou seja, os negócios com base na energia do coração...

O mundo presentemente necessita de professores e baluartes das artes. Das artes! A 
humanidade se tornou tão mental e intelectual, que as artes foram se perdendo... Mas as 
artes são as parceiras das ciências, tanto quanto o masculino o é do feminino. Não se 
pode ter um sem o outro, pois eles se equilibram um ao outro. Portanto, assim como 
existem ciência e intelecto na sociedade e nas escolas, existe a necessidade de existirem 
as artes. Trata-se do próprio fluxo da criatividade, do fluxo da energia e, acima de tudo, 
as artes constituem uma das maneiras mais belas e eficientes de trazer a Nova Energia.

Aqueles dentre vocês que são pintores, músicos e dançarinos, não estão desperdiçando 
seu tempo, como outras pessoas tantas vezes já lhes disseram. Vocês movem e têm 
movido a energia. Vocês têm compartilhado energia... E agora este chamado é enviado 
aos professores e arautos das artes, de forma a trazer de volta o equilíbrio, e a ajudar a 
trazer a Nova Energia.

Pois a arte se perdeu nestes anos recentes. Foi retirada dos currículos escolares porque 
não havia tempo suficiente para ela, por causa desta competição pela mente e por causa 
de seus sistemas de avaliação e pontuação. Mas como se avalia e pontua a arte? Como 
se pode atribuir-lhe uma nota? A arte é o que é. Não tem um valor quantitativo que 



possa ser atribuído a ela. Sim, alguns de vocês podem julgá-la, mas não podem 
mensurá-la. É pois a hora de trazer a arte e a música e a dança e a escrita e a expressão 
criativa de volta à sociedade - mas de uma nova maneira. Até mesmo as pinturas 
parecerão diferentes. A música irá soar diferente.

A Terra necessita agora dos professores e baluartes das artes. E nós gostaríamos de ver 
isso começar com Shaumbra e com o Círculo Carmesim. É muito importante para o 
equilíbrio geral da Terra atualmente. Muitos de vocês estarão ensinando isso também.

Também existe agora na Terra uma necessidade desesperada, se a humanidade quiser 
avançar... uma desesperada demanda por professores e guardiões da educação. Os 
sistemas escolares estão travados e presos em seu próprio círculo vicioso. Não estão 
crescendo nem evoluindo. Na prática, energeticamente, estão de fato entrando em 
colapso. Não estão produzindo o que tentam produzir, ou seja, alunos instruídos, 
educados, informados e esclarecidos.

Seus sistemas educacionais foram infectados por um vírus, um vírus de energia que 
prevalece em todas as escolas, particularmente as da rede pública, embora já tenha se 
infiltrado até mesmo nas escolas privadas. E agora este vírus de energia cada vez mais 
age no sentido de corromper, distorcer e distrair os estudantes, gerando violência, 
dependência e vícios. Pouquíssima educação está sendo de fato alcançada e esta é uma 
situação grave, Shaumbra.

O mundo presentemente necessita dos professores e baluartes da nova educação. Um 
novo tipo de sistema que não permita desequilíbrios energéticos, que não tolere o abuso 
da energia - ou de qualquer outro ser humano. Um sistema escolar que não seja 
projetado ou alicerçado com base em referências de créditos, notas e pontos, tentando 
conformar-se a algum tipo de sistema educacional estatal arcaico, mas desenvolvido por 
um grupo que rompa com o velho esquema e verdadeiramente venha a expressar o 
melhor do melhor.

Há milhões daqueles que vocês chamam de “Crianças Cristal”, prontas para chegarem 
ao planeta, mas elas não o farão até que o momento e os recursos estejam no ponto 
certo. Estes são Seres que jamais se encarnaram na Terra antes. Eles estão esperando. 
Eles estão aguardando. Eles não chegarão até que as novas escolas estejam prontas, pois 
eles não colocarão a energia deles em algum destes sistemas educacionais infectados.



Portanto, Shaumbra, o mundo precisa de vocês. E vocês podem senti-lo em seu interior. 
Vocês sentiram o chamado antes e agora vamos juntos fazer algo a respeito.

A humanidade e o mundo estão clamando... clamando por aqueles que sejam os 
professores e baluartes da tecnologia. Pois a tecnologia é uma das maiores ferramentas 
de que a humanidade agora dispõe. A tecnologia é uma ferramenta - não um deus - bem 
entendido... Os “mentais”... aquelas pessoas que só ficam em suas mentes... 
transformaram a tecnologia em um deus, uma arma, e pretendem transformá-la em uma 
guerra muito em breve. A tecnologia é uma ferramenta que pode melhorar a experiência 
humana sobre a Terra, tornando a vida mais eficiente e fácil, instantaneamente abrindo 
canais de comunicação e instantaneamente conectando um ser humano ao outro, de 
forma que os governos ou negócios não possam enganá-los e perpetrar fraudes. A 
tecnologia tem a habilidade de ser uma ferramenta de autenticidade, porque com ela fica 
muito difícil para que as pessoas escondam as coisas.

A tecnologia nesta época tem florescido de incríveis maneiras, mas também está muito 
propensa a abusos agora. Há uma demanda por aqueles que, a partir das fileiras de 
Shaumbra, tornem-se os professores e baluartes da tecnologia. Que não fiquem falando 
de “zeros” e “uns” ou dos aspectos intelectuais ou mentais da tecnologia, mas dela 
falando enquanto ferramenta e princípio espiritual e enquanto melhoria de vida. E 
quando estes determinados Shaumbra derem estes passos avante, irão atrair para si um 
certo tipo de energia com base na própria tecnologia, a qual gerará algumas novas, 
profundas e muito interessantes descobertas em todo este universo tecnológico.
Professores e baluartes destas energias são portanto necessários agora na Terra.

A Terra necessita de professores e baluartes das artes curativas. Das artes curativas... A 
medicina em geral e a medicina moderna realizam um maravilhoso trabalho, mas até 
certo ponto. Mesmo as abordagens que vocês denominam modalidades alternativas de 
cura realizam um trabalho maravilhoso, também até certo ponto. Então por que não são 
curadas mais pessoas? Por que há tantas pessoas doentes? Por que ainda não foram 
desenvolvidas curas para o câncer e a AIDS? Por que estas medicinas, seja a tradicional 
ou a alternativa, falham em seu propósito mais amplo? É porque elas não compreendem 
a essência de certas questões básicas. É porque são exageradamente regulamentadas. É 
porque há este medo excessivo de coisas como os processos judiciais. É porque existem 
vírus demais dentro da própria profissão médica... e não estamos falando dos vírus de 
gripes e resfriados... mas de um vírus de energia... que também infecta o sistema 
médico.



De forma que estamos convocando os baluartes e professores das novas artes curativas, 
as quais poderão não ter de imediato uma aplicação em massa. Mas nós sabemos que há 
muitos que adorariam desenvolver uma cura geral para a AIDS. É algo que faremos 
caso a caso... Um a um... Pois presentemente ainda não existe uma pílula que possa 
chegar à consciência coletiva e que cure a AIDS ou o câncer. Mas o que podemos fazer 
é chegar à energia das causas-raiz, no âmago do espírito e dentro do corpo, observando 
os desequilíbrios e considerando o que ocorre até mesmo nos níveis ainda mais 
profundos que os do próprio DNA, quando então poderemos começar a curar - um ser 
humano de cada vez. É disto que precisaremos.

Mas quando nós começarmos... quando vocês, Shaumbra, os baluartes e professores das 
artes curativas, começarem a curar um a um... um ser humano de cada vez, por meio de 
certos tipos de trabalho muito profundo e intenso, que modifique a consciência, isso 
mudará os potenciais do futuro, o que potencialmente e em última instância levará ao 
desenvolvimento da cura do câncer e da AIDS. Mas ela precisa começar com um de 
cada vez, pois tem de começar em algum lugar...

O corpo humano não deveria adoecer. O corpo humano deveria chegar a um ponto em 
que simplesmente morresse, de preferência por escolha do espírito que o habita. Mas 
agora os corpos de muitos humanos se encontram em um estado bastante frágil. Não 
deveriam estar ficando tão doentes ou cansados, mas isso acontece por estarem 
operando a partir de Velha Energia, além de manterem muitos velhos desequilíbrios. 
Assim, através do Círculo Carmesim e de Shaumbra, estamos convocando aqueles que 
são os professores e baluartes das novas artes curativas. Sim, isso vai aborrecer a 
muitos... aqueles na indústria médica e farmacêutica e mesmo muitos mais na área 
alternativa, porque nós vamos arrombar as portas daquilo que eles pensavam fosse 
verdade...

E Shaumbra, também estamos emitindo este chamado: a humanidade necessita dos 
arautos e professores de Divindade... As igrejas estão velhas e caindo aos pedaços... 
Não mais têm a energia e o amor que tinham há muito, muito tempo atrás... Como vocês 
sabem, essas energias foram distorcidas, pervertidas, abusadas e... se de fato existe um 
carma, são as igrejas e religiões que o carregam... Se existe uma penitência a ser paga, 
por assim dizer, e um sofrimento a ser redimido, essa conta é delas...

As igrejas e religiões estão passando por uma tremenda evolução atualmente, 
desesperadamente buscando novas formas de atraírem as pessoas. Mas estão apenas 
atrás de números... atrás de doadores. Buscando apenas, como dizer... construir sua 
própria notoriedade e fama. É vergonhoso para um pastor ou padre ter somente uma 



dúzia ou mais de fiéis sentados nos bancos do templo aos domingos, de maneira que 
tentam recrutá-los, mas onde está o coração nisso tudo?

Onde está o verdadeiro ensinamento e o verdadeiro amor? Por que as igrejas e religiões 
não podem responder às perguntas sobre Deus? Por que apresentar todas estas estórias e 
fábulas forjadas sobre Jesus e Buda, Moisés e Abraão, Maomé e tantos outros? Por que 
há tanto medo e existem tantas guerras envolvendo toda esta questão em torno das 
igrejas e religiões?

Aqueles que rezam, que nos chamam aqui no outro lado, querem respostas sobre Deus. 
Eles desejam respostas reais e autênticas, não frivolidades e tapa-buracos... Eles querem 
saber. E há muito poucas organizações agora na Terra que lhes podem suprir com a 
resposta verdadeira e autêntica. E por “autêntica” queremos dizer: sem uma agenda por 
detrás, sem a tentativa de gerar uma afiliação, sem tentar incutir nas pessoas uma 
doutrina ou algum sistema de crenças.

Shaumbra, nós estamos convocando os professores e arautos de Divindade, para nos 
ajudarem a responder às perguntas sobre Deus - para falar sobre o autêntico Deus com 
“D” maiúsculo - vocês. E este será o maior dos desafios dentre todas estas áreas para os 
professores Shaumbra, pois é onde se depararão com a maior das resistências, 
provocando a maior parte da raiva e do medo entre as pessoas. Uma vez mais, isso será 
feito de humano a humano, um a um, para aqueles que estão prontos, pois para aqueles 
que estão se perguntando “Como assim... um a um?”, nós sugerimos aquele conceito 
muito simples: “Vocês são Deus também.” Quando é que vocês irão compreender e 
aceitar isso? Quando é que irão integrar sua humanidade, sua espiritualidade e seu Eu 
Divino, todos em um, bem aqui e agora, na Terra?

O mundo, pois, procura professores e baluartes da energia. Vocês atravessaram, para 
isto, sete anos de experiências, de forma a poder ver como seria chegar a ascender e 
encontrar sua própria divindade.

E chegou a hora de todos nós pararmos de brincar de esconde-esconde. Vamos todos 
parar de fingir não sermos divinos ou Deus. É hora de descartarmos este velho conceito 
do que seja Deus. E é minha hora de lembrar a vocês de quando e como nos sentamos 
juntos em meu Chalé para discutirmos precisamente este assunto. Parece déjà vu, não é? 
Como déjà vu... repetidamente...



E daqui em diante, Shaumbra... e eu aqui repito as palavras de Metatron... se vocês 
quiserem continuar a processar informações e experiências, se vocês quiserem 
continuar, como direi... a acreditar que vocês precisam de todo tipo de cura, se vocês 
quiserem continuar com estas velhas abordagens, esta não é a organização certa para 
vocês. Haverá outros que irão cuidar da “alimentação” de vocês, digo, das suas 
“necessidades”. (risos da platéia)

Pois daqui em diante nós iremos avançar. Vocês serão professores se permanecerem 
com este grupo. E tampouco queremos estar aprisionados na velha definição do que seja 
um professor, porque ser um professor tem conotações muito diferentes na Nova 
Energia. Pois o seu trabalho vai estar mudando, assim como seus empregos... tudo vai 
estar se transformando. Vocês terão todos os recursos e todas as ferramentas chegando 
até vocês. Portanto parem de se preocupar com isso. Parem de tentar programar com 
antecedência suas ferramentas ou seus - dizendo de outra forma - recursos de energia. 
Pois estes irão ocorrer no momento - no momento em deles precisarem - e serão todos 
de vocês... e ninguém poderá tirá-los ou afastá-los de vocês.

Contudo, tantos de vocês dizem: “Darei o primeiro passo quando me for garantido que o 
pote de ouro vai estar lá.” O pote de ouro vai estar lá se vocês saírem para fazer o 
trabalho. Todos os recursos... vocês próprios os criaram e prepararam. E nós iremos 
ajudar vocês a trazê-los e manifestá-los. Vocês não podem mais desempenhar o papel de 
vítima neste trabalho. Vocês não podem mais fingir estarem sem dinheiro. Vocês não 
podem mais fingir estarem doentes ou exaustos. Não há mais lugar para isso neste 
trabalho. E Cauldre está, digamos, um pouco ansioso aqui, por causa das nossas 
colocações tão diretas, mas a fim de realizarmos tudo o que vocês e todos nós 
planejamos fazer, de forma a ajudar a responder a estes chamados de socorro de seres 
humanos em todo o mundo, nós teremos de nos mover adiante.

E nós estaremos mudando - por assim dizer - a própria maneira com que trabalhamos 
juntos, inclusive o formato e a energia destes Shouds. Mas já era tempo. Vocês estão 
prontos para isso. Vocês estão prontos!

E Shaumbra, Metatron está dizendo que vocês são autênticos, que vocês estão prontos e 
que agora é o momento!

E assim é!



Tradução: Estêvão Veríssimo     verumest@yahoo.com
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 E assim é, queridos Shaumbras, que continuamos com a energia deste encontro, do 
Shoud 11. Continuamos com as energias de Metatron, de Shaumbras do mundo todo e 
minha, Tobias.

Como vocês devem ter sentido no nosso último Shoud aqui, esse não é mais o tempo de 
metafísicos de poltrona. (Risos) não é mais tempo de estudar o material e de ficar 
esperando a chegada da dose mensal de energia. Chegou a hora de serem os professores. 
Foi por esse motivo que vocês decidiram vir para a Terra nesta época. É por isso que 
escolheram voltar com esse novo tipo de vida, que não é uma continuidade ou 
progressão das suas vidas passadas. É completamente diferente, completamente nova, 
que não foi construída em cima do passado e sim construída exatamente agora.

À medida que nos movermos para frente nesses próximos anos, à medida que saírem 
para atuar no papel de professor ... Novamente ocorrerá de muitas formas ... Mas todas 
as energias, todos os recursos estarão à sua disposição no Agora. Será difícil fazer 
planejamento. Será difícil predeterminar o resultado. Será difícil até mesmo 
predeterminar o que vocês necessitarão para ensinar a lição que vão ensinar. Mas, vocês 
descobrirão que tudo está absolutamente em cada momento do Agora – no momento em 
que precisarem. Nem pouco nem muito. Essa é uma eficiência da nova energia. É um 
novo tipo de fluxo de energia. ESTARÁ lá.



Vocês vão descobrir que tudo está sempre lá e vão soltar esse velho tipo de preocupação 
que têm e vão compreender que tudo está sempre lá. Toda vez que precisarem de um 
recurso específico, toda vez que precisarem de algum tipo de energia, vão descobrir que 
ele está ali. Trata-se de uma evolução desse tipo de energia inteira de Merlin, mas numa 
segunda fase, numa segunda etapa. E vocês vão compreender que não estamos lhes 
dando isso de presente, são vocês mesmos que estão manifestando esse tipo de energia.

Alguns estão um pouco receosos de dar esse passo. Estão dizendo, “ Mas, eu preciso de 
mais informações”, e não terão mais informações... (risos, Tobias ri) porque senão vão 
começar a pensar muito sobre isso e no momento em que começarem a pensar nisso, 
vão corromper o núcleo da energia e do trabalho que estão fazendo.

Vocês estão prestes a experienciar uma parte incrível do seu serviço aqui na Terra 
exatamente agora, uma nova fase. E, como dissemos, sabemos... e já vamos dizer a 
Cauldre, Linda e à equipe do Círculo Carmesim ... Que há muitos que podem partir. Há 
muitos outros que virão para esse novo papel e novo tipo de serviço. E, Shaumbras, é 
difícil explicar em palavras a profunda diferença que isso vai fazer em suas vidas, 
portanto, usaremos um exemplo, um exemplo que está desabrochando agora, mas um 
humano vivo – dois humanos vivos – com quem vocês podem conversar, olhar nos 
olhos e perguntar sobre sua experiência de vida. Vão ver que isso pode ser feito.

As duas pessoas de quem estamos falando são Garret e Andra, a que vocês chamam de 
Norma. Chegaram a um ponto na vida, em que se sentiam muito confusos, 
desorientados e decepcionados. Queriam muito fazer esse tipo de trabalho da Nova 
Energia, mas apesar disso, havia muitos obstáculos entre eles. Chegaram a um ... Espero 
que não se importem que falemos sobre vocês de forma tão aberta... Chegaram a um 
ponto na vida em que sentiram que havia apenas duas opções: ir em frente, dar o grande 
salto, ou ir embora de vez, deixar o planeta, digamos assim. Obviamente, não deixaram 
o planeta!

Não poderiam ficar neutros. Precisou ocorrer algo em suas vidas para que saíssem da 
posição neutra. Muitos sabem qual foi esse acontecimento que exerceu tamanho
impacto sobre eles, que fez com que se voltassem para o nível da alma, a fim de 
descobrir o que vieram fazer aqui – a importância do motivo pelo qual estavam aqui –
tomaram uma decisão. Com essa decisão tomada e com o grande salto de fé em si 
mesmos que deram, dizendo “Sim, escolhemos ser professores. Seja lá o que for preciso 
fazer para sermos professores – faremos.” E fizeram. Não traçaram planos. Não 
traçaram planos de ação em folhas de papel. Simplesmente concordaram, no nível mais 
profundo.



Em pouco tempo, tudo mudou. Eles agora estão fazendo um trabalho que é uma paixão. 
Estão agora viajando pelo mundo todo como muitos de vocês gostariam de fazer. Estão 
agora preenchidos com a abundância - e a abundância na vida deles vai continuar. 
Estamos falando de abundância nas finanças; estamos falando de abundância na saúde e 
na energia. Mesmo o relacionamento entre eles mudou e atingiu um novo nível. Eles 
são exemplos humanos do que pode acontecer.

Talvez vocês não tenham que chegar a esse extremo, mas, em certo sentido, Garrett se 
deu em serviço para dizer “Veja, é isso o que acontece.” Espera-se qualquer coisa. Ele 
mudaria essa experiência? Vamos deixá-lo responder. Você mudaria essa experiência?

GARRETT: Nem um pouquinho.

Nem um pouquinho. Porque ela abriu novas portas, abriu uma nova natureza autêntica 
para ambos e trouxe-lhes o que eles vieram fazer na Terra. Nenhum deles precisava 
estar aqui. Ambos, na verdade, viveram perturbados muitos anos (Tobias ri) esperando a 
consciência dos humanos chegar ao ponto em que eles pudessem começar a fazer o seu 
trabalho. Eles ainda estão aprendendo como entrar no fluxo, como se tornar 
energeticamente eficiente no que fazem, e eficiência em energia significa que eles 
podem fazer mais, ter mais prazer, ter mais, ter mais satisfação.

É um exemplo para todos vocês. Isso não significa que vocês precisam sair correndo 
amanhã e deixar o emprego. Não quer dizer que vocês tenham que fazer nenhuma 
mudança drástica. Oh, as mudanças acontecerão para vocês! (risos, Tobias ri). Uma vez 
que tenham aceitado que estão prontos para ser esse professor da Nova Energia, que 
estão prontos para trabalhar nessas áreas que discutimos hoje, que estão prontos para ser 
seu eu soberano e trabalhar com a energia essencial do Círculo Carmesim como 
mecanismo de apoio para a Terra e para trabalhar com as pessoas do Conselho 
Carmesim – tudo começa a acontecer. Tudo começa a chegar, realmente.

Às vezes, para a sua natureza humana as coisas parecem estar bagunçadas. Quando se 
tem que passar por uma cirurgia, quando se tem medo de câncer, como Garrett teve, 
certamente sua natureza humana balança. E novamente, não estamos dizendo que 
devem usar a parte drástica desse exemplo, mas devem ficar preparados para mudanças 
em suas vidas. Vocês não estão simplesmente tentando construir seu velho alicerce 



humano. Não estão simplesmente tentando ficar um humano maior, mais inteligente, 
mais bonito, mais rico. E se estiverem, vão ver que essa energia terá efeito contrário.

Mas, à medida que saírem disso para realizar sua paixão, que passarem a dar aulas 
nessas áreas de que falamos hoje, essas outras coisas chegarão naturalmente. Sua 
energia recém-integrada, em conjunto com a sua paixão pelo ensino, automaticamente 
atrairá mais energia para vocês... mais dinheiro, melhor aparência física, (risos) 
qualquer que sejam... os recursos para apoiar seu trabalho.

Sabemos que muitos de vocês se preocupam com o peso. Vão descobrir que quando 
atuarem na sua nova paixão, não terão que carregar consigo a Velha Energia. Não terão 
que armazenar energia. Era uma maneira muito ineficiente de guardar energia. Vão 
descobrir que o alimento de que precisam para hoje é ingerido de forma energética, o 
que vocês não precisam será descartado naturalmente. Sua biologia se equilibrará 
sozinha. Muitos de vocês gastam quantidades enormes de energia preocupando-se com 
o peso, lutando contra o peso, sendo que quando passarem para o próximo nível, tudo 
acontecerá automaticamente. Sabemos que alguns discordam dessa afirmação, mas 
descobrirão que isso é verdade. A vida muda. A vida muda.

Talvez agora vocês estejam preocupados se perguntando “e os meus filhos, meu marido, 
meus negócios?” todas essas coisas. Shaumbras, vocês têm que se soltar disso. Têm que 
se desligar disso. Não vamos fazer nenhuma promessa nem garantir nada, não estamos 
nesse negócio, mas novamente pedimos a vocês que conversem com Andra e Garret e 
perguntem “Mas o que acontece?” Olhem o que aconteceu com a casa deles depois de 
passarem por esse processo. Eles a perderam. A casa que eles alugavam foi substituída 
por uma casa maior e mais bonita que agora é realmente deles. Entendem, há uma 
evolução de energia, mas não se pode planejar isso. Não se pode garantir nada. Não se 
pode exigir um resultado limitado. Trata-se de permanecer aberto.

Assim, agora tentaremos responder as perguntas dos que são suficientemente ousados 
para virem até nós para isso.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da Internet, lida por Linda): Tobias, você pode me 
dar detalhes específicos sobre como construir um reator gerador de hidrogênio eficiente, 
pois é muito melhor sabermos disso agora, uma vez que isso alimentaria os grandes 
motores a gasolina ou a diesel dos nossos veículos pesados. Que áreas técnicas de 
pesquisa deveríamos procurar para construir um sistema eficiente de hidrogênio, e é 



possível fazer uma conversão de gasolina para hidrogênio de modo simples usando 
nossos veículos já existentes?

TOBIAS: Sim. Vamos responder essa pergunta dizendo que a água tem uma quantidade 
enorme de energia dentro de si. Mas vamos dizer que existem maneiras ainda mais 
eficientes de produzir energia. Vemos que o hidrogênio tem valor apenas de curto 
prazo.

Uma das áreas que vamos estabelecer no Círculo Carmesim - com vocês – é a pesquisa 
e desenvolvimento de energia. Vamos falar com um grupo selecionado sobre a energia 
contida especificamente na gravidade, que é um uso realmente muito eficiente por não 
oferecer nenhum perigo; sobre a energia contida no que vocês chamam de formas de 
onda ou freqüências que estão flutuando no ar, que pode ser usado livremente.

A quantidade de energia necessária para produzir energia de hidrogênio é relativamente 
ineficiente. Ela atenderá apenas a uma pequena porcentagem da necessidade de energia 
do mundo no curto prazo. Portanto, vamos para uma área de pesquisa mais avançada, 
para outras áreas de pesquisa de energia. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Obrigada pela 
convocação aos professores e administradores com relação ao nosso futuro – os 
professores e administradores nos setores da indústria, da educação, da arte – e 
enquanto eu estava sentada lá ouvindo você falar sobre isso, comecei a imaginar onde 
os caminhos se cruzarão? Falamos sobre a Universidade Shaumbra... meu pensamento 
da Velha Energia provavelmente está envolvido em minhas perguntas sobre “Onde fica 
esse lugar? É um lugar físico? Um ciberespaço? Existe apenas dentro de nós?” e quando 
chego nesse ponto, penso “Isso é muito solitário – Gostaria de conversar com outras 
pessoas.”

Mas fico imaginando se há um lugar onde podemos nos associar...Você disse que não 
há recursos ou bibliotecas ou qualquer coisa desse tipo... Mas, um lugar onde as pessoas 
se reúnem para trocar informações sobre fontes de energia ou sobre as novas energias da 
educação – um lugar de reunião por meio do Círculo Carmesim, de modo que possamos 
nos encontrar e não apenas esperar por um encontro inesperado nas ruas com alguém 
que acredite ou sinta as mesmas coisas que sentimos.



TOBIAS: Certamente, tudo será reunido com base – digamos – em nossas leituras de
Shaumbra e no trabalho conjunto como Shaumbras. Isso se juntará de várias formas, 
não há uma resposta única. Em poucas semanas, você verá o primeiro anúncio do 
Shaumbra Service Center (Centro de serviços Shaumbra). As coisas acontecerão...E 
Cauldre está discutindo conosco aqui... Vamos pedir a ele para fazer esse anúncio o 
mais rápido possível. A partir daí você vai ver que essa localidade física, para o 
Shaumbra Center e Universidade Shaumbra, começará a se multiplicar em outros 
países, em outras localidades, mesmo aqui na América do Norte; que uma vez nascida a 
nova energia ou ocorrida a manifestação da primeira localidade, isso vai se proliferar.

Mas, compreenda também o valor da Universidade Shaumbra Virtual, a Internet, que 
também está sendo trabalhada agora, e Cauldre está nos dizendo que o anúncio será em 
Julho, sobre a Universidade Virtual. E através da Internet é perfeitamente possível se 
conectar e comunicar com Shaumbras do mundo todo para dar aulas e simplesmente se 
reunir.

Provavelmente haverá necessidade ou desejo da parte dos Shaumbras de criar uma 
reunião para a qual ainda não há uma estrutura ou um nome específico. Em outras 
palavras, não haverá um tipo definido de escola, não é preciso haver um formato 
especial de reunião. Haverá uma enorme necessidade de união dos Shaumbras de uma 
forma relativamente solta e depois é só observar como a energia se comporta a partir 
dessa reunião. Especificamente, agrupamentos de 50 a 100 Shaumbras, professores que 
estão atuando ativamente, e depois veremos o que acontece.

Você fez uma excelente pergunta. Isso vai se manifestar e será anunciado muito em 
breve.

SHAUMBRA 2: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (da Internet, lida por Linda): O.K., gostaria de saber 
se é possível a verdadeira comunicação. Os anjos se comunicam entre si quando vocês 
se comunicam e vocês nos entendem, os humanos?

TOBIAS: Não, não. (risos da audiência)



SHAUMBRA 2: ... Ou há sempre alguma coisa entre nós e vocês que impede a 
comunicação?

TOBIAS: Desde que um anjo ou humano mantenha um bloqueio – um bloqueio 
energético – é impossível penetrá-lo, vê-los ou entendê-los totalmente. A grande 
maioria dos humanos tem bloqueios ou escudos. Há esse velho conceito de que Deus ou 
os anjos podem ver tudo e saber tudo, mas os humanos conseguem se esconder 
facilmente, de tal maneira que nem mesmo os anjos de nível mais elevado conseguem 
penetrar na sua intimidade mais profunda.

Esse foi um presente que cada Ser se deu, é um tipo de proteção de privacidade. Isso 
dificulta bastante a comunicação, pois mesmo os anjos ... e vocês têm que entender que 
os anjos não passam de seres não-físicos. O título de anjo não faz deles seres especiais 
ou corretos ou especialmente perceptivos. Mesmo os anjos fazem jogos ou se 
escondem. Portanto, a comunicação é muito difícil.

Há uma preocupação em ambos os reinos, humano e angélico, a de que se você abaixar 
a guarda, abaixa as defesas e fica aberto para abusos – as pessoas roubam suas energias. 
Embora isso não seja verdade, a maioria das entidades opera desse modo. Portanto, a 
comunicação é algo dificílimo.

Se baixarem totalmente a guarda, verão que nada poderá machucá-los. Nenhuma força 
demoníaca penetrará em suas vidas. Entenderão que são o ponto central de toda a sua 
essência. Ninguém pode tirá-la de você, sobretudo quando estão operando em 
compaixão. Quando não estão tentando mudar nada, nada tentará mudá-los. Chame isso 
de estar invisível, se quiserem. Quando estão em compaixão total... o que vocês 
chamariam de “força das sombras” ou “força negativa” sequer os vêem por que existes 
–digamos – porque vocês não estão tentando derrotar uma sombra. É isso... Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias. Após 
completar o curso da ESS (The Eleuthera Synchrotize System™), ficou claro para mim 
que eu precisava deixar meu marido e eu fiz uma...

TOBIAS: Você tem que conversar sobre isso com Saint-Germain, Eu não ... (risos) 
Continue.



SHAUMBRA 4: ...Eu escolhi isso. Mas, minha pergunta é como isso vai me ajudar e o 
que isso tem a ver com ser autêntico e com o que você falou hoje? Espero que você 
possa me ajudar a entender isso, porque vou encontrar muita oposição e vou precisar de 
muita força interna pra fazer isso.

TOBIAS: Você tem a força e a oposição não será nem próximo do que você imagina 
que será. Há uma ligação de energia desequilibrada que você sabe que existe há bastante 
tempo. Você está sendo autêntica consigo mesma dizendo que precisa ir embora para 
restabelecer o equilíbrio energético. Em uma situação como essa você – digamos ... 
Cauldre também fica um tanto contrariado quando oferecemos conselhos a respeito de 
relacionamentos... Mas você está seguindo seu coração, sabendo que da maneira que 
está não vai funcionar. Você se afasta, deixa as energias reencontrarem o próprio 
equilíbrio. Talvez você decida, em algum outro momento, voltar para essa pessoa ou 
talvez descubra simplesmente que é o momento de avançar.

Portanto, o que você realmente está pedindo é uma confirmação da nossa parte e você a 
tem, porque as energias definitivamente não estavam equilibradas. Pode ser que ainda 
haja amor e você provavelmente ainda descobrirá que no longo prazo, essa é a melhor 
decisão para os dois. Essas coisas você já sentia internamente, está simplesmente 
expressando isso. Queremos que compreenda que você tem a força pra fazer isso e que 
seus demônios são frutos da sua mente e não são reais.

SHAUMBRA 4: Obrigada.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (da Internet, lida por Linda): Decidi ficar aqui várias 
vezes e, no meu íntimo, descobri que quero ir, é como se eu não conseguisse me 
convencer totalmente a ficar. Agora me sinto como se estivesse muito doente e escolho 
ficar aqui bem saudável, mas esbarro em querer ir. Estou realmente doente como me 
sinto e como posso tomar a decisão de realmente ir ou ficar?

TOBIAS: Sim. Tem sido muito difícil para muitos Shaumbras ficar aqui na Terra e 
esperar o tempo certo. Estamos completando agora sete anos de discussões sobre a 
natureza da humanidade, energia e divindade. É muito tempo, mas ainda, da nossa 
perspectiva, foi tudo muito rápido.



Vocês vieram aqui – todos vocês vieram aqui – como professores. Vieram aqui pra 
fazer sua paixão e o seu serviço. Ficaram presos em um padrão que os impediu de ir 
para frente durante muito tempo, a ponto de sentirem que talvez não precisassem mais 
ficar na Terra. Agora que vocês estão prontos, nós estamos prontos e a humanidade está 
pronta, encontrarão um nível diferente de paixão. Vão descobrir que não se trata mais de 
ficar ou partir. Não se trata sequer de um desejo intenso de se segurar na vida. 
Simplesmente é. Vocês estão na sua paixão, estão fazendo o que querem fazer. É por 
isso que dizemos que tudo começa a fluir para a sua vida – todos os recursos e 
instrumentos – e qualquer sensação de enfado, qualquer sensação de vazio 
simplesmente se evapora. Novamente, vamos pedir-lhes para conversar com Andra e 
Garrett sobre suas experiências com esta energia e como ela muda quando entram em 
suas paixões. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (mulher ao microfone ): Tobias, fiz a escolha de 
reequilibrar totalmente meu corpo e desde que fiz essa escolha, parece que, bem, o que 
meu cérebro chama de fogacho, aumentou a ponto de me sentir como se estivesse tendo 
meu próprio aquecimento global, digamos assim! Minha pergunta, então, é sabemos que 
isso é mais do que parece. Quanto disso é realmente o que a velha terminologia médica 
chama de menopausa e quanto disso é meu corpo, mudança energética e devo continuar 
tentando suprimir esse calor do meu corpo com ervas e vitaminas ou devo simplesmente 
abraçar isso? Ou me aconselhe qualquer outra coisa.

TOBIAS: Sim. Ao optar por seu corpo reequilibrar-se sozinho – se alguém fizer isso –
espere que ocorra alguma alteração! (risos) Alguns de vocês ficam pensando por que 
estão tendo diarréia. Essa é uma resposta bem simples. Ou por que estão tendo fogachos 
ou por que estão sentindo grandes alterações no corpo – porque escolheram isso. 
Escolheram a mudança, agora as coisas têm que se reajustar. O corpo vai esquentar ou 
realizar a transformação de um jeito ou de outro.

Calor geralmente tem a ver com transmutação. Vocês estão transmutando muito das 
velhas energias. Você, em particular, teve muitos – digamos – casos de amor em vidas 
passadas que ainda retém no corpo físico. Vocês não têm vidas passadas. Vocês são 
vocês exatamente agora. Portanto, soltem esse conceito e seu corpo não terá de trabalhar 
tanto para tentar lidar com eles. Suas tentativas, como diz você, de suprimir ... a palavra 
em si nos causa arrepio! Você não tem que suprimir nada. Tem que trabalhar com isso -
fluir com isso – os novos ritmos naturais do seu corpo.



Saint-Germain conversou recentemente com todos os Shaumbras sobre não usar 
suplementos vitamínicos. Muitos de vocês estão entupindo o corpo com suplementos. 
Compram tudo o que aparece. O corpo é capaz de se equilibrar sozinho se lhe derem 
chance e autoridade para isso. É seu corpo, vocês têm o direito de lhe dar autoridade. 
No minuto em que começam a remendá-lo, empurrando para dentro todo tipo de 
medicamento, estão lhe dizendo que ele não é sábio o suficiente para se cuidar. Estão 
lhe dizendo que ele não deveria fazer seu trabalho natural de reequilíbrio. E, claro, ele 
obedece. Ele obedece. Obviamente, ele ri de você que o está entupindo de todas essas 
coisas que são – digamos – relativamente inadequadas, principalmente para um corpo 
da Nova Energia.

Vamos pedir-lhes que retirem esses suplementos. Dêem ao corpo permissão para se 
curar sozinho e depois vejam o que acontece. Podem ocorrer fogachos durante certo 
período. Pode ser um tipo de dor de garganta. Pode ser outro tipo de descarga. Cauldre 
não quer que falemos sobre isso! (risos) Mas – ênfase no but !!¹ (muitos risos, Tobias ri) 
...seu corpo está passando por um processo. Ele está respondendo ao que você chamou 
de escolha. Continue em frente com isso. Não o boicote, não impeça esse belo processo 
pelo qual seu corpo está passando. Não importa sequer se você chama isso de 
menopausa ou metapausa ou qualquer outra coisa. Ele apenas está se reajustando. E, 
novamente, pedimos que converse com Andra e Garret, principalmente sobre os ajustes 
físicos e biológicos.  [1] Em inglês, a conjunção but [mas] é homófona de butt 
[traseiro]. Tobias faz um trocadilho com essas palavras, relacionando-as com descarga.

SHAUMBRA 6: Obrigada.

LINDA: Existe alguma razão pela qual você está tão preocupado com o butt? (risos)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (da Internet, lida por Linda): Sou Patrice de Tóquio e 
ficaria muito feliz se você respondesse minha pergunta. É que há 10 anos venho 
observando no povo japonês um aumento de uma doença grave chamada “Atopia”. Essa 
doença afeta adultos e crianças e pode constituir uma carga muito pesada para essas 
pessoas. Tenho a sensação de que bastaria uma ligeira mudança de consciência para 
livrar todas as pessoas do planeta desse problema. Não sei por que, mas sinto um 
chamado para trabalhar com essa questão. Alguma idéia do motivo, alguma dica para 
contribuir para a cura da terra quanto a isso? Obrigado.



TOBIAS: Sim. Atribui-se essa doença diretamente a bloqueios – bloqueios energéticos 
– no cérebro, por causa de um desequilíbrio do que vocês chamam de energia do 
coração. Se juntarmos isso, se abrirem o coração e permitirem o fluxo adequado, vão 
ver que esse sintoma desaparecerá. Mas o desafio será sair da mente, abrir a área do 
coração e restaurar o fluxo natural, pois, especificamente na sua sociedade, haverá uma 
enorme resistência a isso. Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (mulher ao microfone ): Sim, Tobias. Prazer em vê-
lo aqui sentado rindo e nos amando a todos. Sim, Tobias, você sabe por que estou aqui 
... Sim, OK...

LINDA: Faça a pergunta para que a audiência também fique sabendo!

SHAUMBRA 8: Sim, vou perguntar, Linda, (risos) mas preciso fazer algumas voltas 
primeiro porque é uma história – Tenho que lhes contar um pouco da história. Eu estava 
pronta para mudar para a Tailândia no ano passado e decidi, quando me sentei com meu 
marido, que voltaria. E depois quando voltei para a Áustria, coloquei minha casa à 
venda e nada aconteceu até dezembro outra vez. Dezembro é a época do ano em que 
visito meu marido por alguns meses. Ele é americano morando na Tailândia e eu sou 
tailandesa morando na Áustria! (risos) Sim, é uma situação um tanto estranha, mas não 
tive nada com isso. Simplesmente aconteceu – como se tivesse sido planejada. E não 
nos divorciamos, apenas estamos separados.

OK, depois de ter conversado um pouco com você em dezembro no seminário da 
Clareza lá, eu tive uma intuição e já não sabia mais para onde deveria mudar. Então fui 
para a Tailândia. Todo mundo estava muito entusiasmado, minha família obviamente 
me queria de volta à Tailândia, mas dessa vez eu decidi que não me envolveria com o 
que eles queriam que eu me envolvesse. Decidi ser Theresa, mas Theresa tinha 
planejado essa viagem, com três ou quatro meses de antecedência, para ser Theresa, 
porque estou cansada de agradar os outros e então ...

OK. De repente, fui ao seminário de depressão de Norma com Quan Yin, e depois 
novamente, Saint-Germain com o seminário do DreamWalkerTM em Zurique. E depois 
fui para casa e de repente algo aconteceu. Sim, com a casa – coloquei a casa à venda 
novamente... “Para onde você vai?” “Bem, Quan Yin e Metatron me enviaram para cá e 
estão comigo”. Eu disse “Vocês têm que me acompanhar” e fui para o interior do estado 
de Nova York para olhar o lugar e sentir, sentir, sentir. Fiquei lá durante 10 dias e todos 



me receberam muito bem. Eu costumava morar lá de vem em quando e, sim, foi muito 
positivo.

E agora eu não sei se mudo para lá ou não e estou deixando acontecer. Mas, vou para 
casa e gostaria de perguntar a você: Tailândia. OK, era minha semente do destino? 
Porque quando eu estava morando na Áustria eu disse uma vez, eu vou para casa e vou 
morrer lá. Então, era minha semente do destino? E a segunda é: Vou mudar para a 
América, o país que eu amo tanto e também as pessoas, mas nasci na Tailândia. Por 
favor, você poderia me dar uma dica? Muito obrigada.

TOBIAS: Sim. Antes que você deixe o microfone, vamos fazer uma pergunta bem 
simples. Enquanto você falava aqui e os Shaumbra estavam sintonizados com a sua 
energia, você estava levantando uma questão, que não é só sua, mas de todos os 
Shaumbras. Muitos Shaumbras já sabem – como posso dizer – a resposta. Trata-se do 
medo de fazer a escolha, o medo de dizer “É isso que eu quero fazer”. Você foi treinada 
para não pensar ou agir como Theresa. Você foi treinada para não fazer suas próprias 
escolhas. Isso é algo sobre o que Saint-Germain é muito enfático, muito exigente, 
chegou a hora de fazer escolhas e depois observar os resultados. Você está esperando 
que eu escolha por você – desculpe, não posso fazer isso.

SHAUMBRA 8: Não, não pode.

TOBIAS: Você estava esperando por Saint-Germain, Quan Yin, muitos outros. Você 
estava disfarçando isso...

SHAUMBRA 8: Eu precisava de confirmação.

TOBIAS: ...Você está disfarçando isso pedindo conselho – mas estamos todos atrás de 
você esperando que você tome uma droga de decisão! (muitos risos da audiência)

SHAUMBRA 8: (cantando) Gosto de estar na América! OK. Ficarei na América!

TOBIAS: A partir do momento em se toma a decisão, todas as energias vêm para apoiar 
essa decisão. Você não ... Você estava tendo dificuldade para vender a casa porque não 



havia feito a escolha. Você estava tendo dificuldades com outras coisas na vida por 
causa da escolha. Você foi programada, Theresa e Shaumbras, para não fazer escolhas. 
Vocês foram programados até mesmo pela sua nova era para simplesmente – digamos –
deixar que o Espírito cuide disso. Vocês são Espírito, então o que você vai escolher? E 
vamos perguntar-lhe neste exato momento, pois você tem sido tão corajosa e ousada, 
onde você quer morar? Seja específica.

SHAUMBRA 8: (pausa) América.

TOBIAS: É um grande país! (a audiência aplaude) Agora, vamos ser um pouco mais 
específicos aqui, porque você vai começar a dar mil voltas. (risos)

SHAUMBRA 8: Eu sou professora...

TOBIAS: Isso não é um local. (risos)

SHAUMBRA 8: Não... no interior do estado de Nova York.

TOBIAS: E assim é. Agora... agora, olhe o que acontece aqui Shaumbra. Theresa, você 
fez uma escolha - interior do estado de Nova York – portanto as energias começam a 
fluir exatamente agora. Não daqui a um ano, mas exatamente agora. Tudo mudou 
porque você fez uma escolha. Foi uma das coisas mais difíceis de fazer. Você acredita 
que escolhe, mas não escolhe. Você e a maioria dos humanos não escolhem. Vocês têm 
medo de escolher. Vocês decidem o que não querem, mas nunca escolhem o que 
querem.

É um princípio muito simples – escolha. Não há como fazer uma má escolha. E 
enquanto você passava pelo processo aqui, pensava “O que é uma boa escolha, o que é 
uma má escolha”. Não existe má escolha. O Shaumbra tem uma energia – você tem uma 
energia – que se equilibra sozinha. Se você faz uma escolha, pelo menos a energia 
começa a se movimentar. Há alguma coisa fluindo.

Agora, a escolha é sua, e você deu a ela vida própria, criação própria. Observe como ela 
começa a trabalhar. Você pode ser atraída para o interior de Nova York durante certo 



período. Depois a energia continuará fluindo enquanto você fluir com ela e depois novas
oportunidades vão se abrir e pode ser que daqui a um ano você diga “Eu preciso 
realmente estar em Chicago” ou Colorado, ou seja lá o que for. Mas, o importante aqui é 
ter coragem e estar disposto a fazer uma escolha. A escolha é o combustível da Nova 
Energia. É um combustível que faz as coisas se moverem, faz as coisas andarem de 
novo. Você fez uma escolha, agora observe para ver o que acontece, e não procure mais 
ninguém para pedir confirmação. Sem “se”, “e” nem “mas” a esse respeito. Você fez 
uma escolha – comece a se movimentar com ela.

SHAUMBRA 8: Só tenho 63 anos, Tobias. Obrigada.

TOBIAS: Você ainda tem muito tempo pela frente. Muito tempo.

SHAUMBRA 8: Estou pronta. (aplausos da audiência) Muito Obrigada.

LINDA: Última pergunta.

TOBIAS: Mais algumas.

LINDA: Oh.... Você precisa falar com Cauldre sobre isso.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (mulher ao microfone ): Olá, Tobias. Gostaria de 
perguntar-lhe sobre minha conexão com uma “Pirâmide Verde”. Ela veio para mim há 
alguns anos em um sonho e sei que preciso usá-la de alguma forma na minha vida. 
Especificamente, eu gostaria de receber alguma orientação sobre a maneira de usá-la no 
meu trabalho energético e se é alguma coisa da Velha Energia ou se posso usá-la agora.

TOBIAS: Sim. Por causa de uma das suas vidas passadas, existe uma conexão que flui. 
Porque às vezes o que você chama de energia da pirâmide... e a energia da pirâmide em 
que você está entrando agora... existe em um reino não-físico, você está indo para lá. E, 
novamente, isso é por causa das energias da sua vida passada, que não são mais você. 
Mas, você está se dirigindo para esse instrumento da pirâmide.



Vamos pedir a você que solte isso. Ela vem da Velha Energia e permanece na Velha 
Energia em termos de capacidade de produzir resultados, sobretudo para você neste 
momento. Você não precisa de instrumentos como a pirâmide para trabalhar. Você 
precisa de instrumentos bem simples, como explicamos para Theresa: fazer uma escolha 
e ser o criador. Às vezes, essas coisas são um apoio para muitos Shaumbras. Você está 
presa nisso, e não estamos dizendo que essas coisas sejam negativas, mas são limitadas. 
Estamos indo para um novo território agora e vamos pedir a você, e a todos vocês, que 
soltem esses velhos instrumentos porque eles limitam o resultado. Essa é a principal 
razão pela qual estamos lhes pedindo para soltar tudo isso. Eles limitam o resultado. 
Obrigado.

SHAUMBRA 9: OK. Obrigada.

LINDA: Última pergunta.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (mulher ao microfone ): Olá, Tobias. Rapidamente, 
o que está acontecendo com meu trabalho?

TOBIAS: Sim. Trabalhos que você... seu trabalho – e estamos falando aqui a muitos 
Shaumbras também – a maioria dos trabalhos são da Velha Energia. Eram um tipo de 
padrão limitador. São uma maneira de apenas existir enquanto essa Nova Energia está 
surgindo e enquanto nos preparamos para ser professor.

Portanto, a melhor coisa para vocês que têm empregos é soltá-los! O que queremos 
dizer com isso é: desligar-se energeticamente. Imagine-se soltando-o, deixando-o 
flutuar em um balão de gás. Isso não quer dizer que você tem que sair do emprego. Não 
quer dizer que serão despedidos. Significa que estão soltando sua dependência disso, de 
modo que um tipo diferente de – digamos – paixão possa substituí-lo. E quando vocês 
soltarem esse velho emprego e essa maneira antiga de conseguir um salário, ficarão 
surpresos com o tipo de – digamos – novo... não queremos dizer a palavra “trabalho”, 
mas com as novas oportunidades que virão para a sua vida.

Muitos humanos - e Shaumbras – ainda dependem de um emprego. Já dissemos isso 
muitas vezes: quando entrarmos realmente no ensino, verão que é muito difícil trabalhar 



para outra empresa. Será muito importante para vocês fazerem seu próprio tipo de 
trabalho. Soltem o emprego. É uma coisa maravilhosa.

SHAUMBRA 10: O.K.

LINDA: Mais uma pergunta?

TOBIAS: Mais uma.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (mulher ao microfone ): Olá, eu tenho uma 
pergunta. Você poderia falar da nova medicina, pois neste momento estou muito 
confusa porque meu médico diz que tenho de ser operada de alguns tumores no útero e 
o pessoal da medicina alternativa diz que eu não deveria fazer essa cirurgia. O que você 
me recomenda agora? Não conhecemos essa medicina de que você fala. O que posso 
fazer?

TOBIAS: Sim, vamos falar mais obre medicina da energia, que vai incorporar a 
medicina alternativa e a tradicional, mas vamos levá-la a um nível diferente.

Não há nada de errado com a medicina alternativa nem com a tradicional e vamos usar o 
exemplo da medicina tradicional ou cirurgia: Basicamente, se você escolher a cirurgia, 
estará fazendo a escolha de que quer viver e estará fazendo isso através da cirurgia. 
Mas, você também pode influenciar a velocidade e a eficácia da cirurgia. Você não tem 
que se colocar – digamos - nas mãos dos médicos ou do profissional da área médica. 
Você pode participar ativamente do processo energético da cirurgia.

Neste momento, provavelmente essa seria a melhor maneira de se livrar desses tumores. 
Basicamente, há tecnologia até mais eficiente para surgir. Mas, se você optar pela 
operação, participe dela. Faça a escolha de que você quer seu corpo limpo de todas 
essas coisas. Faça a escolha de que você quer viver e ficar aqui na Terra. Faça a escolha 
de que o seu corpo, daqui para frente, manterá o equilíbrio, manterá um equilíbrio 
amoroso sobre si próprio de modo que o vírus do câncer nunca mais seja atraído para 
ele.



Não há nada errado com a medicina tradicional ou alternativa. Mas neste momento o 
que é muito importante para vocês e para todos os Shaumbras é fazer escolhas e integrar 
seu desejo de continuar vivendo neste corpo físico. Haverá um profundo impacto sobre 
os resultados da cirurgia, se você optar por ela. Obrigado.

SHAUMBRA 11: Obrigada.

(aplausos da audiência)

TOBIAS: E com isso, Shaumbras, chegamos ao final desta Série da Clareza. Vamos 
entrar em novo território em nossa próxima série, a “Série do Professor”. Vamos falar 
de instrumentos de ensino e de experiências como professor. Vamos falar sobre como é 
trabalhar com os humanos e sobre alguns desafios que irão encontrar. Mas, não será 
sobre vocês! Não vamos mais entrar em discussões intermináveis sobre o que vocês 
precisam fazer na vida. Vamos dar alguns lembretes, porque é fácil sair da rota. Vamos 
pedir que, durante nossas sessões de perguntas e respostas na Série do Professor, que as 
perguntas sejam sobre ensino, sobre como ser um professor mais eficiente, como lidar 
com determinadas situações.

Shaumbras, esses problemas ou dificuldades são uma ilusão, assim como é uma ilusão 
que vocês vêm de uma vida passada. É uma ilusão que vocês têm carma ou necessidade 
de trabalhar algumas coisas. Vocês escolheram voltar nesta vida. Vocês já 
ascensionaram. Já fizeram isso. Vocês estavam lá sentados tomando vinho e fumando 
charutos com os grandes mestres. Vocês colocaram parte de vocês neste serviço.

Estamos ansiosos por fazer - digamos – uma coisa muito especial com todos os 
Shaumbras no próximo mês, na reunião anual. Se não puderem estar lá pessoalmente, 
tentem se conectar.

E assim é.

Traduzido por: Sonia Bidutte      bidutte@terra.com.br



Tobias do Conselho Carmesim é apresentado por Geoffrey Hoppe, com o pseudônimo 
de "Cauldre", Golden, Colorado. A história de Tobias, do bíblico Livro de Tobit, pode 
ser encontrada no web site do Círculo Carmesim: www.crimsoncircle.com. O Material 
do Tobias é  oferecido gratuitamente aos Trabalhadores da Luz e Shaumbra de todo o 
mundo desde agosto de 1999, época em que Tobias disse  que a humanidade tinha 
ultrapassado o potencial de destruição e entrado na Nova Energia.

O Círculo Carmesim representa uma rede mundial de anjos humanos que estão entre os 
primeiros a fazer a transição para a Nova  Energia. Enquanto eles vivenciam as alegrias 
e os desafios do status da ascensão, ajudam outros humanos em suas jornadas,  
compartilhando informações, atendendo e orientando. Mais de 50.000 visitantes vão ao 
web site do Círculo Carmesim todos os meses ler  os últimos materiais e discutir suas 
próprias experiências.

Os encontros do Círculo Carmesim acontecem mensalmente em Denver, Colorado, 
onde Tobias apresenta as informações mais  recentes através de Geoffrey Hoppe. Tobias 
declara que ele e os outros do Círculo Carmesim celestial estão, na verdade, canalizando 
os  humanos. De acordo com Tobias, eles estão lendo nossas energias e traduzindo 
nossas próprias informações de volta para nós, de  modo que possamos vê-las vindo de 
fora, enquanto as vivenciamos no nosso interior. O "Shoud" é uma parte da canalização 
em que Tobias fica de lado e a energia dos humanos é canalizada diretamente por 
Geoffrey Hoppe.

As reuniões do Círculo Carmesim estão abertas ao público. O Círculo Carmesim 
sobrevive com o amor sincero e a doação dos  Shaumbra de todo o mundo.

O objetivo dos que fazem parte do Círculo Carmesim é servir de guias humanos e 
professores àqueles que seguem o caminho do despertar espiritual interior. Não é uma 
missão evangélica. Pelo contrário, a luz interior é que guiará as pessoas até você para 
receberem  compaixão e atenção. Você saberá o que fazer e o que ensinar nesse 
momento, quando vier até você o humano precioso e único,  pronto para embarcar na 
jornada da Ponte de Espadas.

Se você estiver lendo isto e sentir a verdade e a conexão, você é realmente um 
Shaumbra. Você é um professor e um guia humano.  Permita que a semente da 
divindade cresça dentro de você agora e em todos os momentos que estão por vir. Você 
nunca está sozinho,  porque a família está espalhada por todo o mundo e os anjos estão 
ao seu redor.

Por favor, distribua este texto livremente numa base não comercial e sem cobrar por 
ele. Por favor, inclua as informações na íntegra,  inclusive com todo este pé de página. 
Todos os outros usos têm que ser aprovados por escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, 
Colorado. Veja a pagina de contatos no website http://www.crimsoncircle.com/
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