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Lição 1: Aceite Todas as Coisas Como Elas São

Tobias: E assim é, querida família, querida Shaumbra, que nos reunimos 
novamente neste círculo, nesta energia sagrada. Eu, Tobias, dou as boas-vindas a 
cada um de volta à sala de lição da nova energia espiritual da Terra. Dou as boas-
vindas a vocês, que são professores, cada um aqui sentado e lendo esta 
mensagem. Vocês se entregaram e às suas vidas a um único propósito enquanto 
seguimos adiante. Cada um de vocês é um mestre. E vocês imaginam por que 
chamamos isto aqui de sala de aula da nova energia espiritual! Como chegarão logo 
a saber, não se trata de nós ensinando a vocês. Trata-se do que estamos 
aprendendo de vocês.

Agora há muita energia nesta sala. Como nosso amigo Cauldre (Geoffrey Hoppe) 
disse, nos próximos minutos trabalharemos com cada um de vocês individualmente 
para integrá-los e trazê-los na energia do Espírito. Mas, meus amigos, mais 
importante do que isso é que estamos auxiliando-os a despertar sua própria 
divindade. O que trataremos hoje, na próxima hora, não é sobre o que vocês estão 
aprendendo de nós, do Espírito e do que vocês percebem ser seu Verdadeiro Eu. 
Falaremos sobre despertar, e começar a utilizar a energia de sua própria divindade 
que já se encontra dentro de vocês. Só que ainda não a reconheceram até agora!

A energia neste círculo em que nos encontramos hoje é doce, forte e amorosa. 
Pedimos a cada um para se abrir, permitir-se ser tudo o que é. Nos próximos 
momentos que vamos partilhar, pedimos que deixem de lado as preocupações que 
carregam. Nos próximos momentos, pedimos para subtrair as ansiedades sobre seu 
futuro. Nos próximos momentos, pedimos que simplesmente estejam presentes no 
agora, neste círculo. Se vocês estão lendo esta mensagem, a energia também é a 
mesma para vocês.

Vocês, humanos, estão num círculo exclusivo a vocês. É um círculo diferente 
daquele onde o resto da Criação reside. Vocês escolheram ir além do círculo do 
Espírito, criando novas dimensões e um novo círculo que beneficiará Tudo o que É. 
Foi por isso que escolheram as inúmeras vidas na Terra. É por isso que estão aqui 
sentados nesta sala de aula. É importante lembrar esta informação: a humanidade 
da Terra existe num círculo separado (realidade) do resto da Criação.

Vamos falar um pouco agora sobre esta vida atual de vocês. Vocês vieram para 
esta vida a fim de completar os últimos capítulos de seu livro de vidas aqui na 
Terra. Vieram para aclarar as últimas porções de karma e completar seus 
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contratos. E gastaram muitos dos anos iniciais de suas vidas fazendo isto. 
Encontraram outros com os quais tinham laços cármicos que vocês escolheram 
terminar. Tiveram relacionamentos familiares que proveram o conduíte para 
resolver o karma que se acumulou, trazendo experiências vida após vida. Gastaram 
muitos de seus jovens anos trabalhando estes assuntos.

E então, como dissemos antes, algo aconteceu a vocês, seja há 20 anos, 10 ou 
apenas dois anos atrás. Veio um despertar em suas vidas. Talvez um livro que caiu 
da estante. Talvez uma mensagem de um amigo, ou um insight que tiveram num 
sonho ou enquanto divagavam. Mas durante esta experiência vocês chegaram ao 
despertar. Chegaram ao ponto de despertar que os trouxeram até aqui. O 
despertar os conduziu a uma viagem de compreensão do Espírito, de sua relação 
com o Espírito.

Durante este período houve muitas experiências difíceis para vocês e que 
chamavam de lições, embora nós escolhamos não usar esta palavra. Houve um 
aclaramento final porque de uma certa maneira o que estavam fazendo era 
completar seu livro de vida, e o livro continha as histórias de muitas, muitas vidas. 
Vocês estiveram trabalhando estes capítulos finais. E aí, meus amigos, quando 
estavam concluídos, talvez tenham se sentido perdidos, confusos ou apáticos. 
Vocês completaram seu principal contrato na vida e seus principais objetivos na 
vida.

E assim chegaram a um momento de escolha: ou seguir adiante, continuar na 
forma e consciência humanas, ou retornar a este círculo onde nós existimos. Cada 
um de vocês sabe deste momento em suas vidas do qual estamos falando, do 
momento em que ficaram diante da escolha de ficar na Terra ou voltar para o 
círculo onde existimos. Agora é óbvio que escolheram ficar! Vocês decidiram ir em 
frente. Há uma razão para esta escolha. Trata-se de um compromisso interno feito 
por vocês. Cada um de vocês escolheu ser um mestre da nova energia. Vocês farão 
o que for necessário. Sacrificarão o que for preciso. Se libertarão do que for 
necessário em suas vidas para ser um dos que estarão à frente, aqueles que serão 
mestres. Vocês serão as pessoas que trabalharão com outros humanos, ajudando-
os e guiando-os através de suas experiências de transição.

Assim enviamos hoje energia para todos que estão conectados neste grupo e para 
todos que lerão ou ouvirão estas palavras. Nós os contemplamos e vemos um 
grupo de professores, aqueles que levarão a energia da nova Terra para os demais. 
Nós os honramos por continuar em sua jornada. Agradecemos por continuar no 
sofrimento, nas dificuldades e nos desafios de não saber quem realmente são, mas 
que trabalham diligentemente para descobrir.

Há muito o que falar hoje. Mas antes de prosseguirmos com as discussões, vamos 
ficar um momento aqui com vocês. É um momento íntimo para abraçá-los, 
agradecer pelo trabalho que realizaram todas as vidas antes desta. E, mais 
fundamental, nós lhes agradecemos por estarem aqui na Terra, por concordarem 
em passar pelo entendimento e experiências a fim de se tornarem mestres.

Ah, não se enganem sobre isto. As dificuldades que têm encontrado, especialmente 
neste último ano, não são de se jogar fora. Elas não são dispensáveis. Todas são 
coisas para vocês aprenderem e se capacitarem e tornarem-se um mestre para 
outras pessoas. O que vocês aprenderam lhes fornece a empatia e a compreensão 
dos processos que não são necessariamente seus, mas que vocês encontrarão 
trabalhando com os outros.

Muito do que acontece em suas vidas não está necessariamente relacionado 
diretamente a vocês. São experiências que vocês escolheram vivenciar de maneira 
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a se tornarem um mestre mais forte, mais amoroso e mais empático. Nos anos que 
virão vocês olharão para trás e dirão: "Eu sei, eu sei por que passei um tempo 
difícil naquele agosto de 2000, foi para ter empatia para lidar com esta situação 
com este humano necessitado de direção, necessitado de amor." Muito do que 
vocês estão passando são aprendizagens e entendimentos com os quais 
consentiram experimentar. Sim, vocês concordaram com isto.

Queridos mestres, nós fluímos para dentro de seu círculo a fim de abraçá-los e 
agradecê-los e chorar de alegria pelo trabalho que realizaram. Tomem um tempo 
para receber o que trazemos. Pedimos a Cauldre que fique em silêncio enquanto 
esta energia se infiltra.

[Silêncio]

Nos momentos mais pesados, mais duros do seu dia-a-dia, no meio de conflitos e 
caos e da energia na qual estão envolvidos, talvez seja difícil ver quem realmente 
são. Mas nós os vemos claramente. É surpreendente para nós, tão incrível, que, 
quando somos convidados a seu círculo, Cauldre sente as emoções que chegam de 
nós. Emoção que o leva às lágrimas. Nesta energia, olhem para si mesmos como 
nós os vemos. Sem julgamento, apenas amor, sem nunca se preocupar sobre as 
decisões que tomam, apenas sabendo que elas serão afinal baseadas em amor. 
Olhamos para vocês com admiração porque escolheram vir a um lugar, para um 
círculo fora do círculo da criação, e com isto queremos dizer literalmente ir para 
fora de Tudo o que É para experimentar coisas que irão beneficiar Tudo o que É. É 
maravilhosamente surpreendente para nós.

Uma das coisas que discutiremos com vocês hoje e pelo resto do próximo ano, de 
seu próximo ano, é o início da lembrança de quem são. Falaremos sobre como 
serão capazes de ver quem são, capazes de deter o poder em si mesmos e, meus 
queridos, finalmente tornarem-se os criadores na nova energia. Pelo próximo ano, 
com este círculo, estaremos trabalhando com vocês para ajudá-los a compreender 
que são realmente Criadores.

Ah, vocês eram Criadores em nosso círculo quando aqui estavam! E como 
mencionamos numa canalização anterior, esse círculo, esta primeira Criação 
chegou a um ponto – chame-o travamento de rede, onde não houve possibilidade 
de avançar, a ponto de necessitar compreensões existentes fora do círculo de Tudo 
o que É. Isto talvez seja difícil para a mente humana entender, mas havia um 
compreender que era necessário por parte do Espírito, de Deus, de vocês e de 
todos os demais. Para se chegar a estas compreensões era necessário que um 
grupo saísse para um novo círculo fora da primeira criação. É por isto que vocês 
estão aqui.

Durante o próximo ano de seu tempo nós trabalharemos com vocês na 
compreensão e na lembrança de que vocês são Criadores. Aprenderão como criar 
em sua Terra com novos poderes, com novas maneiras de manifestá-los. Durante o 
próximo ano de seu tempo, seguiremos uma série de passos deliberados com 
vocês. Seremos, de vez em quando, redundantes para reforçar nossa mensagem. 
Repetiremos mensagens passadas. Ah, seremos bem parecidos aos professores de 
sua escola humana!

Haverá momentos em que poderão se chatear conosco. Vocês se sentirão como se 
estivessem batendo na parede, quando não forem capazes de assimilar a 
informação e trazê-la para seu cotidiano. Haverá momentos em que se sentirão 
incapazes de aferir o que está acontecendo em suas vidas ou ao seu redor. Poderá 
haver momentos em que se sentirão nocauteados. Poderá haver momentos em que 
chorarão, momentos em que estarão prontos para desistir. Isto, meus queridos 
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amigos, é aceitável. Não há fracasso. Não há corrida ou competição entre cada um. 
Não há notas a serem dadas nesta sala de aula. Cada um de vocês estará 
trabalhando individualmente, e ainda assim como um grupo para fazer as coisas 
andarem.

Durante o próximo ano de seu tempo, haverá novas compreensões espetaculares. 
Pedimos que as compartilhem com outros. Compartilhem com as pessoas que estão 
na sala de aula, que são parte do Círculo Carmesim. Dividam abertamente uns com 
os outros. Nós utilizaremos o tempo nestes encontros (desconhecidos a Cauldre) 
para simplesmente conversar sobre o que estão aprendendo, porque também 
queremos ouvir. É importante que outros humanos ouçam sobre seu progresso, 
suas quedas. Será um tempo difícil, mas amoroso e energizante, desafiador e muito 
recompensador.

Em relação a isto, nosso amigo Cauldre serviu em suas forças armadas. Ele passou 
pelo treinamento básico e sabe do que falamos sobre o próximo ano para vocês. 
Mas ele também sabe o bem advindo dos intensos treinamentos pelos quais 
passaremos. Ele sabe que vocês aprenderão um novo tipo de disciplina, uma 
disciplina que os tornem capazes de amar a si mesmos. E sim, isto leva algum 
tempo. Uma disciplina que lhes permita amar primeiramente a si mesmos. Com a 
disciplina e o treinamento do próximo ano também se tornarão refinados e claros 
em seu pensamento. Ganharão as ferramentas de dentro de si mesmos para 
realizarem o trabalho para o qual vieram.

Pelo próximo ano de seu tempo, queridos mestres, vocês aprenderão bastante. 
Sabemos que haverá dificuldades nisto. Haverá momentos em que acharão que 
Tobias e o Círculo Carmesim não têm nenhuma idéia Terrena do que vocês estão 
passando! E é claro, às vezes, estão certos. Ansiamos por este período de tempo 
em que estaremos juntos com vocês. Alguns talvez deixarão este círculo para 
encontrar coisas mais apropriadas em suas vidas. E novas pessoas aparecerão. Nós 
lhes pediremos que as ensinem.

Novamente dizemos que aqui não há notas. Nenhum poderá fazer melhor que o 
outro. Trabalhem juntos. Liberem, como vocês dizem, sua porção ego. Abram-se 
amorosamente. Aprenderão muito. Estaremos aqui trabalhando lado a lado com 
vocês. Estaremos aqui com vocês neste grupo, neste círculo uma vez a cada mês. 
Haverá vezes em que faremos encontros entre as reuniões mensais quando for 
necessário sentarmos por várias horas para perguntas e respostas. Informaremos 
Cauldre quando isto for apropriado. Reajustaremos a programação para que isto 
aconteça [risadas].

Pelo próximo ano de seu tempo, terão ganho novos insights de sua divindade. 
Terão recebido profundas revelações e compreensão do uso de seus poderes, seus 
poderes divinos. Terão desenvolvido disciplina e empatia por tudo que é necessário 
para então se tornarem mestres de pleno direito, de ser um ministro ordenado do 
Conselho Carmesim. Nós vemos isto com tanta doçura. Vemos a realização final de 
seu trabalho, do verdadeiro trabalho que realmente vieram para realizar nesta 
Terra.

Primeiramente, precisam liberar o velho karma, que realizaram muito bem 
estabelecendo intensas experiências nos tempos iniciais de suas vidas. E depois, 
embora tenha sido difícil mais ou menos no último ano, vocês liberaram todas 
aquelas coisas que afetuosamente mantinham, coisas de relacionamentos, de 
trabalho que julgavam ser importantes, de sistemas de crença que eram a base de 
sua existência.
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Meus queridos amigos, vocês passaram estes últimos doze meses descascando a 
cebola camada por camada, para se tornar um mestre em seu pleno direito, no seu 
mais verdadeiro direito. Passaram o último ano atravessando algumas das mais 
difíceis e pessoais experiências, algumas das mais profundas experiências em suas 
vidas. À nossa própria maneira, lamentamos por vocês. Também estamos alegres 
por saberem que sucederam tudo isto. Os desafios que irão enfrentar serão de uma 
natureza diferente. Haverá desafios pessoais dentro de seu ser. Não haverá tantos 
vindo de fora. Não sentirão tanto o partir-se em dois que sentiram no ano passado 
ou antes. Vocês passaram por dificuldades. Conseguiram chegar até aqui neste dia 
consagrado para estar na sala de aula da nova energia espiritual da Terra.

Agora, Lição Um. E damos apenas uma lição hoje. Será muito difícil de muitas 
maneiras. É uma lição e um insight que pedimos que trabalhem diligentemente até 
nosso próximo encontro daqui a um mês. É bem simples. Pedimos um momento de 
silêncio agora porque não vimos isto previamente com Cauldre, para seu 
desapontamento. Pedimos um momento para baixar a informação para ele. 
Energeticamente, baixaremos a informação para todos vocês, assim não serão 
apenas palavras que estarão escutando ou lendo. Haverá uma compreensão em 
nível de energia. Faremos uma pausa para permitir que este processo se dê.

[Pausa]

Iniciamos agora a lição de hoje. Falaremos dela um pouco. O conceito é muito 
simples, mas um pouco difícil de explicar. Quando vocês se moverem dentro de sua 
divindade, quando ela começar a despertar dentro de vocês vinda de uma 
dimensão de fora para dentro de seu ser, é aí que vocês se tornam o que 
denominamos de Novos Criadores. Os Novos Criadores são aqueles que 
permanecem aqui na Terra, e ainda assim são capazes de conter seu ser divino. Os 
Novos Criadores irão criar um novo ambiente e energia primeiro para si mesmos, e 
depois afetarão aqueles que assim o desejarem. E então afetarão a Terra como um 
todo.

Para compreender o processo de se tornar um criador, um verdadeiro criador nesta 
energia da Terra, é importante que se retirem de situações quando elas ocorrerem 
em suas vidas. Agora mesmo, meus amigos, vocês continuam caminhando na 
dualidade. Ainda estão do outro lado do véu em relação àquele em que estamos.

Há momentos em que tentam criar algo para si mesmos. Há momentos em que 
tentam criar ou mudar a chegada de uma situação que possa afetar vocês ou 
outras pessoas. É como correr direto para uma parede de tijolos. Vocês estão 
tentando usar um PES (poder extra-sensorial) ou poder psíquico. Estão tentando 
empurrar de seus próprios cérebros ou talvez mesmo de seus corações. Estão 
lutando energeticamente com situações e vocês percebem que normalmente isto 
não funciona. Meus amigos, já chegaram a uma compreensão, ou começaram a ter 
insights de que há uma corrente, de que há um processo criativo quando vocês 
liberam e deixam acontecer? A tendência humana é empurrar, agir. A tendência 
humana é criar energia para bater de frente, é tentar criar ou mudar uma situação. 
E, como já descobriram, isto é muito cansativo. Muitos de vocês estão na verdade 
exaustos!

Têm tentado utilizar um sistema de crença antigo e um velho conceito de criação e 
manifestação. Isto simplesmente não é apropriado na nova energia. É com humor, 
é claro, que os vemos tentando mudar o modo de pensar do outro motorista [muita 
risada]. Nós os vemos tentando manter um colega de trabalho fora de sua energia 
através de barreiras e escudos, e só Deus sabe, ele atravessa direto, tornando sua 
vida difícil e desafiadora! Vemos vocês tentando puxar energia fora de vocês, 
achando que talvez possam fazer um acordo com o Espírito para que esta energia 
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mude situações. Nós os vemos chamando seus guias, o que é muito engraçado 
porque eles já não estão mais aí. Vocês estão batendo à porta de uma casa onde 
não mora mais ninguém! [muita risada] Vemos vocês curtindo todo tipo de giros e 
cerimônias e encantamentos.

Meus amigos, estas são coisas que aprenderam em outras vidas, 10, 20 até 100 
vidas passadas. Elas não se aplicam agora nesta nova energia. Tiveram uma certa 
dose de sucesso em outras vidas no passado, mas agora não se aplicam nesta 
energia. E imaginem o quanto têm se sentido frustrados ultimamente! Esta é uma 
nova energia. Não poderíamos estar falando de outra maneira como estamos 
fazendo hoje, com os conceitos que temos para apresentar a vocês. Há um delicado 
equilíbrio de energia dentro de vocês, dentro de todas as coisas da Terra que pede 
isto.

Não é mais sobre um empurrar externo para criar. É sobre uma total permissão. É 
sobre uma total aceitação de todas as coisas em sua vida e nas vidas de outras 
pessoas ao seu redor, no mundo. A este ponto, o que estamos pedindo é uma total 
aceitação. Isto vai ser difícil para alguns. Vai fazer alguns ficarem zangados. Vai 
causar um bocado de desafio intelectual para vocês.

Estão acostumados a criar listas de orações para rezar por outrem ou pela Terra ou 
por um acontecimento. Embora isto seja uma coisa muito amorosa, o que lhes 
pedimos, meus amigos, é que não tentem afetar uma situação agora. 
Simplesmente mantenham-se em aceitação dela, seja em sua vida ou na vida dos 
demais. Sabemos que isto vai causar alguns desafios a vocês!

Em sua própria biologia, vocês têm lutado com isto. Vocês têm enviado luz à sua 
biologia. Têm tentado estimulá-la e motivá-la e curá-la. Pedimos que descontinuem 
estas atividades e aceitem.

Vocês têm lutado em sua cura emocional. Têm procurado orientação e conselho, e 
isso faz bem por uns momentos, mas não parece mais fornecer a cura que vocês 
realmente desejam. Então pedimos agora que descontinuem estas atividades.

Oh, nosso amigo Cauldre está muito nervoso com nossa conversa [risos]. Ele está 
se sentindo um tanto massacrado [muita risada]. Está vendo os e-mails chegando! 
Está vendo os desafios, mas nós prosseguiremos porque há uma lógica, há uma 
beleza na compreensão disso tudo. Em sua própria biologia, meus amigos, pedimos 
que não forcem mais o que chamam de luz ou cura, mas sim que mantenham-se 
numa perspectiva de aceitação.

O que vêm experimentando em suas vidas, à sua volta, tem sido a dualidade luz e 
escuridão, certo e errado, bem e mal, amor e raiva. Vocês têm tomado partido, por 
assim dizer. Vocês têm lutado de um lado. Têm sido guerreiros desejosos e fortes. 
Mas, meus amigos, todas estas atividades existem na dualidade e vocês estão se 
movendo para fora da dualidade, para um novo lugar de unicidade, singularidade.

Ao invés de empurrar energia para uma direção ou para outra, ao invés de tomar 
partido, decidir e julgar o que é certo e errado, se vocês se puserem ao lado e 
simplesmente observarem e aceitarem o que está acontecendo, começarão a 
entender uma dinâmica de energia que os levará a uma compreensão da 
verdadeira criação. Torno a dizer que é um conceito um pouco difícil e estamos 
trabalhando energeticamente com cada um de vocês para ajudá-los a 
compreender.

Não estamos pedindo, meus amigos, que desistam de seus empregos, que larguem 
o trabalho que realizam. Apenas pedimos que se removam da situação à sua 
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frente. Se vocês acham que precisam de cerimônia para o resultado, pedimos que 
deixem isso de lado. Imaginem uma mureta (ao redor de sua nova casa) e fiquem 
por detrás dela. Conscientemente, passem por cima da mureta. Se ponham do 
outro lado da mureta e simplesmente observem o que está acontecendo. Observem 
as dinâmicas do que está ocorrendo do lado da mureta que acabaram de deixar.

Se há uma discussão de família acontecendo com outros, ao invés de tomar partido 
ou ao invés de decidir que precisa ser o moderador ou pacificador, simplesmente 
não se deixe levar pelo conflito em questão. Conscientemente, permita-se passar 
pela mureta. Fique do outro lado como observador. Isto vai ser difícil para vocês, 
porque foram bem treinados e bem disciplinados até aqui para enfrentar as 
situações e modificá-las.

Estamos pedindo que façam isto por um período de tempo. Quando vocês 
atravessarem para dentro deste espaço de permissão e aceitação, começarão a 
entender a dinâmica da criação. Vocês se tornarão observadores. Literalmente, 
começarão a ver padrões de energia ao redor dos outros, ao redor das situações. 
Começarão a ver ondas eletromagnéticas irradiando e padrões de energia.

Quando vocês entrarem neste lado de aceitação da mureta verão uma linda quase 
indescritível e cintilante tapeçaria de energia, sendo entretecida pelos humanos. 
Meus amigos, vocês têm estado tão próximos de todos os acontecimentos que não 
viram que há uma tapeçaria sendo entretecida por cada pensamento, ação e fazer. 
Quando ficarem de lado, serão capazes de ver a bela entretela de cores e texturas 
e padrões e energias, tudo criado a partir de um núcleo amoroso, nos 
acontecimentos ao seu redor.

Quando vocês derem o passo para o outro lado da mureta, primeiro, verão o 
entrelaçamento, o lado avesso da tapeçaria. Ela estará sendo entretecida à sua 
frente. Tão logo se tornem hábeis nisto, quando se tornarem disciplinados em se 
porem de lado, começarão a ver a frente da tapeçaria. É aí que está a verdadeira 
beleza, a verdadeira arte da experiência humana. Vocês têm estado tão pertinho; e 
só sentiram a agitação do entretecer da tapeçaria. Quando se puserem do outro 
lado da mureta que rodeia a sua nova casa, verão como as situações são criadas. 
Verão a causa e o efeito das ações de outras pessoas, outros humanos. Verão como 
as coisas são realmente entretecidas.

Quando começarem a experimentar isto, poderemos então falar mais sobre o 
processo de criação. Mas primeiro é necessário que vocês se auto-removam. Ah, 
vocês ainda estarão caminhando na Terra. Indo a seus empregos. Estarão ainda 
conversando com outros, trabalhando com outros. De muitas maneiras, suas vidas 
mudarão um pouquinho. Mas agora é tempo de simplesmente ficar do outro lado 
para ver a beleza do entretecer da dualidade. É necessário que observem a 
distância a fim de chegarem a uma verdadeira compreensão de seu próprio poder 
criativo, sua habilidade criativa própria no próximo ano de seu tempo. Quando se 
tornarem hábeis nisto, discutiremos em detalhes como vocês podem ser seu 
próprio Criador. Então conversaremos como vocês podem verdadeiramente estar 
em serviço para todos os humanos, para toda a Terra, como um mestre da nova 
energia.

A Lição Um na sala de aula da nova energia espiritual da Terra é aceitar todas as 
coisas como elas são. Aceitem todas as coisas como elas são, mesmo as coisas em 
suas vidas. Haverá desafios mesmo nos próximos dias (literalmente) de seu tempo. 
Vocês terão uma tendência a pular em experiências de dualidade. Os curandeiros 
entre vocês, vocês têm tentado curar seus clientes através de seu próprio ser. 
Meus amigos, continuem o trabalho que vêm fazendo e, de uma certa maneira, 
fiquem ao lado ao mesmo tempo. Não façam avaliações sobre as condições deles e 
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não julguem suas próprias habilidades enquanto curandeiros. Simplesmente 
ponham-se de lado. Fiquem do outro lado da mureta. Observem o que está 
acontecendo. Não julguem o que acontece.

De início, meus amigos, vocês verão ou sentirão muito pouco, talvez nada. Ao 
continuar esta disciplina consigo mesmo, começarão a ver coisas que não podemos 
descrever para vocês. Por si só precisam chegar à compreensão. Não há palavras 
que possam transmitir o que vocês começarão a experimentar. Porque cada um 
terá uma experiência pessoal diferente: escrevam. Falem conosco sobre isto. 
Depois conversem com os demais.

A lição hoje é muito simples. Estamos sendo redundantes! A lição é aceitar todas as 
coisas como elas são. Pratiquem bastante nos próximos dias, especialmente em sua 
vida, especialmente com as experiências que virão a vocês.

Na canalização anterior, apresentamos as quatro verdades (Santa Fé, julho de 
2000). Repetimos mais uma vez agora porque são pertinentes e levam à discussão 
de hoje. A primeira é que o Espírito não sabe o resultado. Como já dissemos em 
canalização, tem existido um sistema de crença entre os humanos de que Deus 
sabia o resultado o tempo todo. Ele simplesmente não iria dividi-lo com vocês! 
[risos] Isto, meus amigos, não é verdade. O Espírito não conhece o resultado. 
Vocês existem fora do círculo do Espírito e de Tudo o que É.

Verdade número dois: o Espírito não tem agenda. Vocês sempre aceitaram como 
verdade que Deus, como figura paterna ou materna, preferisse vê-los fazendo o 
que é certo, indo para a escola certa, tendo os amigos certos e os empregos 
corretos. Deus não liga a mínima! [risadas] Seus pais biológicos devem ligar! Mas 
Deus e Espírito e Tudo o que É não têm programação. Pedimos a cada um que se 
libere desta crença dentro de seu ser. Sim, é desafiante e difícil porque sempre 
aceitaram como verdade que havia um caminho certo e um caminho errado. E que 
de alguma maneira fariam a escolha correta, no escuro. Como as igrejas ensinam: 
Deus os ajuda caso não façam a escolha correta!

A terceira verdade é que o Espírito e seus guias e os anjos não podem trabalhar em 
seu lugar ou por vocês. Mesmo que quiséssemos não poderíamos. Pois como já 
dissemos, na física espiritual das coisas, vocês estão do lado de fora, existem fora 
do círculo de Tudo o que É. Portanto, não podemos realizar em seu lugar. Como 
dissemos antes, vocês nos têm agradecido muitas vezes quando as situações 
funcionaram bem em suas vidas. Não fomos nós. Vocês criaram as situações.

A quarta verdade é que não há mais contratos. Vocês não estão atados ao passado. 
Não estão ligados a karma. Há um resíduo. Há velhos lembretes que retornam para 
visitá-los habitualmente. Mas, meus amigos, vocês não estão criando um novo 
karma. O livro de vida de cada um foi escrito. Vocês escreveram o último capítulo. 
De agora em diante é um novo livro com páginas em branco abertas. Não há 
diretriz espiritual que vocês devam seguir nestas páginas. Vocês são os que estão 
criando a nova energia. Vocês não estão atados pelo passado. Apenas lembram 
dele ocasionalmente [risadas].

Quando escreveram as palavras finais no derradeiro capítulo do livro de suas vidas, 
sabemos que muitos de vocês sentiram uma grande tristeza e depois um 
sentimento de perda, uma sensação de falta de propósito. É porque concluíram o 
que vieram fazer, mas há um aviso aí.Vocês sabiam que se pudessem terminar 
esse livro em tempo recorde, poderiam escrever um novo. É por isso que estão 
aqui agora. Mas este livro não tem linhas marcadas ou margens ou número de 
páginas. Vocês o estão criando ao prosseguir. É isto que estão fazendo aqui.
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Lição Número Um: Aceite Todas as Coisas Como Elas São. Tornem-se observadores 
da vida, mesmo de sua própria vida. Não se preocupem com o que o futuro trará 
porque isto não importa. Observem o que está acontecendo em sua vida e ao seu 
redor. Não julguem, ah, isto será uma tentação! Não sintam necessidade ou desejo 
de mudar os outros ou modificar a si mesmos agora!

Sim, há perguntas já sendo feitas, nós sabemos! "Este é um período de não se 
fazer nada que experimentamos recentemente?" E nós lhe dissemos que não é. 
Aquele período era diferente. O período de nada fazer que discutimos com vocês 
antes era um ponto de transição necessário onde lhes pedimos que não tomassem 
atitudes definitivas. Sabíamos que havia coisas em suas vidas que os compeliam a 
querer tomar decisões importantes. E na época era energeticamente um bom 
momento. Por isso lhes pedimos que passassem um tempo de não fazer.

Este momento é diferente energeticamente. Este é o tempo de aceitar todas as 
coisas como elas são. Vocês continuarão caminhando pela vida. Continuarão 
fazendo o que faziam por um tempo, mas utilizarão cada oportunidade ao longo do 
caminho para observar, para aceitar. Isto não significa que não sentirão sofrimento 
ou compaixão ou amor ou alegria. Vocês sentirão isso tudo mas simplesmente 
aceitem e observem.

Meus amigos, este também é um momento para liberar aquilo a que se agarram. 
Se não o fizerem, será tirado de suas mãos por nós tão logo possamos! [risadas] 
Vocês sabem do que estamos falando. Vocês se têm agarrado firmemente a 
crenças. Até então têm se agarrado firmemente a conceitos de quem pensavam 
ser. Vocês têm até mesmo se agarrado à sua nova era.

É tempo de liberar suas crenças. Isto também será difícil e desafiante. Mas, meus 
amigos, se continuarem a se segurar, será difícil chegarem à compreensão dos 
desenhos entretecidos da tapeçaria da vida. Será difícil chegar à compreensão da 
criação, caso continuem atados a conceitos e sistemas de crença que foram úteis 
no passado, mas que agora incomodam.

Vai ser um desafio. Será um desafio se liberar destas coisas. Ah, alguns de vocês 
lutarão ternamente por elas! Lutarão por conceitos e crenças que acham que os 
prendem e os impedem de pular no abismo. Vocês sabem do que estamos falando!

Havia um humano (chamado Orian) que todo dia saía com sua canoa. Ele a puxava 
para a margem e começava a remar. Remava rio acima contra a corrente. Orian se 
tornou forte com aquele trabalho de remar. Ele via muitas coisas ao longo do 
caminho, ao longo do rio. Ele remava e remava. A noite puxava a canoa para o 
banco da margem. Encontrava o que comer e depois adormecia exausto sobre os 
bancos, sabendo que tinha aprendido muito e que adquirira experiência aquele dia, 
sabendo que experimentara a beleza do rio, que experimentara o desafio de remar 
contra a corrente. Ele adormecia exausto pelo dia de trabalho. Na manhã seguinte, 
levantava-se, empurrava sua canoa de volta ao rio e começava novamente a 
remar, dia após dia, semana após semana, ano após ano, remando adquirindo 
experiência. Ah, certamente que era uma boa jornada. Certamente era uma 
jornada amorosa.

Enquanto remava mais e mais e os dias se passavam, havia em Orian um medo 
encoberto que mesmo ele havia esquecido; ele até mesmo se esquecera por que 
remava contra a corrente. Um dia se cansou de remar. Cansou de lutar contra o 
rio. Orian tinha uma boa experiência da jornada, mas tinha se cansado porque não 
sabia mais para que continuar. Tinha visto cada curva do rio, cada banco, cada 
árvore, cada pedra, cada rocha que começaram a se traduzir em mesmice. Ele não 
sabia por que continuar a remar.



10

Um dia, Orian descobriu o medo que o mantinha remando. Temia que, se parasse 
de remar, o rio o empurraria de volta, de volta em seu sistema de crença do 
tempo. Ele o empurraria de volta e certamente flutuando rio abaixo daria com a 
cachoeira e se espatifaria nas rochas embaixo. Mas cansado de remar rio acima, ele 
não ligava mais. Uma manhã Orian pegou seu barco. Levou sua canoa para o rio, 
mas deixou seus remos no banco. Deixou que a corrente o levasse rio abaixo. E foi 
descendo e descendo o rio, passou toda a região conhecida. Sabia o que ia 
acontecer. Sabia que era iminente. Sabia que havia uma grande cachoeira. Ela iria 
destruí-lo. Ela o esmagaria. Mas ele não tinha energia ou desejo nem paixão para 
remar rio acima.

E como é certo, uma hora ela chegou. Ele podia ver o rio tornando-se revolto. Podia 
sentir as corredeiras cada vez mais fortes. Sabia que a cachoeira estava logo à 
frente. Enquanto corria para ela em sua canoa, olhou por cima do ombro. Sabia que 
em poucos momentos a canoa seria jogada cachoeira abaixo. Ele cairia, cairia, 
cairia no abismo, o abismo com o qual cada um de vocês se preocupa.

Vocês acham que se se deixarem ir, cairão nele. E mesmo assim Orian se deixou. E 
houve um momento à beira da queda, um momento de absoluto terror e pânico. 
Ele sabia que a vida como humano estava acabada. E realmente estava! Porque 
neste momento final de liberação, neste momento de puro medo e pavor, Orian se 
transformou. Descobriu que tudo que estava experimentando era simplesmente 
ilusão, uma simples ilusão! A ilusão foi grandiosa e valiosa, teve implicações para 
além de sua vida, para além da vida de quaisquer outros. Teve implicações por 
todo o caminho de volta à fonte de Tudo o que É. Ele descobriu que foi uma ilusão. 
Descobriu naquele momento de terror e pânico que ele era o Criador da ilusão. 
Descobriu que poderia criar qualquer coisa que quisesse agora. Poderia criar asas 
para sua canoa! Ou poderia criar a inexistência do rio!

Meus amigos, aí está para onde caminhamos com vocês este ano, este próximo 
ano. Agora liberem-se das amarras. Vocês chegarão a novas compreensões. 
Deixarão partir as velhas crenças. Haverá momentos dentro de seu ser em que 
sentirão o maior pavor. Finalmente, através deste processo, aprenderão a 
verdadeiramente entender a ilusão. Aprenderão a compreender que vocês são o 
Criador. Vocês aprenderão a criar novos rios, se assim escolherem, canoas com 
asas ou o que seja. Esta jornada em que têm estado é uma jornada fenomenal, 
difícil, nós sabemos, mas uma jornada fenomenal.

Agora estamos prontos para o novo trabalho que se inicia. Estamos diante de cada 
um em reverência, mesmo que não se sintam assim dentro de seu ser por si 
mesmos. Sintam o que vem de nós desta vez! Sintam-no derramando-se. Queridos 
Mestres. Vocês deram de si mesmos para ficar aqui na Terra, para estar aqui pelos 
outros que chegarão a um ponto em suas vidas onde estarão cansados de remar, 
quando não compreenderão mais, quando terão perdido sua paixão, quando 
saberão que é chegado o momento de despertar dentro de si mesmos.

Saber que há alguém que passou por este caminho e sobreviveu à grande 
cachoeira será uma coisa maravilhosa para eles. Dará esperanças. Ah, e como já 
sabem, vocês não serão capazes de fazê-lo por eles, assim como não podemos 
fazer por vocês. Mas eles verão diante de si outro humano que foi pelo novo 
caminho. Verão um professor pronto para guiá-los e amá-los, e compartilhar com 
eles. Através de vocês, chegarão a compreender sua própria divindade.

Pedimos que trabalhem pelo próximo mês de seu tempo, trabalhem para ficar num 
estado de aceitação em todas as situações. Vai ser um desafio. E vocês o farão 
muito bem. Haverá momentos em que será irresistível o desejo de curar alguém ou 
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o desejo de defender alguém de outrem, ou de mudar alguma coisa. Simplesmente 
se situem num estado de aceitação. Vejam a dinâmica que está ocorrendo. Vejam 
como a tapeçaria é entretecida.

Voltamos em breve para perguntas e respostas. Vemos que já há algumas 
pipocando! [risadas] Mas antes de fazermos uma pausa, meus amigos, 
compreendam quem são, a jornada em que estão e por que estão aqui. Permitam-
se sentir-se orgulhosos do que realizaram. Permitam-se sentir-se honrados pelo 
que realizaram. Percorreram um longo caminho. Nós os amamos com doçura. 
Amigos, vocês nunca estão sós.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

19 de agosto de 2000 - Série dos Criadores

Aceite Todas as Coisas Como Elas São

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que o círculo se forma novamente. Fazemos 
menção de uma coisa observada [após ouvir a música no intervalo]. Há uma certa 
beleza em sua música que nos faz adorar ouvi-la. Ela tem paixão e profundidade! 
Nossa própria música aqui não tem a mesma alma ou os mesmos padrões que as 
de vocês. Para nós é sempre agradável ouvir sua música e estar ao seu lado 
enquanto a ouvimos. Ela provoca tantas emoções e sentimentos e vibrações dentro 
de vocês! Queríamos mencionar isto.

Agora estamos prontos para um dos nossos momentos favoritos. É quando nós 
falamos com vocês e tentamos responder às suas perguntas. Como Cauldre 
(Geoffrey Hoppe) tem dito, às vezes não sabemos as respostas. E se for assim, lhes 
diremos. Também queremos que saibam - as pessoas com perguntas hoje - caso 
decidam não apresentá-las, falem conosco à noite. Expressem suas questões 
diretamente ou verbalmente ou através de seus pensamentos. Trabalharemos as 
respostas com vocês. Talvez não ouçam uma voz, mas lhes serão trazidas através 
de um sonho. Podem também lhes ser entregues em vigília. Se vocês escolherem 
não apresentá-las no círculo hoje, saibam que trabalharemos com vocês, ajudando-
os a chegar à compreensão.

Vamos então iniciar com as perguntas de hoje.

Pergunta: Tobias, você pode explicar como educar um adolescente e nesta condição 
como ficar do outro lado e em aceitação? [Os presentes dão risadas.]

Tobias: Bem, a despeito do humor inerente à pergunta, esta será uma das 
melhores situações para você trabalhar a compreensão de "permitir". Como você 
sabe, as situações que provocam uma maior resposta emocional são as melhores 
nas experiências de aprendizado. Quando você ficar ao lado, atravessar "aquela 
mureta" e simplesmente observar seu adolescente, e seu comportamento com os 
outros, verá o entretecer da tapeçaria. Verá como a criação funciona. Os 
adolescentes são explosivos, emocionais, pois atravessam mudanças biológicas e 
físicas, bem como mentais e emocionais. Estão também integrando uma energia 
espiritual dentro de si, a qual não compreendem. Esperam que vocês sejam os 
mestres, mas, por outro lado, se ressentem enormemente deste papel porque 
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desejam descobrir por conta própria. Podemos dizer em resposta à sua pergunta 
que começar a aceitar as coisas como elas são talvez seja um dos melhores 
métodos para iniciar uma compreensão.

Pergunta: Tobias, uma semana atrás, quinta-feira pela manhã no Nordeste de 
Nebraska, em meu quintal dos fundos, eu presenciei duas horas da mais 
impressionante exposição de luzes boreais que jamais vi. Alguma informação sobre 
isto?

Tobias: Certamente é um fenômeno científico. Nos permita um momento. Há 
ocasiões em que chamamos outros para explanação e entendimento que não 
temos. [Pausa] Devido aos acontecimentos em seu universo que passam por 
mudanças, em relação ao distante fenômeno dos raios gama, tempestades solares 
e modificações literais no funcionamento da rede magnética de sua Terra, há um 
aumento na intensidade da aurora boreal. Olhe novamente para estas luzes. 
Quando você as olhar num espaço de pura aceitação, terá habilidade para ver uma 
estrutura real, uma rede, ou uma entretela que você apenas vislumbrou quando a 
viu recentemente. Quando você vê uma beleza como esta, também está vendo 
independentemente do Espírito. A beleza que vê está sendo canalizada de volta 
para o Espírito, porque é através de seus olhos que o Espírito vê todas as coisas.

Pergunta: Minha amiga Lynn, comissária da United Airlines, quer saber se deveria 
parar de voar e/ou se mudar para DeBois, Wyoming? Obrigada.

Tobias: Pedimos a Cauldre que se retire por um instante porque tem tido 
recentemente difíceis experiências de vôo [risos]. À medida que o passo das coisas 
em sua Terra se acelera e se intensifica levando a um tipo de pulo quântico que 
poderá ocorrer em qualquer lugar a partir de agora em 7 a 12 anos, há um 
intensificar em muitas situações. Sua amiga deveria saber que este não vai 
continuar a ser o tipo de ambiente de trabalho tranqüilo [risos]. E, mais uma vez, 
sem julgar a situação, isto é tudo parte de um processo. A Terra e os humanos 
estão crescendo e expandindo. São como crianças e adolescentes que atravessam 
transformações rápidas e há conflitos e tensões. Seu sistema de transporte aéreo é 
um dos que têm acelerado o progresso da humanidade e da Terra. Está também 
sujeito a muito estresse e tensão, e vai continuar assim. Agora, o que talvez sua 
amiga não saiba é que não podemos e não responderemos à pergunta diretamente. 
Não diremos "sim" ou "não". Mas diremos que vai continuar a ser uma base de 
provas valiosa e fértil às lições dela. [Todos riem.]

Pergunta: Tobias, estou confuso sobre como aceitar e deixar acontecer, sabendo 
que o Espírito não tem planos para nós. Como criar o que precisamos em nossas 
vidas? Em especial, estou procurando uma nova situação de trabalho. Deixo a coisa 
correr e permaneço no que poderia ser uma situação ruim ou procuro novas 
oportunidades, embora isto não tenha a ver com aceitar?

Tobias: Esta é uma pergunta excelente. Vocês estão à frente de uma situação que 
os desafia, cada um de vocês. Acima de tudo se trata de liberar crenças e 
percepções. Não é questão de um emprego em particular ou de uma determinada 
situação. São suas crenças e percepções que os mantêm nisto. Nosso amigo da 
canoa foi empurrado em direção ao abismo e sentiu a si mesmo caindo na 
cachoeira. Ele chegou a compreensões novas e repentinas sobre quem realmente 
era. Como humanos, vocês temem liberar uma coisa enquanto não tenham outra 
firmemente no lugar. Passam por uma vida de obstáculos com uma mão numa 
argola, sem soltá-la até que a outra mão esteja firmemente em outra argola. 
Estamos desafiando-os hoje aqui nesta sala de aula. Estamos desafiando-os a 
liberar a argola de crenças a que têm se agarrado, mesmo as crenças mais 
recentes. Sabemos que para alguns de vocês isto é assustador. Alguns podem até 
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chamar Tobias de maluco, certamente Cauldre é maluco [muita risada]. Meus 
amigos, nesta liberação de velhas crenças, tenham confiança no Eu, em sua própria 
Divindade, e todas as coisas que são apropriadas entrarão em cena.

Andam pelo caminho, por assim dizer, sem saber o que vem a seguir, sem saber 
como será sua jornada. Às vezes, caminham com medo, às vezes, temerosos de 
perder tudo. Não compreendem que, enterradas pelo caminho estão todas as 
ferramentas, estão todas as energias, estão todas as habilidades para criar o que 
precisam? Vocês as colocaram ali antes de sequer iniciarem a jornada. Mas é 
apenas com a desistência das velhas crenças que as reconhecerão. É parecido a 
suas gravuras e jogos que trazem coisas escondidas. (Lembram das gravuras em 
seus livros de infância?) Pediam que encontrassem alguma coisa que não estava 
óbvia. Quando mudavam sua perspectiva, e permitiam-se ver algo que não era 
óbvio, esta coisa aparecia, e ficavam imaginando como é que não a tinham visto. É 
o mesmo em sua vida. É por isso que hoje pedimos que removam as velhas 
percepções da dualidade.

Na história daquele que remava a canoa, ele finalmente se cansou de remar. Ele 
não ligou mais. Não viu propósito na velha jornada de remar rio acima. Estamos 
lhes pedindo que liberem, deixem ir. Há pessoas nesta sala hoje (e lendo este 
material) que entendem muito bem do que estamos falando. Tornaram-se tão 
cansados, e estão prontos para liberar tudo, mesmo que signifique morte física, 
mesmo que signifique cair no abismo. Não que vocês o desejem, queridos, mas há 
um medo, uma ilusão de que ele está ali. Há um grande passo a ser dado por todos 
desta vez. Nós compreendemos. Não levamos isto na brincadeira. Sabemos que por 
meses e meses muitas perguntas surgirão.

Como um trabalhador da luz disse recentemente: "Confie em si mesmo, e confiará 
em todo o universo." Confiem em si mesmos e confiarão em toda a criação. 
Confiem em si mesmos, e saberão que todas as coisas chegarão a vocês apropriada 
e amorosamente. Confiar em si mesmos, no sentido de nossa conversa hoje é 
liberar, aceitar e deixar ir. Vocês terão estas experiências nos próximos dias e 
semanas de suas vidas que os ajudará a entender.

Pergunta: Tobias, em sua canalização em Santa Fé, você afirmou que os 
trabalhadores da luz serão os primeiros a alcançar o Divino Cristo, a nova energia e 
não haverá ninguém esperando para nos saudar. Eu pensei que o homem Jesus 
passou por sua evolução para nos mostrar o caminho. Estou errado?

Tobias: Diante desta pergunta se apresenta a entidade conhecida como Jeshua Ben 
Joseph (Jesus). Pedimos que sintam. E produziremos para vocês a resposta dela. 
Pedimos um momento para ajustamento. [Pausa] Ele diz que muitos de vocês 
estiveram lá com ele há 2.000 anos. Ele diz que falou para aqueles reunidos em 
seu grupo 2.000 anos atrás que ali estava para mostrar um caminho. Trazer 
esperanças, como a mensagem mais importante. Ele retornou para este lado do 
véu enquanto continuam suas jornadas no círculo da Terra.

"Não é", ele diz, "que fui adiante. Naquele tempo, eu simplesmente vim para 
auxiliar a unificar, ajudar a lembrar cada um da jornada e da missão. E depois eu 
retornei para Casa. Um dia vocês estarão lá me saudando quando eu surgir e Tudo 
o que É surgir. Nós somos família. Nós somos Um. Prossigam em sua jornada, 
amigos. Vocês fizeram tanto progresso. Nos encontraremos novamente."

Pergunta: Tobias, continua sendo apropriado enviar luz branca e dourada para 
outros Trabalhadores da Luz, por exemplo em Israel? É parte da velha ou da nova 
energia?
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Tobias: Não chamaremos nova ou velha. Diremos simplesmente nesta sala de aula 
que é hora de dar o passo para o outro lado da "mureta", de estar no outro lado. 
Fazendo isto chegarão a uma nova compreensão do que está acontecendo no seu 
Oriente Médio e por que está acontecendo. Sabemos que têm utilizado muita 
energia e amor nesta região. Sabemos que vem do seu coração para a cura. Há 
agora outras pessoas que pegarão este trabalho que vinham realizando. Não é que 
se deixa um vácuo. Há outros que continuarão este serviço, mas no caso deste 
grupo em particular, no caso do Círculo Carmesim, é tempo de ganharem uma nova 
compreensão, uma compreensão mais profunda. Vejam a si mesmos passando esta 
tocha de paz e amor, esta tocha de manutenção de energia para uma área crítica 
de seu mundo. Vejam a si mesmos passando-a para um novo Trabalhador da Luz 
que ascende, que recentemente despertou e escolhe usar sua energia. Mas agora, 
meus amigos, é tempo de vocês começarem a desempenhar um novo papel para 
compreensões mais profundas. Sabemos que vai ser difícil, para alguns de vocês, 
desistir do trabalho que vinham fazendo. Mas é tempo para novas compreensões.

Pergunta: Tobias, dando intenções para coisas, elas se manifestarão através de 
nossa aceitação? Como você define criação?

Tobias: Sua intenção para coisas pressupõe a existência de um caminho particular 
a você. Sua intenção por coisas era baseada numa energia de dualidade. Sua 
intenção de ter criado para si mesmo no passado se baseava nos antigos modos de 
energia de criação. Mais uma vez, todas estas coisas trouxeram você a este ponto. 
É momento de liberar toda intenção por todas as coisas. Como tem estado pleno 
com intenção, talvez este seja um conceito difícil. Você tem estado preenchido com 
intenção. Tem estado preenchido com direção. É desafiador. Desafiador liberar toda 
a intenção. Intenção se baseia num sistema de crença que você retém atualmente, 
seja a crença em abundância ou relacionamentos ou amor ou o modo como as 
coisas funcionam. Sua intenção era afunilada através de um sistema de crença e 
estamos dizendo a você - e aos demais na dianteira da nova energia - que ela não 
lhes serve mais. Como dissemos mais cedo hoje, durante nossa canalização, 
sabemos que vai ser um desafio para muitos.

Com a liberação do intento e a liberação dos sistemas de crença, serão capazes de 
observar como as coisas funcionam verdadeiramente. Serão capazes de observar 
como as coisas são criadas. Quando chegarem a um ponto de compreensão a partir 
de um espaço de paz e de um espaço de percepção "una", conseguirão discernir em 
níveis incompreensíveis para vocês agora como a criação funciona, como é a 
criação funcionando no novo círculo. Novamente, como já colocado, esta não é uma 
tarefa simples. Este é um ano de trabalho neste grupo. Continuaremos a 
desenvolver este trabalho nos próximos meses. Vai ser difícil. Vocês vão nos 
amaldiçoar antes que isto esteja terminado! [A audiência ri.]

Voltemos à canoa que se aproxima da cachoeira. Ali chega-se a um ponto onde 
tudo é liberado. Talvez vocês se encham de medo. Talvez sejam desafiados com os 
resultados potenciais da situação, mas haverá um momento na liberação quando 
vocês chegam a compreender a ilusão que está sendo construída, a ilusão que está 
em jogo. Então irão entender como o processo de criação funciona como um todo e 
dentro de si mesmos. Com este entendimento, saberão como verdadeiramente 
produzir, verdadeiramente influir e verdadeiramente criar. Mas também terão a 
sabedoria, a partir de sua disciplina para a aceitação, para ficarem fora de um 
drama ou de uma situação difícil. Terão a sabedoria para compreender quando 
intervir e quando não intervir. Isto será importante.

Pergunta: Tobias, pelo que foi dito, parece haver uma indicação de que saímos da 
terceira dimensão para a quarta dimensão. Isto é verdade?



15

Tobias: Meus amigos, liberem suas crenças sobre dimensões! Há pessoas que 
precisam ter uma ordem especial de coisas, um procedimento e um processo. Na 
energia para onde se movem, estas coisas não são verdade. Dissemos em 
canalizações prévias que é tempo de largar os livros. É tempo, meus amigos, de 
não retornar mais às prateleiras de livros na tentativa de compreender. Isto é novo. 
Isto não foi criado antes. Se vocês se penduram na argola de sistemas de crença da 
terceira e quarta dimensões, vai ser uma jornada difícil para vocês. E, muito 
francamente, queridos, a gente sequer entende estas dimensões de que falam 
[risadas]. Foram criadas por humanos a fim de ajudar a ver ou compreender o 
processo evolutivo. Mas elas não contêm verdade deste lado de cá. É muito mais 
simples, mas ainda muito mais complexo do que descrito como estes vários níveis, 
estas várias dimensões. Não queremos partilhar com vocês nossas percepções 
sobre o que achamos que estas dimensões sejam. E, é claro, que temos nossos 
sistemas de crenças deste tipo! Não queremos partilhar porque desejamos mantê-
los abertos a todas as novas possibilidades. Então, por favor, não nos perguntem 
como são as dimensões reais. [A audiência ri e aplaude.]

Pergunta: Como Sidarta pode deter seu corpo terreno para liberar e permitir sua 
verdadeira natureza espiritual resplandecer a partir daí?

Tobias: É um bom exemplo para você, meu querido. Literal e metaforicamente é 
um bom exemplo desta situação da qual falamos, a de aceitar. Sidarta está em seu 
caminho próprio. É tempo de reconhecer este fato. Há mais sobre isto do que 
parece em nossas palavras. É hora de você aceitar o caminho que Sidarta percorre. 
Esta é uma excelente pergunta.

Pergunta: Tobias, o Apache me deu um nome: Senhora das Árvores. Posso ouvir 
agora as árvores conversando. Há algo especial que eu deva fazer?

Tobias: É continuar ouvindo. Seria o mais importante a este ponto. Há energias aí 
que a ajudarão a revitalizar-se da forma que estava procurando. Vai continuar a ser 
uma coisa muito poderosa para você. Ouvir numa "singularidade, unicidade". Ouvir 
sem julgar o que está ouvindo. Simplesmente aceitar tudo. (Sabemos que 
continuamos a repetir isto nas perguntas de hoje, mas dissemos que iríamos ser 
redundantes. Continuaremos a retornar ao tema.) Então é continuar a ouvir mas 
com um coração e mente abertos. Encontrará muitas respostas desta maneira.

Pergunta: Tobias, poderia falar sobre como nós, enquanto canalizadores, podemos 
lidar com as pessoas que não acreditam em você, Kryon, Miguel, etc. e gastam 
suas energias questionando?

Tobias: Primeiro, entenda que não nos afeta se alguém acredita ou não. As coisas 
são como elas são. Há muitos que não se afinam com as mensagens que são 
trazidas. Mas levaremos esta pergunta para outro nível já discutido anteriormente. 
Como dissemos a Cauldre nos primeiros dias com ele: "Não faça carreira com 
canalização." Não é que ele canalize miseravelmente [muitas risadas], mas é 
porque a transmissão de informação e energia das entidades não humanas para 
uma entidade humana está se tornando uma forma de energia antiga. Chegará um 
momento quando Cauldre não mais canalizará o Conselho Carmesim. Quando ele 
sentirá ser mais confortável trazer à tona sua própria divindade, e quando 
finalmente estiver face a face com o Deus dentro de si, não mais estará nos 
canalizando. Quando finalmente descobrirem que Deus É vocês, não ficarão mais 
ouvindo canais. Não serão mais estudantes. Serão mestres. Não haverá 
necessidade de canalizar.

Há uma desconfiança natural dos humanos com as mensagens vindas de outros 
que julgam superiores. Há muito questionamento e isso é uma coisa boa. É 
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apropriado. Eles não irão questioná-los quando vocês se sentarem diante deles com 
sua divindade resplandecendo forte, com sua verdade emanando poderosamente. 
Não será uma questão de é verdadeiro ou falso, está acontecendo ou não.

É para onde estamos indo. É para onde vocês estão indo. E é para onde Cauldre 
está indo. Um dia chegará (um dia que ele teme, como a canoa caindo) quando não 
vamos aparecer para uma canalização. E neste dia ele terá que tomar uma decisão 
entre correr porta afora ou trazer à tona sua própria divindade. [Todos aplaudem e 
riem.]

Pergunta: Tobias, somos novos em seus ensinamentos. Poderia explicar 
brevemente a ausência de nossos guias a que aludiu? Esta situação é a mesma 
para todos os humanos? Obrigada.

Tobias: Não é a mesma para todos os humanos. É a mesma para os participantes 
do Círculo Carmesim, os que vieram a estes encontros, que leram as palavras ou 
foram tocados por elas. Resumidamente, há um ano, anunciamos (um choque para 
alguns) que os guias começavam a partir. Bem, isto vem ocorrendo com alguns 
trabalhadores da luz há muitos anos. Alguns começaram apenas recentemente a 
sentir isto. Para entender a dinâmica da situação, compreendam que, quando 
vieram à Terra como um anjo, era necessário equilíbrio a fim de que não se 
perdessem completamente. Quando aqui chegaram, tinham "guias" que 
preenchiam partes de seu campo de energia, partes de seu campo etéreo. Eles 
eram, num certo sentido, seu cordão de prata, sua conexão com o Lar, com o 
Espírito. Eles eram sua ligação.

Seus guias tinham a responsabilidade de manter o equilíbrio, manter uma conexão 
para vocês. Houve muito mal-entendido no passado sobre guias e anjos. Os guias, 
como vocês os denominam, eram os que ocupavam, mantinham e preenchiam um 
espaço ao seu redor até que o momento apropriado chegasse, e vocês então 
sustentariam por si mesmos esse espaço. Este momento começou nos últimos 
anos. Seus guias os abraçaram, beijaram numa despedida e se retiraram de seu 
campo de energia. Oh, sim, eles ainda existem. Eles ainda se demoram fora de seu 
campo direto de energia. Eles ainda os amam e se preocupam com vocês enquanto 
Shaumbra. Mas sabiam que havia chegado sua hora de tomar sua própria 
responsabilidade e seu poder. Então partiram. Isto causou sentimentos difíceis, 
incluindo depressão, sentimentos de grande solidão, uma tristeza opressiva. 
Causou uma sensação como que de perda de alguém muito próximo e querido.

Para esclarecimento deste assunto, seus guias não tinham a responsabilidade de 
conversar com vocês, de comunicar-se com vocês. Eles mantinham um espaço 
silencioso. Não eram os que os alimentavam e conversavam com vocês, 
confortando-os. Eles simplesmente mantinham, da forma mais amorosa, um espaço 
ao seu redor.

Há também anjos, como vocês os chamariam. Há entidades que vêm e vão, 
dependendo de suas necessidades, que falam a vocês, que são como queridos 
amigos. Mas não podem chegar tão perto de seu campo de energia como os guias 
podiam.

Há certo mal-entendido sobre guias e anjos. Há crendices que guias ou anjos 
poderiam fazer coisas por vocês. Muitos acreditavam que eles pudessem dar 
respostas, que pudessem lhes dizer: "Vire à esquerda ou vire à direita." Não tem 
sido assim, meus amigos. Não tem sido assim. Há muitos anjos que chegam e 
falam com vocês. Há muitos que chegam e sentam-se com vocês e não dizem 
nada, mas lhes enviam amor. Estes anjos são diferentes dos guias que tinham a 
responsabilidade com seu cordão prateado. Há mais informação sobre o assunto 
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nos escritos do seu Círculo Carmesim na Internet que podem considerar de ajuda e 
apropriado.

Pergunta: Obrigado, Tobias, por estar conosco. E obrigado, Cauldre e Linda, pelo 
serviço. Que observações você tem sobre as eleições futuras (nos Estado Unidos)? 
Ouvi um candidato falando sobre manifestar a nova energia - não em suas 
palavras. Isto acontecerá e será através dele como nosso líder?

Tobias: Mais uma vez, queridos amigos, este seu processo eleitoral é uma 
excelente oportunidade para estar do outro lado da mureta. Afastem-se ao invés de 
tomar partido, ao invés de se tornarem apaixonados por um lado ou outro do 
debate. Porque tudo que vêem é dualidade em ação. Recuem agora e observem. 
Observem e verão coisas que nunca viram antes. Mantenham-se do outro lado, 
queridos amigos, e observem o processo inteiro de poder dos humanos atuando 
nisto. É assim, novamente neste filão, que continuaremos a responder muitas de 
suas perguntas.

[Pergunta de Linda] Como deveríamos votar? Não, na verdade, como 
escolheríamos votar?

Tobias: No sentido mais verdadeiro, é melhor NÃO votar porque estarão escolhendo 
um lado. Estão escolhendo um sistema de crença. Pedimos simplesmente para 
ficarem afastados, para aceitarem Tudo o que É [fortes aplausos].

E a este ponto... este dia para nosso amigo foi bem longo. Para todos vocês já se 
prolongou bastante. Receberemos mais uma pergunta.

Linda [que está lendo as perguntas escritas]: Mais duas? São perguntas boas.

Tobias: Receberemos mais duas perguntas [o pessoal ri].

Pergunta: Querido Tobias, por favor, ouça minha confusão sobre cura versus 
aceitação. Não terei uma dor de dente, artrite ou uma doença no corpo?

Tobias: Há excelentes exemplos de coisas que talvez lhes sejam dadas nos dias e 
semanas à frente para verdadeiramente compreender. Não estamos lhes dizendo 
que não tratem a dor de dente ou a dor de cabeça. Estamos pedindo que antes que 
o façam, antes de determinar que isto não é uma coisa boa, dêem um passo atrás 
e observem por um momento sem tentar curar com sua mente, recuem e vejam a 
situação inteira. Há uma razão. Há uma dinâmica de energia por trás desse 
desequilíbrio. Quando vocês buscam neutralizar, inibir o processo que está em 
andamento, não vêem também as dinâmicas de energia por trás de tudo. Quando 
recuam para o outro lado da mureta, queridos amigos, verão algo naquela dor de 
dente que nunca viram antes. Verão um jeito de curar que nunca lhes ocorreu na 
energia prévia. Sim, haverá talvez um período curto de grande dor, mas aquela 
dor, aquela dor física não será nada comparada aos insights que receberão estando 
de fora por um tempo. Estes são exemplos excelentes e exemplos da vida real das 
coisas que virão a vocês, seja uma dor de dente, seja alguém furioso com vocês, 
seja uma eleição que acontece, seja uma situação no trabalho. Simples e 
conscientemente afastem-se e vejam o que realmente está acontecendo. Liberem-
se do sistema de crença sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim. Recuem. Há 
uma mureta que cerca sua nova casa. Se situem daquele lado e chegarão à 
compreensão de como as coisas verdadeiramente funcionam. Então compreenderão 
como podem ser verdadeiramente criadores de uma maneira que não tem nada a 
ver com o que supunham ser criar neste instante.
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Pergunta: Tobias, eu posso ficar do outro lado e aceitar as coisas versus empurrar 
para que aconteçam. Mas os acontecimentos em escala global que afetam o planeta 
requerem o input de energia humana. Simplesmente mantendo a integridade faz 
com que este componente energético se espraie?

Tobias: Vamos repetir mais e mais a vocês hoje: será um desafio para muitos que 
têm movimentado energia. Estudaram por anos a fio. O Espírito e seu Verdadeiro 
Eu lhes pediram até que se mudassem para novos locais geográficos a fim de 
manterem a energia desses locais. Outros humanos têm solicitado que os ajudem a 
enviar amor para certas áreas. Vocês têm trabalhado ativamente na movimentação 
de energia.

E digo de novo que isso tudo trouxe vocês para este local neste dia. O desafio que 
temos para cada um é passar a tocha para outro humano desejoso de se mudar 
para o espaço em que vocês estavam, passar a tocha a outro humano que quer 
contribuir e oferecer seu amor e sua energia para a Terra neste momento. Estamos 
desafiando-os, cada um, a liberar os velhos sistemas de crença, liberar os velhos 
contratos e responsabilidades. Pedimos a cada um para prosseguir conosco para 
um novo território no próximo ano de seu tempo. E como já dito, se parece com 
seu treinamento militar básico; há desafios e há dificuldades. Mas, meus amigos, 
vocês já desistiram - mais ou menos aí pelo seu ano passado - da maioria das 
coisas em suas vidas que mantinham ternamente próximas, a maioria das coisas 
que não poderiam trazer consigo a este espaço. Vocês já liberaram um bocado.

Sabemos que nossa discussão de hoje faz brotar muitas questões. Quando nos 
reunirmos no próximo mês, por esta época, quando apresentarmos nosso 
compreender, nossa Lição Dois, ainda mais perguntas surgirão. Pedimos que se 
reúnam para comunicarem-se uns com os outros através de seu veículo internet, 
para conversarem e partilharem informação. Quando vocês tiverem insights, 
pedimos que não os guardem para si. Não sintam a necessidade de proteger para 
que outros não os tirem. Compartilhem com outros Trabalhadores da Luz no 
Círculo. Também os desafiamos a utilizar seu fórum na internet numa forma da 
nova energia que não está sendo feita pela maioria dos outros grupos nestes 
tempos. Nós os desafiamos a utilizá-lo para suas próprias discussões de iluminação 
e espalhar a palavra de "aceitar as coisas como são" aos outros. Pedimos que 
olhem a dinâmica já atuante neste fórum, para se situarem num espaço de 
aceitação e usá-lo como um dos locais de utilização de sua nova energia de criação.

Agradecemos a cada um. Sananda agradece a cada um por caminhar nesta estrada 
que poucos outros - nem Tobias, nem mesmo Sananda caminharam. É por isto que 
os amamos ternamente.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de setembro de 2000 - Série dos Criadores

Lição 2: Aceite Seu Eu Humano

Tobias: Então assim é, queridos mestres, que nos reunimos com vocês neste 
círculo sagrado neste dia. Nos reunimos para lhes trazer mais dever de casa! Nos 
reunimos para a Lição Dois nesta nova "Série dos Criadores". Damos as boas-
vindas a cada um de vocês que entra neste espaço.
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Pelos próximos minutos, trabalharemos com cada um para fundir e ajustar as 
energias. Trabalharemos cada um para que sintam e tenham a sensação de Tudo o 
que É. Tomem este momento agora, queridos amigos, queridos mestres, para 
simplesmente abrirem seus corações. Respirem profundamente. Respirem 
profundamente por seu ser humano inteiro. Permitam que o amor do eu e do 
Espírito permeiem cada célula de seu corpo, penetrando seu DNA, entrando no seu 
centro. Respirem profundamente. Respirem profundamente e relaxem. Tomem este 
momento para liberar seus cuidados e preocupações que trouxeram consigo. 
Simplesmente liberem agora, pois quando assim fazem, o fundir desta energia se 
torna muito mais completo.

Queridos amigos, é uma alegria estar de volta com vocês neste círculo hoje. É uma 
alegria ver o trabalho que realizaram nas últimas três semanas. Vocês realmente 
praticaram "ficar do outro lado da mureta". Agora sabemos que a jornada em que 
se encontram é difícil. É desafiadora. A jornada enquanto humano é um desafio. 
Discutiremos isto aqui hoje com mais detalhes. A jornada que escolheram como 
trabalhadores da luz é ainda mais desafiante. Nós sabemos de suas renúncias. 
Sabemos que deixaram ir muitas relações significativas, muitas coisas que tinham 
grande significado em termos de crença, ou abundância, ou coisas materiais. A 
jornada que cada um realiza aqui - nós sabemos que não é fácil. É por isso que 
inundamos esta sala agora com agradecimento e com amor.

Vocês têm retornado vida após vida para fazer este trabalho. Têm retornado mês 
após mês neste Círculo Carmesim para participarem na sala de aula da nova 
energia, para serem os professores. Há honra no que fazem. E não levamos isso na 
brincadeira - isto vem do centro de nosso ser, de todas as entidades aqui reunidas 
neste momento. Quando vocês abrem seus corações, a sala se enche com todos 
aqueles que têm trabalhado com vocês, que têm um interesse especial no que 
fazem. São os arcanjos. São os santos. São os que têm sido seus guias, os que 
vocês chamam de amigos anjos que fluem para dentro desta sala. Vimos aqui para 
agradecer pelo trabalho que realizam.

Agora vamos recapitular por um momento antes de entrarmos na Lição Dois. Foi-
lhes dito, queridos amigos - e repetimos novamente agora - que vocês vieram do 
círculo de Tudo o que É. O que chamamos de "primeira criação". Aí era seu Lar. O 
Lar de todas as coisas que existem dentro desse círculo. E, é claro, falamos por 
metáforas aqui para um melhor entendimento.

Mas, meus amigos, houve um tempo em que eram anjos, e estavam dentro do 
círculo de Tudo o que É. Vocês eram criadores. Vocês eram Mestres do tipo mais 
extraordinário. Estavam sempre tirando algo novo do envelope, sempre procurando 
novas experiências, novas experiências que permitiram ao Um Eterno, o Criador, 
Deus, ou Espírito - seja qual for o nome que chamem a Singularidade - continuar a 
expandir.

E então vocês começaram a empurrar os limites exteriores da criação. Vocês 
começaram a criar nos últimos confins da existência de Tudo o que É, se vocês 
acham possível sondar a tal profundidade. Começaram a ter experiências que eram 
dadas em amor para o Espírito, e aceitas pelo Espírito em agradecimento e honra. 
Se vocês se permitissem por um momento relembrar, abriram este envelope 
enquanto viveram no limite último de Tudo o que É.

Começaram a sentir um rumor que nunca haviam sentido antes. Começaram a 
sentir uma incerteza nunca antes sentida dentro de seu ser. Começaram a sentir 
uma desconexão do Espírito. Em sua percepção, começaram a sentir que o Espírito 
não era mais Um. Isto criou dentro de vocês uma sensação de incerteza e 
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desconfiança. Isso criou dentro de si uma sensação de que todas as coisas talvez 
não fossem o que pensavam ser. Este rumor foi a primeira vez que sentiram que o 
Espírito, o Um Eterno, não tinha controle sobre tudo. Vocês estavam vivendo fora 
do limite do círculo da primeira criação. Este é, de certa forma, o impasse do qual 
falamos, quando não puderam prosseguir.

E neste "limite da criação" em que estavam, aconteceu um tipo de impasse, e 
então começaram a sentir - e enfatizamos a palavra "sentir" apenas - que o núcleo 
de todas as coisas estava desmoronando. Estava se separando. Havia um 
sentimento de incerteza, uma sensação de desconfiança e uma sensação de que 
havia uma divisão dentro da casa do Um. Meus amigos, compreendam que estavam 
experimentando estes sentimentos e sensações devido ao trabalho que realizavam 
no limite exterior da Criação. Vocês foram tão longe em seu trabalho que este 
impasse estava criando uma divisão em si mesmos. Isto não veio do núcleo, do 
centro, mas foi o que sentiram, que todas as coisas estavam sendo separadas.

Há níveis que são difíceis de explicar aqui. Neste enorme e grandioso processo que 
teve lugar, um círculo fora de Tudo o que É foi criado por vocês e outros anjos com 
apenas uma levíssima intersecção, um finíssimo envoltório, com Tudo o que É. 
Vocês e outros anjos que estavam vivendo na borda de Tudo o que É mudaram-se 
para este novo círculo. Começaram a experimentar ali, esquecendo quem tinham 
sido, esquecendo de onde tinham vindo. Levaram consigo uma nova sensação de 
divisão e dualidade que nunca haviam conhecido antes, fechando completamente a 
porta para Casa. Vocês fizeram isto para criar um ambiente fechado para 
estabelecer a energia fundadora da Segunda Criação. Vocês, os Criadores!

O que estão experimentando agora mesmo em suas vidas não é sobre vidas 
passadas! Seus contratos estão concluídos. O rugido que estão sentindo, as 
experiências que virão a vocês esta noite, o terror em seus sonhos noturnos estão 
relacionados a este sentimento da separação original. Não se trata de vidas 
passadas. Não é sequer sobre esta própria vida!

Vocês estão se re-conectando a algo que está no núcleo central em seu interior. 
Vocês perguntam ao Espírito, perguntam a seus anjos e aqueles que estão no 
Círculo Carmesim quando todas estas dificuldades em sua vida terminarão. Nós 
dizemos, meus queridos, isso mudará. Isso mudará, e vocês mudarão. Não quer 
dizer que amanhã todas as dificuldades da Terra ao seu redor terminarão. Não, não 
é que amanhã sua vida vai se tornar uma caminhada pela pradaria. Mas o que 
estão aprendendo aqui e o que estão aprendendo sobre re-conectar-se com o 
passado num outro lugar lhes capacitarão, enquanto novos criadores, a fazer as 
mudanças em suas vidas. É a capacitação para tornarem-se mestres de outros 
humanos que escolherem o difícil caminho que vocês também percorreram.

Podem sentir agora a reverência que temos pelo que realizaram? As inúmeras 
entidades que vocês aprenderam a adorar e admirar vêm até vocês hoje para 
aprender! Vocês compreendem por que os chamamos de mestres? Estamos 
aprendendo com vocês!

O que ouvem na canalização neste Círculo Carmesim não deveria surpreendê-los. É 
informação que já transmitiram para nós. Nós estamos apenas refletindo-as de 
volta para vocês para validação do que vocês estão realmente passando. Nós não 
sabemos o caminho. Temos realmente uma perspectiva diferente. Há vezes em que 
podemos guiá-los e assisti-los porque estamos vendo um panorama. Mas de fato 
estamos aprendendo de cada um de vocês.

Nas últimas três semanas de seu tempo, enquanto aprendiam a permanecer do 
outro lado da mureta, aprendemos muito sobre reunir a dualidade na singularidade 
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em sua dimensão. Aprendemos através de suas experiências. Somos simplesmente 
gravadores de informação, escritores de sua história, os que estão escrevendo os 
novos livros sobre vocês.

Queridos amigos, tomem agora este momento para verdadeiramente nos permitir 
entrar dentro de seu círculo, dentro de seu espaço, para abraçá-los e amá-los e 
reverenciá-los por todo o trabalho que realizaram. Não levem sua jornada 
superficialmente. Não a consideramos assim. Vamos pedir a Cauldre (Geoffrey 
Hoppe) nosso amigo que traduz em palavras estas mensagens para silenciar por 
um momento. Aproveitem este momento para nos permitir abraçá-los, beijá-los 
ternamente, ficar ao seu lado. Retornaremos num instante.

[Pausa longa]

Queridos Mestres, bem-vindos de volta à sala de aula da nova energia. Hoje 
discutiremos uma nova lição, uma nova compreensão. Será exponencialmente mais 
desafiadora do que a primeira, mas também mais recompensadora. Como na Lição 
Um, lhes será dado dever de casa para fazer. De fato, lhes serão dadas 
experiências dentro dos próximos dias de seu tempo para permitir que vejam quem 
realmente são.

Quando nos reunimos da última vez, falamos de "aceitar todas as coisas como elas 
são". Falamos de ficar atrás da mureta para poder dar um passo para fora da 
dualidade e observar como a tapeçaria é entretecida. Oh, com suas observações e 
sua compreensão, começam a ver como as coisas são realmente construídas. Se 
vocês não ficassem de lado, queridos professores, continuariam a ser envolvidos no 
caos e no processo e na dualidade. Não veriam como uma coisa afeta as outras. 
Quando uma situação desafiadora surgir em suas vidas, conscientemente digam: 
"Vou para o outro lado da mureta, a mureta que cerca minha nova casa." Ao 
ficarem do outro lado e praticarem isto cada dia, se tornarão capazes de acessar 
situações de uma maneira que antes jamais imaginariam ser possível.

Chegará à compreensão em sua nova mente de Deus de que não há certos e não 
há errados em qualquer situação que esteja se espalhando ao seu redor. Oh, é tão 
tentador para o humano - lembramos a Cauldre das Cruzadas! - escolher ser 
correto e assumir que a correção e a luz estão do seu lado. Mas vocês sabiam que o 
lado oposto também sente que está certo, e que estão na luz? Agora como pode 
ser isto?

Ao ficar de lado vocês começam a ver a dinâmica da energia das pessoas e das 
situações ao redor muito claramente. Parte do trabalho para o próximo mês será 
continuar o trabalho que têm feito - ficar do outro lado da mureta. Chegarão a um 
ponto, queridos amigos, em que utilizarão este simples exercício de ficar por trás 
da mureta e o farão instantaneamente, num segundo. Instantaneamente, 
reconhecerão as dinâmicas energéticas que estão sendo estabelecidas numa 
situação dada. Pedimos que continuem trabalhando com isto.

O trabalho que estão fazendo aqui requer que ponham energia para fora para 
realizar alguma coisa, mesmo se é simplesmente ficar do outro lado da mureta. Há 
dever de casa. Pelos próximos onze meses de seu tempo passaremos por uma série 
de lições, cada uma se construindo a partir da outra. Será importante para vocês, 
para nossa família através deste mundo continuar conscientemente praticando, 
conscientemente aceitando. Todos vocês fizeram isto bem. Vocês trabalharam bem. 
Tentaram pelo menos uma vez! Muitos tentaram diariamente, a cada hora. É assim 
que se tornam mestres. É assim que se tornarão Mestres da Luz.
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Agora vamos para a Lição Dois de hoje. Começaremos contando primeiramente 
uma pequena história. Vamos lhes contar a história de uma trabalhadora da luz 
chamada Susana. Bem, Susana se parece muito com cada um aqui nesta sala, seja 
homem ou mulher.

Susana teve muitas vidas passadas, como todos vocês. Elas vão desde as vidas 
poderosas e plenas de energia de Atlântida a vidas provocantes do antigo Egito, e 
por muitas vidas em terras pelo mundo, incluindo uma vida (como muitos aqui) que 
foi tocada pelo Mestre do Amor Jeshua Ben Joseph (Jesus). Durante estas vidas, 
Susana aprendeu e experimentou muitas coisas. Coisas que deixaram muitas 
marcas, muitas memórias em nível de energia sobre seu ser. Como os que se 
encontram nesta sala ou lendo este material, ela trabalhou diligentemente, 
particularmente nestas séries de vidas passadas que sucederam a caminhada do 
Mestre do Amor pela Terra. Havia um compromisso no nível mais fundo de seu 
coração - como tantos aqui - que dizia: "Eu continuarei o trabalho que ele me 
mostrou." Ela passou por uma série de vidas difíceis, como a maioria de vocês 
também passou. Muitos de vocês a conheceram nos monastérios. Nas igrejas que 
iniciaram, porque ela estava lá.

Susana passou por muitas lutas. Mas deu a volta no círculo de seu karma nesta 
vida, que seria uma vida de liberação final. Agora ela nasceu numa família que era, 
para dizer o mínimo, difícil de se estar - como muitos de vocês aqui. Susana tinha 
uma mãe muito controladora, exigente e auto-centrada. Tinha um pai que cedia 
seu poder a outros o tempo todo e era conhecido por se entregar freqüentemente 
ao álcool. Ele deixava que a mãe controladora conduzisse sua vida. Ele não 
correspondia à figura paterna forte que seria típica de um pai.

Susana cresceu nesta situação, e era tímida quando jovem. Oh, ela era brilhante na 
escola. Suas notas eram altas, mas vocês nunca saberiam. Ela era tímida. Susana 
se sentia como um estranho na multidão. Embora soubesse que tinha algo especial, 
simplesmente não conseguia deixar que sua luz resplandecesse. Havia pesados 
fardos que carregava de vidas passadas. A própria situação da família nesta vida 
tornava isso ainda mais intenso.

Susana era solitária em geral. Tinha muitos amigos chegados, mas não participava 
das atividades escolares nem era uma pessoa popular em classe. Havia algo 
poderoso e especial dentro dela que gritava para sair, mas sempre havia também 
algo que a retinha.

Susana saiu de casa o mais cedo que pode para ficar livre desta situação familiar 
que era muitíssimo difícil para ir em busca da descoberta de si mesma. Ela se 
apaixonou, ou assim pensava, com o rapaz da escola com que saíra pela primeira 
vez. Ficou grávida. Sendo jovem e estando assustada, Susana provocou um aborto. 
Isto pesou demasiadamente em sua alma.

Apesar disso, ela foi bem na escola. Ela dirigiu sua energia nos estudos e graduou-
se com honra. Depois dos anos colegiais, ela encontrou alguém a quem realmente 
amava, um homem com quem havia concordado previamente se unir nesta vida. 
Susana e seu parceiro casaram-se e tiveram vários filhos. Passaram pelas 
dificuldades típicas que outros humanos também passam. Durante este tempo 
havia problemas com dinheiro. Problemas de infidelidade. Problemas com as 
crianças na escola. Mas também havia muito amor. Ela amava ternamente seus 
filhos, e amava ternamente seu marido. Mas, sim, realmente havia problemas. Ela 
tomou profundamente e amargamente estes problemas sobre si.

Num certo ponto, Susana, precisando de uma nova luz em sua vida, necessitando 
de algo para lhe dar direção, entrou para uma igreja. Ela freqüentou esta igreja 
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convencional por muitos anos. Tentou aprender e compreender a respeito de Deus. 
Ela participava de aulas que eles ofereciam, ia todos os domingos rezar e adorar. 
Estudou a Bíblia, coisa que nunca tinha feito antes.

Mas, meus queridos, Susana, a Susana que cada um encontrará algum dia quando 
se tornarem professores, não conseguia relacionar as palavras que vinham da 
igreja com o que ia em seu coração. Ela achava que era uma pecadora; e, 
portanto, Jesus e Deus não poderiam amá-la. Aos poucos, foi largando a igreja e 
voltou à sua vida, imaginando o que significaria tudo isto.

Um dia, Susana estava numa livraria. Enquanto andava por entre as estantes 
procurando algo para ler, um livro aparentemente pulou da prateleira à sua frente. 
Era um livro com uma capa intrigante. Tratava-se de um livro sobre uma nova luz e 
um novo caminho. Sentiu-se atraída, mas também constrangida. Escondeu-o por 
entre os demais livros que ia comprar e rapidamente se dirigiu ao caixa, esperando 
que ninguém visse o livro estranhamente tocante de luz e amor e Nova Era que 
leria quase em seguida. Foi para casa e achou-se instantaneamente atraída pelo 
livro. Ela o devorou em um dia, lendo palavra por palavra. Dentro dela tudo soou a 
verdade. E então chorou, chorou muito porque esta era a mensagem de Casa.

Muitos de vocês sabem a continuação da história de Susana, não sabem? Susana 
estudou a Nova Era, participou de workshops e encontrou-se com outros que eram 
Shaumbra. Ela estava emocionada com sua descoberta. Pela primeira vez, estava 
verdadeiramente compreendendo quem era. Foi o início da compreensão de uma 
nova ordem de coisas.

Mas dentro de Susana alguma coisa continuava a perturbar, algo que ela não 
deixou partir, algo que a impedia de liberar-se. Mesmo que amasse seu novo 
trabalho na Nova Era, havia dias em que ficava deprimida e seu corpo inteiro doía. 
Havia dias em que se sentia frustrada de não poder criar o que verdadeiramente 
desejava em seu coração. Começou a chamar o Espírito novamente e dizer: "O que 
é que eu deveria saber?"

Ela perguntou ao Espírito quando é que os desafios em sua vida iriam terminar. 
Quando chegaria a este lugar nirvana onde estaria em paz. Embora amasse sua 
vida e sua família e tudo que era, havia também uma parte de Susana que queria 
partir, que sentia cansaço, que queria voltar pra Casa. Mas Susana também sabia 
intuitivamente dentro de si que o Lar não era mais o Lar. Intuitivamente sabia que 
era tempo de continuar a fazer o trabalho.

A noite passada, Susana deitou-se em sua cama, feliz com a vida e sorrindo 
internamente mas ainda divagando, imaginando, imaginando o que é que ela 
deveria saber. Ela tinha estado lendo o material do Círculo Carmesim. Tinha lido 
sobre permitir e aceitar todas as coisas como elas são. Tinha praticado ficar atrás 
da mureta. Estava chegando a novas compreensões, mas ainda havia algo maior 
bloqueando.

Então, Susana, chamamos você e todos que estão aqui. A Lição Número Dois é 
aceitar seu eu humano, e chegarão ao conhecimento de seu eu divino. É uma lição 
simples, mas a mais poderosa e mais desafiante que terão diante de si. Agora 
deixem-nos explicar do que se trata tudo isto, o que a Lição Dois - aceite seu eu 
humano e conhecerá seu eu divino - é.

Susana trouxe muitas experiências de vidas passadas para esta vida. Trouxe o 
núcleo de experiência de saber como é lá, nos limites externos da Primeira Criação. 
Internamente, havia o conhecimento da sensação de que havia um rugido no 
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centro de todas as coisas. Havia o conhecimento do sentimento de estar 
desconectada do Espírito. Susana trouxe isto consigo.

Susana trouxe culpa e experiência e dor e desafio e dificuldades de milhares de 
vidas nesta Terra. Trouxe culpa e julgamento e dor de suas experiências como 
humana. Censurou-se pelo alcoolismo do pai e sua falta de vontade. Culpou-se por 
não dizer a ele mais freqüentemente o quanto o amava porque, de uma certa 
forma, o desprezava pelo que era, então se repreendia. Ela trouxe culpa pelos 
pensamentos de retaliação que tinha por sua mãe. Oh, enquanto criança ficava 
acordada à noite sonhando em sufocar sua mãe. Sentia-se bem, e sentiu culpa por 
isto.

Carregava consigo um pesado fardo de não ter sido uma amiga melhor para 
aqueles que a procuraram em sua juventude. Eles se sentiam atraídos por ela 
porque viam a luz que ela não podia ver. Seus amigos de escola e colegial 
chegaram a ela para curar-se, mas ela era tão tímida e inibida que não se permitiu 
fazer o trabalho que intuitivamente sabia fazer. Sentiu-se culpada por esconder-se 
e não ser mais forte e curar aqueles que vinham a ela. Ao invés disso, isolou-se, 
fazendo amizade com apenas alguns poucos porque era mais fácil e mais seguro.

Sentia-se profundamente culpada por ter esperado uma criança e ter abortado. Ela 
havia escutado que Deus odeia pessoas deste tipo. Ouviu que se está matando uma 
alma quando se realiza um aborto. Isto pesava muitíssimo. Este era um de seus 
mais profundos e terríveis pesadelos. Ela sentia-se culpada.

Censurava-se em seu casamento por não ter dado mais apoio ao marido que estava 
tendo suas experiências pessoais em termos de abundância. Ele tinha dificuldades 
cada vez que era promovido num emprego. Cada vez que começava a angariar 
liberdade financeira alguma coisa botava tudo abaixo. E era demitido. Sentia-se 
culpada por não estar lá para ajudá-lo a suplantar seus problemas. Ela não sabia 
como lidar com isso.

Sentia-se culpada por não ser uma mãe melhor para suas crianças. Ela queria ter 
feito mais para solucionar seus problemas, protegê-las, evitar que se 
machucassem. Ela sentia culpa pelas vezes em que os amaldiçoou. Ela entrava em 
seu quarto, trancava a porta e dizia: "Nunca mais fale comigo novamente." Sentia-
se culpada por isso. Sentia-se tremendamente culpada.

Quando ela retornou à igreja, tentou descobrir algo mais internamente, sentiu-se 
indigna porque Deus e Jesus não falavam com ela. Não se sentia renascida e 
rejuvenescida. Não sentia a paixão que os demais sentiam. Não conseguia elevar as 
mãos e cantar "aleluia" como os demais o faziam. Sentia-se suja e culpada. Sabia, 
de ir à igreja, que era uma pecadora, porque até mesmo Jesus não queria nada 
com ela.

Queridos Professores, a Susana de quem falamos é parte de cada um de vocês. A 
Susana de que falamos é a que virá a vocês atrás de cura e de ensinamento da 
nova energia.

Deixem-nos contar o que Susana fez depois de ouvir sobre a Lição Dois. Ela foi pra 
casa, fechou sua porta e não se sentiu culpada por isso. Ela aprendeu a aceitar seu 
eu humano, exatamente o que negou vida após vida. Tinha estado negando até sua 
humanidade, querendo deter esta coisa chamada ascensão de maneira que não 
tivesse que ficar face a face com seu lado humano, com seu fraco lado humano.

Vocês sabem, meus amigos, que, quando partiram da Primeira Criação e tomaram 
seus corpos físicos, ficaram chocados de ter que possuir algo tão primitivo e 
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inferior? Sabiam que teriam de se manter neste corpo humano vida após vida. 
Vocês tomaram estes corpos humanos como punição por ter ido tão longe no limite 
da Primeira Criação. Mas isto não é assim, e pedimos que liberem todos estes 
pensamentos e crenças agora.

De volta à Susana. Susana foi para casa, fechou a porta e descobriu que estava 
negando, mesmo odiando, todas as coisas humanas que havia feito. Estava 
tentando alcançar um certo estado ascendente de maneira que não tivesse que 
lidar com as coisas humanas que havia feito e o corpo humano que levava. Ela 
aprendeu no Círculo Carmesim a pedir do fundo de si mesma. "Eu não sei muito 
como fazer isto, aceitar meu eu humano. Devo voltar e refazer cada vida passada? 
Devo passar mais tempo processando?"

A resposta que ouviu de dentro foi: "Não." Enquanto estava deitada em sua cama, 
perguntando como aceitar a si mesma e toda a sua humanidade de maneira que 
pudesse aceitar a divindade dentro de si, esta resposta bateu alto e forte. Era 
simples. As palavras que vieram de dentro dela, não de fora, mas de dentro, 
foram: "Libere aquilo a que se agarra; simplesmente libere ao que se agarra."

Quando ela assim o fez, sentiu-se como vocês se sentirão agora mesmo ao 
liberarem SUAS amarras. As mãos dela estavam agarrando alguma coisa. SUAS 
mãos estão agarrando alguma coisa. Liberem ao que se atêm. Abram suas mãos 
neste momento. Pedimos a cada um que faça isto agora. Desprendam suas mãos. 
Deixem ir, liberem o aperto que tem mantido algo seguro em suas mãos.

Susana descobriu quão fortemente estava se agarrando. Quando ela abriu, 
lembrou-se da parábola de Orian na canoa, indo em direção à cachoeira. Ela não 
ligava. Ela abriu. E disse: "Chegou o momento de liberar tudo o que pensei ser eu. 
É o momento de liberar todas as crenças que tenho levado comigo. É o momento 
de me liberar de toda culpa, toda dor. É chegado o momento, quando abro minhas 
mãos, de aceitar meu eu humano. Assim fazendo, começarei a conhecer meu ser 
divino."

Vocês agora sabem seu dever de casa para o próximo mês! Liberar o aperto, 
aceitar seu eu humano e tudo o que foi, de maneira a compreender seu eu divino. 
Seguramente, terão oportunidade de experimentar isto nos próximos dias! A 
oportunidade lhes vai ser dada - como quando em nosso último encontro - de estar 
numa situação onde não precisam julgar a si mesmos, onde não precisam carregar 
ou sentir culpa, onde podem aceitar tudo o que vocês são.

Queridos Mestres, nós que estamos ao seu lado hoje, todos aqueles que chamam 
de anjos e arcanjos, tudo que é o Espírito... nós ACEITAMOS vocês e AMAMOS 
vocês como humanos. Aceitamos cada pensamento, cada ação, cada ato, tudo na 
paixão e amor e sabedoria do Espírito. O Um Eterno ama vocês infinitamente, 
eternamente, e incondicionalmente!

Como dissemos antes, o Espírito não agenda. Não há o jeito certo ou o jeito errado. 
Há apenas um novo modo, e vocês o estão criando. Se o Espírito ama vocês tão 
profundamente e não agenda, então, meus queridos mestres, vocês deverão ser 
capazes de aceitar seu eu humano, e liberar como Susana fez ao liberar-se do 
aperto de todas as suas crenças e culpa e dor, e aceitar tudo o que fez 
incondicionalmente na forma de um perdão total do eu; ela começou a entender 
sua própria divindade.

Enquanto está acordada, deitada em sua cama à noite, sentindo a liberação como 
uma enorme onda a encobri-la, ela descobriu outra coisa. Descobriu que andou 
vivendo no futuro, que esteve criando uma imagem de medo pelo que o futuro 
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pudesse trazer. Ela se descobriu preocupando-se com contas não pagas num futuro 
nunca existente. Ela estava se preocupando sobre doenças que poderia ter. Nada 
disso era real, mas ela estava projetando seu próprio sentimento de não ser digna 
para o futuro. O futuro representava uma falta de confiança em sua divindade. Ela 
percebeu que estava gastando com seus medos uma parte enorme de seu tempo e 
energia no futuro. Ela riu para si mesma e ficou matutando por que estava fazendo 
aquilo.

Ela disse, enquanto liberava o aperto e abria as mãos: "A partir deste momento 
viverei no ‘agora’. Não vou mais ter medo do futuro que não existe. Eu viverei no 
‘agora’." Ela começou a viver no "agora", enquanto continuava a praticar ficar atrás 
da mureta em aceitação de tudo o que é. Enquanto começava a conscientemente 
liberar suas amarras de sua própria culpa e dor e passado, descobriu que estava 
criando um momento, um momento divino, em tudo do "agora" que estava 
vivenciando. Estava aprendendo mais uma vez a confiar em si. Estava aprendendo 
que não há necessidade de projetar um futuro e temerário cenário, mas 
simplesmente viver no "agora". E, fazendo isto, aconteceu a fusão de sua 
humanidade com sua divindade. Começou a aprender que podia confiar em si 
mesma para prover o "momento divino". Ela podia confiar em si mesma para 
fornecer o "momento divino". Não estava mais olhando para fora, pedindo ao 
Espírito para lhe dar o momento divino. Ela o tinha dentro de si.

Ela descobriu que o Espírito interior sempre fornece o momento divino - sempre - e 
que ela tinha estado bloqueando-o. Muito parecido a quando era criança, quando 
bloqueou sua própria luz e não ajudou a ensinar e curar os outros, como ela sabia 
que era capaz de fazer. Ela colocou um muro, um muro de falta de valor. Mas 
agora tinha colocado aquele muro abaixo em sua vida adulta como uma 
Trabalhadora da Luz, como uma professora do Círculo Carmesim; ela descobriu que 
podia confiar em si mesma para prover o momento divino.

Ela iniciou toda uma série de novas descobertas e compreensão com as duas lições 
simples que tinha aprendido. Primeiro, ficar por detrás da mureta e aceitar todas as 
coisas como elas são. E, segundo, liberar ao que está agarrando e aceitar seu eu 
humano para conhecer seu eu divino. Sua vida começou a se transformar. Oh, 
realmente as coisas ao seu redor com sua família e com outros continuou a ser a 
mesma, mas ELA mudou. Ela chegou a novas descobertas. As pessoas começaram 
a ir ter com ela como nunca havia esperado, pedindo cura e ensinamentos de 
sabedoria. Elas não pediram a ela para canalizar alguma outra entidade! 
[ironizando] Elas pediram a ela, enquanto Susana, a Trabalhadora da Luz Divina e 
Humana. Seu trabalho era bom. Ela os ensinou como curar a si mesmos.

Queridos amigos, a experiência de Susana é sua experiência coletiva reunida numa 
única história para cada um. Há passagens que podem intimamente reconhecer 
dentro de si mesmos. O desafio será aceitar seu eu humano. É espesso, e está 
fundo dentro de si. Vocês estão bem revestidos de culpa e dor e desafio. Com o 
simples exercício que demos - o de abrir suas mãos - vocês começarão a ver o 
quão freqüentemente têm se agarrado em coisas do passado que não lhes servem 
mais. Isso inclui sistemas de crença que estão pronto para ir-se. Muitas das dores 
que estão sentindo em seu corpo físico estão diretamente relacionadas a esta 
manutenção de velhos sistemas de crença que não lhes servem mais. Estão 
sentindo as dores em seu corpo físico como um lembrete para liberar, liberar as 
amarras. Estas são dores de velhas crenças, de culpa, do jeito como pensavam que 
as coisas deveriam ser. Deixar ir permite o divino entrar e prover aquele momento 
que vocês escolheram criar.

O maior desafio será o da lembrança do tempo em que viveram no limite exterior 
de Tudo o que É. Isto é quando sentiram o primeiro rugido de dualidade e 
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separação, e perderam a confiança no Espírito. Isto é o que estará voltando para 
desafiá-los agora mesmo. Não se trata de suas vidas passadas. Sequer sobre esta 
vida. Os pesadelos que estão tendo são sobre um tempo diferente e um lugar 
diferente e o sentimento original do rugido se espalhando a partir do centro. 
Lembramos a vocês disto no exato momento em que pedimos para confiarem em si 
mesmos. Vai ser um desafio.

A solução ocorre em muitos níveis. Mas em seu nível de consciência primeira, é 
simplesmente abrir e liberar a sujeição em que se prendiam, aceitando tudo o que 
são, aceitando que vocês proverão seu divino momento por si mesmos. Há um 
bocado de dever de casa para ser feito nestas próximas semanas!

Vocês são a sala de aula da nova energia. Vocês são os que experimentam alguma 
coisa lá no limite, por assim dizer. Repetimos que isto cria sentimentos de medo e 
incerteza porque vocês estão se lembrando como era estar no limite antes. E aqui 
estão novamente! Mas também sabemos que, quando reunidas, as lições os 
ajudarão muito a compreender como ser, como criar de um modo como nunca 
fizeram antes aqui na Terra. Cada processo por que passamos com vocês agora 
lhes trará um passo mais perto de se tornarem os novos criadores, criadores do 
tipo que seu universo, criadores do tipo que Tudo o que É nunca, jamais, viu antes!

Talvez isto soe grandioso, e é por isso que as lágrimas estão fluindo de nossos 
olhos quando contamos a história de Susana, que é a história de cada um. Talvez 
isto soe muito grandioso, mas é por isso que emitimos raios de luz neste instante, 
olhando para vocês e sabendo o trabalho que vêm realizando.

Queridos amigos, nós os amamos tão ternamente... Lembramos, como sempre, 
que nunca estão sozinhos em sua jornada. Vocês estão com a família, e somos 
parte dela.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de setembro de 2000 - Série dos Criadores

Aceite Seu Eu Humano

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos professores, que continuamos a energia do círculo que 
vocês iniciaram há pouco (durante a canalização). Antes de tentarmos responder a 
suas perguntas nesta tarde, vamos acrescentar um pensamento, uma palavra à 
nossa discussão anterior. Muitos de vocês ficaram imaginando que tipo de 
experiência poderia vir nos próximos dias relacionada à discussão que tivemos. 
Primeiro, não é para projetar quaisquer temores que possam ter, mas para 
compreender que vocês é que estão fornecendo a si mesmos uma experiência 
chave importante que virá a vocês. Não é o Tobias. Não é o Espírito como devem 
saber. Não é Cauldre que está dando a vocês esta experiência. Como sabem, e 
como já mencionamos mais cedo, todas as experiências e ensinamentos que estão 
chegando a vocês neste momento também estão vindo de vocês.

As experiências que virão à sua vida nos próximos dias, que se relacionam à 
aceitação de si mesmos como humanos, já estão sendo criadas por vocês. A 
montagem está logo aí em um canto. Estamos simplesmente aí adiantando a 
facilitação do processo para vocês. A experiência que terão brevemente estará 



28

diretamente relacionada com um sentimento de culpa que vêm sentindo em relação 
a uma pessoa ou pessoas. Acionará o gatilho num nível muito profundo dentro de 
seus sentimentos de culpa. Esta será uma experiência chave para se olhar, 
compreender e liberar toda a culpa.

É mais fácil a vocês perdoar outro do que se perdoarem. A experiência que está 
chegando em seu caminho se relacionará a se perdoar e liberar. Pedimos que 
simplesmente compreendam o que está em andamento. Será uma experiência de 
compreensão de como vocês construíram este processo de culpa dentro de si 
mesmos, de saber que dentro dessa experiência está contida uma bela pérola de 
sabedoria.

Bem, com isto ficaríamos muito honrados em considerar suas perguntas.

Pergunta: Como alguém pode manejar a continuação de suplementos no espírito de 
aceitação e parar de curar a si mesmo, como por exemplo, pílulas para reforçar o 
sistema imunológico, limpeza de metais pesados, etc.?

Tobias: O que vemos de nossa perspectiva é que os Trabalhadores da Luz andaram 
muito ocupados no passado com remédios ou terapias do tipo cura-tudo. Em 
nossas discussões, temos pedido a vocês que liberem todas essas coisas. Sabemos 
que isto acarreta em si algum desafio! Quando estiverem do outro lado da mureta e 
aceitarem todas as coisas como elas são, verão que a verdadeira potência de 
qualquer terapia ou remédio é na verdade a intenção por trás dela. Discutimos isto 
no canal de ontem com os doutores que estavam presentes (Dr. Todd Ovokaitys e 
Dr. Mindy Reynolds), dizendo a eles que a chave do ingrediente, que falta a 
qualquer tecnologia, era a intenção e a consciência da pessoa por detrás disso.

Agora, nós, enquanto Conselho Carmesim, não endossamos qualquer produto em 
particular. Isto depende de vocês enquanto humanos. Quando nos são feitas estas 
perguntas sobre o valor de produtos específicos, podemos dar uma informação 
direcional. Vemos um valor excepcional no trabalho que Dr. Ovokaitys está 
realizando com nutrientes ativados a laser, mas ainda assim advertimos a cada um 
a compreender que isto não é um cura-tudo. Isto em si não leva a um nível de 
ascensão. Pode facilitar o processo, mas pedimos que não retirem de si poder com 
nenhum produto, ingrediente, terapia ou medicamento em particular. Se sua 
intenção é aceitar sua divindade e ativar esta divindade interior, então, 
compreenderão que esta formulação específica ou outras que possam vir a ter no 
futuro terão uma potência muito maior.

Mas, novamente, nós afirmamos que precisam liberar realmente todas estas coisas 
para compreender a dinâmica do que está acontecendo. Em última instância, cabe 
a vocês como seres de livre arbítrio escolherem o que ingerir ou receber. Estamos 
aqui simplesmente para fornecer direção a fim de ajudá-los a compreender o valor 
da liberação de todas as coisas de maneira que possam ver com uma nova 
claridade. Nós sabemos, Cauldre está nos censurando agora por não darmos uma 
resposta direta aqui. Afinal, depende de vocês, e é olhando dentro de si mesmos 
para encontrar valor nestas coisas que possam auxiliar seu processo.

Pergunta: Tobias, estou cansado de me sentir como não pertencendo e também de 
ser rejeitado. Há algum tipo de ajuda? Onde procuro?

Tobias: A resposta para isto é simples, meu querido, é olhar para dentro. Isso tem 
a ver especificamente com nossa história de Susana - da culpa e dos muros e da 
dor que cercava sua existência, todas essas coisas que ela carregava. A rejeição na 
verdade não está vindo de fora, mas de dentro. É básico; é fundamental aqui que 
primeiro aceite sua humanidade. Há muitos aqui que acham que é de certa maneira 
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fácil aceitar a divindade dentro de si, embora não a tenham verdadeiramente 
descoberto. Mas eles não aceitarão sua própria humanidade.

Nossa mensagem inteira de hoje é sobre aprender a aceitar tudo o que são. 
Quando assim o fizerem haverá aceitação por parte dos outros. Virão a vocês como 
nunca antes, procurando-lhes como professor e como curandeiro e como guia, 
como guia humano. O sentimento de rejeição e não aceitação tem verdadeiramente 
suas origens no seu interior. É tempo de liberar o aperto, como dizemos, liberar a 
amarra e aceitar a si mesmos.

Há uma questão fundamental aqui, um assunto que ouviram e intelectualizaram, 
mas estamos pedindo agora que trabalhem nisso. A questão é auto-perdão. Agora, 
o conceito de perdão em si mesmo não tem sequer a energia correta por trás dele 
porque está, de uma certa maneira, querendo dizer que algo inapropriado foi feito. 
Mas, meus amigos, a partir de seus ensinamentos, vocês compreendem o conceito 
do perdão, de aceitação de quem são, de liberação de todas as coisas que vocês 
têm carregado consigo mesmos. Primeiramente, aceitem seu eu humano e 
receberão aceitação de fora.

Pergunta: Se, ao nos movimentarmos dentro do primeiro círculo da criação, 
ultrapassamos seus domínios, por que iríamos desejar nos sofrear e retornar ao 
círculo original?

Tobias: Esta é uma pergunta muito boa. Mencionamos em canalizações anteriores 
que entre suas vidas humanas na Terra vocês não retornam para Casa, por assim 
dizer. Vocês não retornam à criação original, ao primeiro círculo. Vocês voltam a 
uma zona intermediária onde se encontram com aqueles do reino angélico, aqueles 
que também caminharam pela Terra. De uma certa maneira, quando vocês chegam 
pela primeira vez nesta estação celestial, devido ao fato de terem liberado o corpo 
físico e por se sentirem tão leves, há uma sensação de que ali é o céu, que é o Lar. 
Mas, meus amigos, nós lhes dizemos que não é. Vocês não retornam para Casa 
entre as vidas terrenas, porque se o fizessem, não escolheriam ou essencialmente 
não seriam capazes de retornar ao seu círculo da Terra. Também, se retornassem 
totalmente para Casa desta vez, não a reconheceriam. Isto só já é assunto para 
uma discussão muito maior. Mas cada e todo trabalho que têm realizado em seu 
círculo humano tem modificado a própria natureza do que chamam de Lar.

Bem, mencionamos anteriormente em uma de nossas primeiras canalizações com 
Cauldre que os humanos literalmente criaram as novas estrelas em seu universo, e 
ele nos desafiou acerbamente a este respeito. Ele pensou que estivéssemos falando 
metaforicamente, e nós lhes dissemos que falávamos literalmente. O que vêem em 
seu universo físico - as estrelas novas que estão nascendo e as novas descobertas -
são coisas que vocês estão criando, que estão criando através do trabalho aqui 
realizado. Outra noite enquanto Cauldre olhava para as estrelas, eles nos fez uma 
pergunta: "Há realmente vida nova? Há realmente um tipo de vida humana ou 
qualquer tipo de vida lá fora no universo?" E nossa resposta foi: "Não muito."

Seu universo tem algumas formas de vida, mas nenhuma tão complexa quanto à 
humana. Não há - e alguns se sentirão desafiados agora - nenhum ser alienígena 
voando em pequenas naves de planeta em planeta, como pensavam. O que estão 
sentindo e interpretando e compreendendo são atividades que aconteceram no 
círculo original, na criação original antes de sequer terem vindo pra cá. Vocês estão 
interpretando e traduzindo estas atividades num entendimento humano. Houve, 
naquelas outras dimensões no espaço de Casa, houve muitas atividades que vocês 
agora estão interpretando como o que talvez chamem de seres alienígenas. Quando 
observam seu universo, há aí muito pouca forma de vida como a reconheceriam.
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Há uma tremenda forma de energia e estrutura e atividade acontecendo, coisas 
que não são necessariamente vistas pelos olhos humanos. Há tremendos 
entrelaçamentos dando lugar a uma nova tapeçaria. E quando Cauldre olhou para o 
céu e descobriu que não há muita coisa por lá e que não é lá que está o céu, 
perguntou por que existiria um universo em tal expansão sem quase nada, além da 
Terra. E nossa resposta foi simples - esta é a fundação e o modelo da segunda 
criação - vocês a estão criando ao seguirem em frente. Pedimos desculpas pelo 
tamanho da resposta, mas achamos que era apropriado responder com esta 
informação.

Pergunta: Tobias, podemos ter passado do ponto onde não parece que nos auto-
aniquilaremos, mas continuam os relatos de maiores ajustamentos da Terra, como 
o derretimento das capas polares. Você poderia comentar?

Tobias: Em geral, há estes cenários de medo. São assuntos discutidos hoje mais 
cedo sobre criar medo futuro. Por que vocês como professores iriam se preocupar 
com estas coisas? Agora estão compelidos a achar que precisam estar prontos para 
o salvamento do aquecimento global, destas outras catástrofes, mas a coisa maior 
que podem fazer por si mesmos e pela humanidade é compreender o poder do 
despertar de sua própria divindade. Entendam o verdadeiro processo da 
criatividade. Compreendam como podem verdadeiramente afetar coisas. É 
precisamente por isto que estamos aqui como família.

O que aprenderão nestes próximos onze meses de seu tempo sobre seu próprio 
poder e habilidade para criar e formar coisas terá um impacto muito maior do que 
ficar sentados aqui agora se preocupando sobre estes cenários que não vemos 
acontecendo agora. Isto é outro exemplo de ser pego na dualidade de escolher um 
certo e um errado, e, certamente, dentro do humano, um sentimento de retidão 
sobre as coisas. Pedimos que, quando estes sentimentos se aproximarem, 
compreendam que é o momento para estar no presente e no agora, de entender 
como estão criando seus momentos divinos passo a passo no caminho. Isto terá 
muito mais impacto em qualquer tipo de cura para outros humanos ou para o 
planeta do que ficar se preocupando com algo no futuro que não aconteceu.

Pergunta: Tobias, Kariel, canalizado por Fred Sterling, no Havaí, diz que um aditivo 
secreto está sendo adicionado aos cigarros. O que você sabe sobre isso?

Tobias: Resumindo, você pode ler nossa resposta à última pergunta. Meus amigos, 
há cenários que estão agora proliferando no seu veículo Internet que fala de coisas 
temíveis. Depende de vocês como mestres e Trabalhadores da Luz ficar por detrás 
e compreender o que está acontecendo verdadeiramente com estas coisas, e 
observar as pessoas que se envolvem no drama ao redor destas coisas. Não 
estamos fazendo julgamento aqui seja de um lado ou de outro. Estamos pedindo 
que fiquem por detrás. Vocês estão vendo estas coisas. Cauldre vê na Internet 
todos os dias coisas simples como advertências sobre novos vírus que não estão ali. 
Eles nunca estiveram ali. Sim, há de fato alguns bens reais e tangíveis, mas, 
quando vocês dão o passo e se situam por detrás da mureta, verão que há outro 
humano pedindo atenção ou vendo quão longe irá a energia ou tentando causar 
distúrbios. Vocês verão as coisas como elas são. Respondendo diretamente à sua 
pergunta, não estamos sabendo sobre esses cigarros.

Mas também queremos acrescentar que, enquanto a consciência de seu planeta vai 
mudando, quando houver uma maior compreensão do corpo e da mente, vocês 
começarão a ver estas substâncias começarem a ser postas de lado. Verão comidas 
mais saudáveis, alimentos que são mais marcadamente interativos com seus 
corpos, alimentos do tipo essência viva. Verão produtos mais orientados para a 
saúde que respondem ao novo nível vibracional de seu corpo. E verão muitos 
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destes velhos produtos - sentimos muito, Cauldre - mas de baixa vibração 
começarem a sumir.

Pergunta: Tobias, tudo o que as pessoas dizem, incluindo minhas próprias palavras, 
soam como um jogo de cartas, fazendo as coisas parecer um jogo de azar; cuidar 
de meu corpo parece como jogar cartas. Você poderia comentar isso? Também 
sabemos o que Kryon tem dito sobre a nova ciência e o grande trabalho que Dr. 
Todd (Ovokaitys) está realizando, mas isto também parece um jogo de azar. Qual o 
verdadeiro papel da ciência quando tudo é um estado da mente?

Tobias: Muito simples, o que estão aprendendo aqui - e a razão por que não soa 
verdadeiro para vocês - é que vocês, como muitos humanos, continuam a olhar 
para fora em busca de respostas, o ingrediente secreto ou porção mágica que vai 
devolver a vocês a felicidade, a alegria e a paz. Queridos Trabalhadores da Luz, 
como já descobriram, isto não é assim. Não acontece assim. Vocês não estão 
sentindo ressonância com a verdade dentro de vocês porque não estão olhando 
para dentro.

Vocês procuram produtos de fora. Vocês procuram lições de fora. Como dissemos 
hoje em nossa discussão com vocês, é tempo de verdadeiramente procurar dentro. 
É tempo de aceitar sua humanidade, que muitos de vocês têm desejado 
desesperadamente rejeitar. É tempo de verdadeiramente começarem a ter 
confiança em si mesmos para o estabelecimento do "momento divino". Não somos 
nós, nem o Um Eterno, nem um anjo dourado que não existe dentro de vocês, mas 
seu próprio eu interior. Quando vocês se orientarem para ele, quando confiarem no 
eu, começarão a sentir esses momentos divinos, e com eles estará a verdade que 
vai soar alta e clara para vocês. Isto é simplesmente seu próprio ser dizendo: "Você 
está procurando no lugar errado." Ouçam estas palavras porque há muita sabedoria 
nelas.

Pergunta: Tobias, você pode acrescentar mais sobre o "momento divino"?

Tobias: O "momento divino" acontece no agora. Não é alguma coisa esperando 
para acontecer no futuro. Ocorre no agora. É quando a divindade e a luz que estão 
emergindo em vocês recebem permissão para serem liberadas, e então é o que 
sentirão como uma fusão divina, uma verdade, como acabamos de mencionar, uma 
sensação de singularidade que ocorre. Alguns têm definido isso como consciência
cósmica. É quando todas as coisas se unem em consciente perfeição.

Novamente, isto não vem de fora de vocês. Vem de dentro, vem quando vocês 
permitem e aceitam todas as coisas como elas são. E é quando vocês aceitam sua 
humanidade que esta divindade, esta luz - a luz que está aguardando ser liberada 
de cada célula, de cada cordão do DNA e de cada vibração dentro de vocês - pode 
vir à tona. Quando vocês se abrem e permitem e liberam os medos, ela pode 
encontrar o caminho através de seu ser.

Haverá uma reação consciente, também uma reação física e emocional. A reação 
física poderá até ser medida a um certo ponto. Os efeitos deste abrir-se para sua 
divindade serão de mudar a estrutura humana e o ser físico. Não podemos lhes 
dizer aonde ir para encontrar este momento divino, mas podemos lhes dizer que o 
potencial para ele existe dentro de cada um e de todos vocês. Simplesmente 
liberem a amarra, queridos amigos, para permitir que isto aconteça.

Há um ponto de desafio porque uma parte de vocês ainda quer permanecer na 
velha energia. Enquanto se mantém nela, esta divindade que está querendo ser 
liberada não pode surgir. Ela honra e ama e respeita vocês tanto que sua própria 
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divindade vai esperar até que vocês cessem seus velhos jogos humanos antes de 
aparecer.

Pergunta: Tobias, o conceito de duas Terras lado a lado e a nova casa sendo 
construída me tem confundido.

Tobias: Em nossas discussões, usamos muitas metáforas para explicar as coisas 
que estão acontecendo em muitos níveis. Pedimos que separe estes conceitos. 
Pedimos que entenda que sua nova casa é uma metáfora para sua nova 
consciência, seu novo ser físico e sua nova divindade que vem à tona. Sua nova 
casa representa tudo que você é. Há muitos humanos, talvez seu parceiro ou 
família ou aqueles com os quais trabalha que ainda não construíram sua nova 
casa... eles ainda estão vivendo em suas velhas casas. Suas velhas casas tratam de 
karma. Suas velhas casas são os contratos. Suas velhas casas tratam da 
experiência necessária para o caminho deles, mas eles ainda estão vivendo na 
velha casa. Não façam julgamento a este respeito porque, meus queridos, há 
propósito e razão para que escolham estar ali. Este propósito e razão também lhes 
assiste em sua nova casa. Bem, parece que estamos usando metáforas demais 
aqui, mas, para sermos mais simples, imaginem que vocês estão em sua nova 
casa, sua casa altamente tecnológica. Eles ainda estão vivendo em suas velhas 
casas. Eles não entendem mesmo sua nova casa.

Isto também é para dizer que há duas energias distintas funcionando juntas neste 
tempo. Há dois mundos, como denominamos. Fizemos um retrato para vocês de 
maneira que possam compreender que estão se movimentando uma vez mais para 
novas regiões, mas coexistindo com as demais pessoas ainda na velha energia.

Pergunta: Tobias, o que pode nos dizer sobre "almas gêmeas"?

Tobias: Levamos você de volta à resposta da pergunta anterior. Vocês são tudo o 
que são. A metade de vocês não foi deixada em algum lugar por aí, à espera de se 
reunir a vocês. Tudo que são está contido em seu ser. Mesmo aquilo que 
conhecem, que chamam de Eu Superior ou Eu Verdadeiro não está separado e fora 
de vocês. Tudo está contido dentro de sua consciência e seu ser. Há belas histórias 
de amor, em seu planeta, de humanos que se encontraram no passado e 
compartilharam relações apaixonadas e retornaram vida após vida e sentiram a 
sensação da chama e da tocha e da iluminação. Mas o conceito pelo que 
entendemos dos humanos - de parte de seu ser sendo deixado em algum lugar -
nós realmente não compreendemos.

Vocês estão sendo agora desafiados, como os novos mestres, a aceitar seu eu 
humano, a remover a negação, a remover-se da criação destas situações e 
circunstâncias. Estas coisas como escadas dimensionais, almas gêmeas e walk-
ins... meus amigos, tenham discernimento sobre o que realmente está se querendo 
dizer com estas coisas. No sentido mais verdadeiro, sim, nós sempre somos e 
sempre fomos Um. Somos Um em muitas e diferentes expressões. Assim, num 
sentido filosófico, sim, somos todos chamas unidas. Somos todos luminosas 
chamas, formando uma bela vela.

Pergunta: Tobias, você poderia nos dar alguma informação sobre algo que acabei 
de ouvir - o Comando Ashtar? Muito obrigado.

Tobias: Damos a você como referência as duas últimas respostas [muita risada].

Pergunta: Tobias, você poderia me dizer quem está entrando em minha casa e 
roubando certos alimentos e algumas coisas pessoais? Obrigado.
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Tobias: É um amigo de uma de suas crianças.

Pergunta: Por que uma das coisas mais difíceis de aceitar é o propósito por trás de 
coisas naturais como uma picada de inseto, aranha, mosquito, cobra... coisas que 
achamos repelentes?

Tobias: Esta também é uma pergunta interessante. Vamos contar a história de 
Cauldre, ele não gosta de cobras. Ele não conta isso às pessoas. Ele gostaria de 
terminar mais cedo hoje [muita risada]. Estas coisas existem, estes insetos que 
causam dor, que saltam de lugares desconhecidos e machucam. É uma reação 
natural humana não querê-los. Em muitos casos, quando o humano é jovem e é 
ferido por estas coisas, desenvolve um complexo de medo delas.

Muita compreensão que pode advir disto tem relação a observar a unidade de todas 
as coisas, estejam elas na natureza ou dentro da humanidade ou dentro de si 
mesmos. Há medo de insetos, e, no caso de Cauldre, de cobras que vêm de 
experiências na tenra idade. É o momento agora de novamente ficar atrás, ficar por 
detrás da mureta e olhar para a unidade nestas coisas. Não as olhem como 
agressores ou atacantes, mas vejam-nas como parte da criação como um todo. 
Elas são, assim como tudo mais, coisas para serem aceitas como elas são.

Pergunta: Tobias, você diz que nós criamos as estrelas. O que realmente 
representa uma estrela cadente?

Tobias: Há múltiplas respostas a esta pergunta. Para o sonhador, a estrela cadente 
representa a finalização de uma jornada, de um sonho. É como ver um sinal. É 
como ver um sinal dizendo que você está no caminho certo. Isto para um sonhador, 
e há muita verdade nisso também. Do ponto vista físico, uma estrela cadente são 
fragmentos que entram em sua órbita e incendeiam iluminando o céu noturno. Há 
um pequeno significado escondido por trás disto.

Pergunta: Tobias, o que você pode me dizer sobre o Fundo Humanitário cuja 
proposta é comprar e fundar companhias que estão criando tecnologias para limpar 
a Terra? Em particular, o que há a respeito de uma companhia chamada Hydro...?

Tobias: A energia com o Fundo Humanitário é um exemplo de uma nova 
consciência emergente onde a intenção individual está num lugar de honra. É, 
vendo de nossa perspectiva, um bom exemplo da energia da Nova Terra. Isto não 
significa necessariamente que terá sucesso dentro da energia do antigo sistema da 
Terra, mas vemos este grupo como uma primeira tentativa de integrar um novo 
tipo de ética na indústria que é freqüentemente antiética. Em relação a esta 
companhia específica - é emergente. Está seguindo os princípios da nova energia, 
mas jocosamente pedimos a vocês que não nos perguntem sobre recomendação 
acionária [risadas].

Pergunta: Tobias, quando eu era criança, vi a imagem de Cristo anos a fio. Sempre 
ficava imaginando sobre o propósito da imagem e o que me era dito.

Tobias: O propósito da imagem era simplesmente a de um lembrete em forma de 
um símbolo de que você não está só. A imagem que via, a imagem do Cristo
também é para lembrar a você quem você realmente é... que você carrega a 
semente de Cristo dentro de si. Era um lembrete do trabalho que você estaria 
fazendo ao longo de sua vida. Era um lembrete de que você tem esta semente do 
Cristo dentro de si e que estaria fazendo um trabalho divino que seria desafiador.

Pergunta: Os produtos Gematria de Dr. Todd me ajudarão a alcançar o status de 
ascensão?
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Tobias: Pedimos primeiramente que cada um use esta oportunidade para descobrir 
a verdade dentro de si mesmo. Não estamos aqui para dizer virem à esquerda ou 
virem à direita. Estamos aqui para que saibam que a família está sempre ao seu 
lado para ajudar, apresentando o panorama das coisas. A energia do Círculo 
Carmesim - que são vocês - não permitiria a discussão que tiveram hoje. Não 
permitiria o nível de interesse neste produto e na pesquisa a não ser que estivesse 
em harmonia com quem são enquanto grupo, assim esta seria a primeira pista.

Mas novamente pedimos que olhem para dentro. Se você está se perguntando, 
prove o produto energeticamente sem sequer ingeri-lo. Comece a confiar nas 
respostas que estão vindo a você através de si mesmo. Esta é uma boa 
experiência, uma boa lição na arte de compreender e discernir. Então, se este 
passo for apropriado, mova-se para o próximo passo de ingerir o produto, 
perguntando a seu corpo, meus queridos, perguntando como ele se sente. Vá aos 
níveis básicos, perguntando ao DNA, perguntando ao corpo de luz e perguntando à 
sua divindade agora emergente: "Isto está facilitando o processo?" Mais uma vez, 
não estamos aqui para dizer que caminho tomar. Isto é com vocês. Mas também 
lhe daremos uma pista de que a energia que vocês abriram para o Dr.Ovokaitys 
estar aqui presente é uma indicação da natureza mesmo da pesquisa e do trabalho 
que ele está realizando.

Pergunta: Tobias, muitas destas perguntas estão mais relacionadas com a energia 
e direção do trabalho do Dr. Todd do que com os produtos em si mesmos, mais 
sobre o futuro potencial e a habilidade de realizar algo grande. Você tem mais 
algum comentário a acrescentar?

Tobias: Vamos responder discutindo brevemente o que já comentamos a noite 
passada na canalização com o Dr. Ovokaitys porque todos vocês são parte do 
processo, se assim o desejarem. As respostas que ele está procurando, pelas quais 
tem dedicado sua pesquisa ainda não existem. Não há uma resposta que o Espírito 
esteja mantendo perto do peito, esperando que ele ou vocês façam a coisa certa. O 
Espírito, Tudo o que É ainda não sabe a resposta. Mas como dissemos ao doutor a 
noite passada, com o trabalho que vem fazendo e o apoio dos Trabalhadores da 
Luz, os elos que faltam estão começando a ficar mais próximos. Os padrões de 
energia para estes elos que faltam estão cada vez mais próximos. Isto significa que 
a pesquisa que está realizando está criando algo inteiramente novo. Não é 
simplesmente escavando as velhas respostas e aplicando-as. É inteiramente novo. 
Neste momento, é apenas um futuro em potencial. Se vocês escolhem 
individualmente ou enquanto grupo apoiá-lo, isto dará um enorme reforço à energia 
do trabalho da Gematria. Em última instância, trata-se basicamente da intenção por 
trás. Mas vamos concluir com algo que Cauldre mencionou anteriormente. O 
trabalho é significante para o despertar potencial da divindade, e também para a 
cura da humanidade, enquanto parte da cura para a humanidade. O trabalho tem o 
potencial de adquirir conhecimento do mais alto nível de suas comunidades social, 
médica e política.

Pergunta: Tobias, em relação a permitir - se você tem uma criança atravessando 
um momento e você sente que talvez algumas ferramentas estão aí em seu 
caminho para ajudá-la, o que você faria?

Tobias: Primeiro e antes de mais nada, fique por detrás da mureta e observe. Então 
saberá de dentro de si como melhor aplicar as ferramentas, e se aplicá-las. 
Estamos simplesmente dizendo que, antes de pular, fique por detrás, e terá uma 
melhor compreensão. Talvez nesse momento sejam validadas as novas 
ferramentas que terá para ajudar. Talvez veja uma montagem de energia que não 
tinha observado antes que gentilmente lhe dirá para não interferir neste processo.
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Pergunta: Explique nosso parentesco com a semente-estrela alienígena.

Reposta: É uma boa questão para concluir, a explicação de nosso parentesco com a 
semente-estrela. Isto é um pouco complexo. Num certo sentido, pedimos para não 
pensarem em si mesmos, ou seu eu físico, como sendo derivado de alienígenas 
vindo de outros planetas, especialmente porcos-marinhos [muita risada]. Havia - e 
vamos rever isso em futuras sessões - vamos falar sobre como a estrutura, como a 
moldura e a física de seus corpos foram compostas. Mas vamos pedir que olhem 
para os eventos que estão transpirando em suas vidas agora. Olhem 
particularmente para os medos que surgem em sua vida e saibam que foram 
originados quando estavam na criação original, num outro círculo. Houve 
experiências que cada um sentiu e que foram muito intensas. Elas ajudaram a 
propelir uma energia que tornou possível a vocês virem para cá na forma biológica. 
Pedimos que não pensem em si mesmos, seu ser físico, como criado por grandes 
alienígenas de outros planetas em seu universo físico. Pensem em si mesmos como 
tendo sido criados por seu próprio e Verdadeiro Eu, por seu próprio Eu Criador 
através de experiências energéticas muito intensas antes de virem para cá. Vocês 
são a origem de si mesmos.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

14 de outubro de 2000 - Série dos Criadores

Lição 3: Viva no Momento Divino

Tobias: E assim é, queridos mestres, aqui reunidos neste dia, que lhes damos as 
boas-vindas de volta à sala de aula da nova energia espiritual da Terra. Nós lhes 
damos as boas-vindas neste dia, um dia de celebração, um dia onde certamente há 
danças pelos espaços entre as cadeiras. Hoje, a energia nesta sala, com todos 
estes Trabalhadores da Luz, é sagrada e divina! E hoje discutiremos com vocês a 
Lição Três da Série dos Criadores. Mas antes há algumas poucas coisas sobre as 
quais gostaríamos de falar.

Pedimos agora que respirem profundamente. Respirem profundamente dentro de 
seu ser, do topo da cabeça por todo o corpo até os dedos dos pés. Respirem 
profundamente e permitam que esta energia divina que reside em seu interior 
apareça. Permitam que ela esteja em cada célula. Deixem-na estar presente em 
cada molécula, em cada parte de seu ser. Esta coisa que chamam sua divindade, 
esta coisa que chamam de o Deus interior... sempre esteve aí, queridos. Sempre 
esteve com vocês, mas tem aguardado o momento apropriado para se mostrar. E 
como sabem, agora é o momento apropriado! É por isso que temos esta sala de 
aula. É por isso que nos reunimos. É por isso que dezenas de milhares lêem este 
material, para compreenderem o que está acontecendo com eles, para 
compreenderem a transformação por que passam neste momento.

Oh, queridos professores, nos dá – àqueles no outro lado do véu – uma grande 
alegria estar aqui, sermos convidados a seu espaço no dia de hoje. Há muitas 
entidades chegando agora. Há muitos que entram agora no segundo círculo aqui. 
Vocês, anjos humanos, formam o primeiro círculo. Aqueles de nós do outro lado do 
véu formam o segundo círculo. Podemos chegar agora, e fundir nossas energias 
com cada um de vocês. Nós nos unimos com vocês. Compartilhamos este novo 
espaço que vocês estão ajudando a criar aqui. Nos unimos a vocês na felicidade. 
Nos reunimos com sorrisos em nossos rostos!
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Não é fácil para nós chegar perto dos humanos, porque quando o véu está espesso, 
quando as portas estão fechadas, não podemos tão facilmente estar ao seu lado. 
Mas quando vocês se reúnem assim como hoje com intenção de aprender e crescer 
e produzir a energia do interior para continuar seu caminho e sua jornada, então 
podemos entrar copiosamente. Podemos entrar e ficar ao seu lado. Podemos 
compartilhar com vocês por um breve momento. E é exatamente isso que estamos 
fazendo agora.

Permitam-se sentir este momento. Permitam a si mesmos sentir os que fazem 
parte de sua entourage. Permitam que sua entourage divina chegue mais perto de 
vocês do que normalmente podem. Nós agradecemos a vocês pelo trabalho que 
estão realizando. Nós apreendemos as dificuldades e dor e lutas ao longo do 
caminho, e lhes asseguramos que isto é feito por um propósito muitíssimo maior. 
Nós lhes asseguramos que há um sentido no que estão fazendo. Há propósito, e há 
resultados.

Agora há uma entidade que entra hoje e senta-se ao seu lado, que senta bem perto 
de vocês. Esta vocês conhecem muito bem, talvez tão bem que a diferença de 
energia é difícil de discernir. Esta entidade chega um pouco cansada de batalhas, 
mas cheia de alegria, cheia de agradecimentos e, certamente, repleta de amor.

Nós já falamos antes de todas as suas vidas passadas, de todas as entidades que 
vocês foram no passado. Elas já vieram ao círculo anteriormente. Nós as vimos 
enquanto passavam. Nós as vimos quando retornaram ao Lar. Nós as vimos 
enquanto vocês as liberavam da energia da Terra. Nós as vimos enquanto 
agradeciam a vocês pelo trabalho que estão realizando nesta vida.

Há alguém sentado ao seu lado que também teve uma jornada e experiências e 
tempo na Terra. Sintam a energia ao seu lado. Sintam esta energia próxima a 
vocês. Sintam a conexão amorosa entre vocês. Queridos amigos, este ser que entra 
hoje, que se reúne a vocês no primeiro círculo, que se senta a seu lado esperando 
por liberação, pronto para retornar para Casa, é a mesma pessoa que vocês têm 
sido nesta vida até agora. Vocês, pessoas que nasceram há 30, 40 ou 50 e mais 
anos no tempo. É a pessoa a qual vocês têm sempre identificado como VOCÊ, a 
pessoa que leva o nome na sua carteira de motorista [risadas]. Esta entidade entra 
hoje – e vocês pensaram que eram vocês sentados na cadeira! [risos na audiência] 
Queridos amigos, vocês estão realmente num status graduado. Vocês realizaram 
tantas mudanças em suas vidas! Agora, a pessoa que vocês têm sido todos estes 
anos está pronta para ir para Casa.

E, com isso, uma nova entidade, uma nova personalidade, um novo espírito surge. 
É o que vocês são agora. Vocês estão liberados dos velhos contratos, e liberados do 
velho karma. Vocês estão olhando para um novo "livro de vida" agora, cada um de 
vocês... um "livro de vida" que nada tem a não ser páginas em branco, esperando 
para ser preenchidas com suas novas criações!

Ah, meus queridos aqui presentes, lendo isso agora, abracem este ser que senta-se 
a seu lado! Sua jornada tem sido longa e difícil e inquietante. Eles estão prontos 
para retornar para Casa. Abracem este ser a seu lado, porque é a face que têm 
visto no espelho todas essas manhãs de sua vida. Abracem este ser que senta-se a 
seu lado, porque eles agüentaram muita coisa. Eles são – este ser que senta-se a 
seu lado – eles são os que levaram avante o capítulo final do livro de sua vida, que 
atravessaram as dificuldades e as durezas dos primeiros anos, que escolheram o 
mais duro dos caminhos. Eles estão prontos para partir para Casa. Queridos 
amigos, agradeçam a este ser por ter agüentado tanto em prol de toda a sua alma!
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Sim, suas memórias ficarão com vocês por um tempo. Mas sua energia está 
partindo para abrir caminho para o novo divino Eu que começa a se expressar. 
Como sabem, já faz um tempo que eles têm esperado para partir. Vocês devem ter 
sentido a urgência e as puxadas, mas eles não poderiam partir até que sua própria 
divindade estivesse desperta o suficiente para que este novo anjo humano se 
produzisse. Eles escolheram hoje este mesmo dia com esta energia, mesmo este 
momento do ano, para iniciar a partida. Eles pedem apenas uma coisa enquanto 
estão partindo. Eles pedem que os honrem, que os reconheçam e os agradeçam. 
Eles pedem que compreendam que tudo que foi dado, que tudo que foi 
experimentado, foi realizado em amor de maneira a encerrar os velhos ciclos de 
vida. Honrem seu Eu e amem seu Eu!

Abracem-nos por tudo que realizaram e por tudo que deram. Vocês agora estão 
prontos para seguir em frente, e estão prontos para começar a entender 
verdadeiramente sua nova casa. Em sua nova casa, queridos amigos, não é mais 
possível levar o passado. São apenas memórias. São apenas pensamentos e 
experiências. Em sua nova casa, é tempo de liberar, mesmo o velho eu que vocês 
consideravam como a si mesmos.

Vocês pensam agora sobre as mudanças por que têm passado em sua biologia. 
Vocês pensam sobre os sentimentos que têm sentido recentemente, talvez achando 
que estavam perdendo a cabeça [risadas]. Vocês ficam imaginando sobre a
sensação de desorientação. Imaginando por que é que as outras pessoas sequer os 
vêem! Ficam imaginando por que às vezes parecem invisíveis! É porque vocês 
estiveram partindo. O velho eu começa a esvair-se, ainda a ser substituído pelo 
novo eu divino.

Vocês ficam pensando por que algumas vezes são ignorados, como se não 
existissem. Imaginam que esqueceram seu pedido no restaurante! [risadas] 
Queridos amigos, isto é porque o velho eu que viam no espelho tem estado de 
partida há algum tempo para dar caminho, para deixar tudo pronto à novíssima 
encarnação do Eu. Este novo Eu não está preso a karma ou contrato. Este novo Eu 
não está ligado ao passado, e sim vive apenas no presente!

Queridos amigos, hoje é um dia sagrado e abençoado! Faremos uma pequena 
pausa. Pedimos a Cauldre (Geoffrey Hoppe) que fique em silêncio enquanto vocês 
descobrem o amor verdadeiro que vem daquele sentado a seu lado. Permitam-se 
sentir este amor antes de prosseguirmos.

[Pausa]

Eles dão agora uma dádiva a cada um de vocês, a todos aqui sentados, a todos 
lendo isso. Cauldre, você sabe por que nós o paramos diante de sua porta, antes de 
sair de sua casa hoje? Você ficou imaginando por que pedimos que trouxesse a 
Espada da Verdade, a Excalibur, a única vez em que foi trazida diante deste grupo? 
[A espada foi colocada num manto antes do início do encontro.] Porque o ser que 
senta-se a seu lado agora lhe passa a Espada da Verdade, a Espada de Capacitação 
ao Poder, a espada que tem sido a fonte da verdade e poder para todo o seu ser 
todos estes dias. Está sendo passada a vocês como uma coisa que vocês realmente 
levam para dentro de suas novas casas. É uma coisa que realmente vai para a 
parede da galeria de suas novas casas para lembrá-los de tudo que têm sido e de 
tudo que realizaram. Está ali pendurada para honrar todas as suas experiências que 
os conduziram, que conduziram esta Terra, e que levaram toda a criação até este 
ponto.

É simples. É simbólico. Agora é o momento de aceitar isso, passar a tocha de um 
ser para o outro. Normalmente, isso ocorre entre vidas quando vocês deixam o 
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corpo físico. A nova espada é passada a vocês antes de retornarem à Terra na nova 
encarnação. Mas agora ela é passada enquanto estão aqui sentados, enquanto 
estão no mesmo corpo, mas um corpo que em breve passará por mudanças! 
Aceitem a verdade de tudo que são e de tudo que têm sido.

[Pausa]

Agora, a Lição Três deste dia.

Temos dado as lições a vocês vagarosamente. Apresentamos na Lição Um e na 
Lição Dois e agora na Lição Três as energias fundamentais da Série dos Criadores. 
Intuitivamente, amigos, vocês já sabem estas coisas. São coisas que intuitivamente 
já conheciam, mas era necessário que os conceitos fossem introduzidos mais uma 
vez como alicerces. Talvez não sejam lições incrivelmente excitantes [risadas], mas 
são as fundações para onde estamos indo. Apresentaremos ao Círculo Carmesim 
quatro grupos de lições, cada grupo contendo três lições independentes. Hoje 
apresentaremos a Lição Três, a qual será a última do primeiro grupo.

Para ajudá-los a compreender um pouco mais sobre sua natureza criativa, voltamos 
agora ao tempo em que estavam no círculo original, em que estavam na primeira 
criação. Aí, vocês tinham certos poderes e habilidades criativas. Nós dizemos 
"certos", porque eram de certa maneira limitados – difícil de explicar – mas havia 
parâmetros subjacentes ao tipo de criação possível no primeiro círculo. Quando 
chegaram ao limite deste primeiro círculo, ao limite da criação, e quando o 
cruzaram, chegaram a este lugar da Terra que estava fora do primeiro círculo. 
Vocês começaram a viver na Terra. Começaram a andar pela Terra.

Sua verdadeira habilidade criativa, sua real habilidade de Criadores, foi escondida 
de vocês na essência mesma da dualidade. Havia uma razão para isso. Parte da 
razão, como já mencionamos, é que o segundo círculo, o círculo das energias da 
Terra e do seu universo físico existe fora de Tudo o que É. Vocês lidam com uma 
energia chamada "dualidade", a qual tem dois lados diferentes, o que chamariam a 
"luz" e a "escuridão", o "bom" e o "ruim", a face oposta, o reflexo no espelho.

Como existiam fora de Tudo o que É, num certo sentido, vocês existiam num 
vácuo, e estavam transformando este vácuo em realidade. Para criar no ambiente 
de sua Terra, era necessário que fossem ao futuro. Era necessário entrarem no 
vácuo e criarem baseados nos pensamentos do que viriam a ser.

Em outras palavras, vocês estiveram sempre projetando a si mesmos no futuro. 
Estas vibrações criaram o caminho para seu amanhã. Esta é a maneira como têm 
operado desde que chegaram pela primeira vez na Terra. Vocês estiveram ligados 
pelas memórias do passado (karma), e vocês criaram o futuro através da projeção 
de si mesmos em seu amanhã. Esta é a maneira como a maioria dos humanos cria 
na Terra. É a maneira como o futuro é criado. A realidade futura é uma assimilação 
de freqüências vibracionais de todos os humanos na Terra.

Já dissemos antes que o Espírito não sabe o resultado das coisas. Isto porque ele 
não existe! Não é um enredo pré-planejado ou obstáculos em curso que vocês 
devem passar na esperança de encontrar a reta de chegada. Não, na verdade cada 
um de vocês aqui, cada um de vocês na segunda criação está pegando vácuo e 
nada, e transformando-o em realidade baseada em freqüências vibracionais de seus 
pensamentos que estão indo para o futuro.

Para ajudá-los a compreender um pouquinho mais, contaremos a história de Arão, 
o navegador. Bem, havia um navegador de nome Arão que estava encarregado 
pelo seu governo de partir e descobrir novos lugares e terras para o reino. A ele 
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foram dados uma tripulação e um navio. Também suprimentos para sua jornada. 
Foi-lhe dito para retornar no prazo de um ano após a descoberta destas novas 
terras.

Assim, Arão partiu para o mar. Ele conversou com a tripulação e lhes deu ordens e 
os detalhes do que esperava. E lhes disse como queria os mastros aparelhados e as 
velas posicionadas. Explicou como queria que o navio se movimentasse. Quando 
eles iniciaram a viagem pelo mar, primeiramente passaram por território familiar. E 
ao continuar a viagem, navegaram por territórios novos e não mapeados.

E Arão e a tripulação trabalharam com as forças da natureza e algumas vezes 
contra elas. Labutaram com os ventos e as correntes e as ondas. Às vezes, havia 
tempestades, e eles lutavam com elas.

Arão trabalhava com sua bússola todas as noites para determinar a direção a 
seguir, fosse navegar para leste ou oeste ou norte ou sul. Passaram por muita 
provação e atribulações na travessia destes novos territórios. Arão mapeava seu 
progresso. E planejava o dia seguinte. Continuamente, observava o horizonte 
através do telescópio como orientação e guia. Eles paravam em novas ilhas e 
observavam o ambiente e as energias. Coletavam novos suprimentos e alimento e 
encontravam novos tipos de pessoas.

Durante todo o tempo da viagem, Arão tinha a sensação de que ele não estava 
realmente descobrindo novas terras. Ele sentia que a embarcação não estava 
realmente se aventurando a lugares distantes e exóticos. Ele tinha a sensação de 
que os lugares que exploravam eram apenas diferentes sombras do lugar de onde 
tinha vindo. Mas ele continuou sua jornada. Continuou a usar o vento para 
movimentar a embarcação. Continuou a apertar sua tripulação a trabalhar mais 
duro. Os dias e as noites foram longos e difíceis, cheios de lutas. Muitos da 
tripulação ficaram doentes. Alguns morreram durante a viagem. Houve lutas com 
tribos nas ilhas que não eram tão amigáveis. A jornada foi difícil e infligiu perdas.

Navegando de volta, após o final de um ano, Arão olhou para os tesouros que 
trazia. Olhando os novos tipos de alimentos, novos tipos de mercadorias, pensou 
consigo mesmo: "Realizei o objetivo, mas não foi totalmente satisfatório, não foi 
completo porque o tributo pago foi grande." Muitos de seus homens sequer 
retornavam com ele. Muitos continuavam doentes. Muitos estavam amargos e 
apavorados. E assim terminou a jornada de Arão. E assim terminou também este 
seu período de vida na Terra.

E agora ele retorna em seu novo período de vida, mais uma vez como um 
marinheiro. Ele retornou, passando por aquelas coisas em sua infância que iriam 
prepará-lo para ser um novo tipo de navegador num novo tipo de energia. Quando 
se tornou adulto, estava pronto para navegar mais uma vez. Mas, desta vez, Arão 
não tinha uma tripulação completa. Desta vez, ele escolheu ir sozinho. Ele escolheu 
ir consigo mesmo. Escolheu não trabalhar para o reino, e não trabalhar para algum 
governo, ao invés disso, escolheu fazer a jornada por sua própria conta. Construiu 
por conta própria uma embarcação especialmente para a viagem que iria realizar.

Em seu ser, no nível celular, havia muitas memórias veladas do que tinha 
aprendido em sua vida anterior de navegante e explorador. Quando Arão foi ao mar 
em sua nova embarcação, deixou em casa sua bússola. Deixou em casa seus 
suprimentos. Deixou em casa seus mapas e seus papéis. E, quando saiu ao mar, 
em vez de lutar contra as correntes, em vez de lutar contra os ventos, ele 
simplesmente colocou a vela e permitiu-se ser levado em um novo curso.
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Nos primeiros dias de sua viagem, Arão ficou nervoso e assustado, porque pensou 
que simplesmente "permitindo" a viagem acontecer, poderia levá-lo a um desastre. 
"Permitir" talvez levasse sua embarcação a se espatifar contra as rochas. Mas ele 
deixou acontecer. Ele confiou. Certamente, os ventos e as correntes começaram a 
guiá-lo por um caminho diferente, numa direção diferente. Arão vivia cada dia sem 
se preocupar em mapear seu progresso a partir do passado, sem se preocupar em 
utilizar a bússola para direcioná-lo ao futuro.

Ele viveu cada dia, permitindo com toda a propriedade sua embarcação ser guiada 
para onde deveria. Na mente de Arão, houve momentos em que o caminho não 
parecia ser o correto a seguir, mas sabia que deveria deixar acontecer.

Arão aprendeu a viver no momento. Certamente no tempo certo, era levado a 
terras novas, terras maravilhosas, plenas de coisas que ele nunca antes poderia ter 
imaginado. Oh, estas não se pareciam com as pequenas ilhas que conhecera em 
sua vida passada! Estas eram magníficas com novas energias, novas oportunidades 
e novos poderes. Ele permitiu sua embarcação ser levada a áreas, a terras, a 
descobertas que estavam além de sua compreensão!

Ao deixar de lado suas ferramentas da velha energia, foi levado por correntes e 
ventos a estes novos locais. Nestas novas terras, ele recebeu muitos presentes, 
presentes de compreensão e sabedoria, dádivas de auto-capacitação para o poder, 
dádivas de co-criação e dádivas de paz e alegria.

Ele levou consigo estes presentes quando retornou à sua terra natal. Quando as 
pessoas o encontraram e perguntaram sobre os presentes, e onde os havia 
encontrado, ele simplesmente explicou que esteve em novos e maravilhosos 
lugares. Explicou que foi guiado por uma mão divina, e sabia que esta mão divina 
era a sua! Ele trouxe estes presentes para partilhar com as pessoas em sua terra 
natal. E assim continua a história de Arão.

É simples, queridos amigos. É simples! Não tentem tornar isto difícil. A Lição Três –
o que Arão aprendeu em sua jornada – é "VIVER NO MOMENTO DIVINO".

Ah, é tão simples. É tão simples e nisto há tanto poder! Vocês passaram muitas 
vidas criando para um futuro, criando um futuro num vácuo. Tomem um momento 
para refletir sobre o que estamos dizendo.

Vocês viveram em seus pensamentos no que o futuro poderia ser. Isto foi 
apropriado. E ainda é apropriado para muitos que caminham na Terra. Mas, ao se 
tornarem criadores na nova energia, aprenderão a importância de viver no 
momento divino, o momento que é agora! Ficarão muitas vezes tentados a viver no 
futuro, a projetar o seu amanhã. Serão tentados a ter medo do amanhã, a criar 
cenários em sua mente. Mas, como um novo criador, nesta nova energia, 
encontrarão muito mais poder em "viver no momento divino" o qual é agora.

Pode parecer de difícil compreensão como vocês podem ser criadores sem levar 
pensamentos e vibrações para o futuro! Mas, queridos amigos, ao aprender a 
aceitar todas as coisas como elas são (Lição Um), e aprender a aceitar seu eu 
humano (Lição Dois), e aprender a "viver no momento divino" (Lição Três) estarão
aptos a ir a lugares, como Arão, que jamais poderiam ter imaginado antes. Estes 
são lugares que jamais poderiam mapear e planejar e direcionar-se "em sua 
mente". Ao ir a estes novos lugares, começarão a compreender um novo poder aí. 
Começarão a entender uma nova maneira de criar. Oh, sabemos que isso será um 
desafio ainda maior do que os das duas lições anteriores!
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Vocês ficam acordados à noite e ficam projetando no futuro. Vocês ficam deitados 
despertos à noite e preocupam-se com o que virá adiante. Deitados despertos à 
noite planejam como gostaria que fosse realmente o amanhã. "Viver no momento 
divino" irá ser um desafio para vocês, para dizer o mínimo!

Tomem um momento agora mesmo para experimentar como é um momento 
divino, porque vocês estão nele neste momento. [Pausa] O momento divino é 
agora. O divino momento não contém julgamento. O momento divino é completo 
em si mesmo. Não precisa ser preenchido, apenas ser. É um lugar tranqüilo. O 
momento divino é um espaço onde vocês podem sentir amor, onde podem sentir o 
amor derramando-se por todo o seu ser. O momento divino não tem ligação com o 
passado. Não é planejado para o futuro. Está simplesmente no agora. E é perfeito 
em todas as coisas. O momento divino pode durar a fração de um segundo. Pode 
durar horas. Neste caso aqui, queridos amigos, nosso momento divino se estende 
ao menos pelo período em que estamos reunidos no círculo hoje. Está envolvendo 
cada um de vocês. Este é realmente um momento divino onde não há necessidades 
ou desejos. Vocês são tudo que são.

Agora a Lição Três: "Viva no momento divino". Como as Lições Um e Dois, pode 
haver uma tendência a serem puxados a diferentes direções. Pode haver a 
tendência de se preocuparem com o futuro, talvez pensarem nas dificuldades do 
passado. Fiquem por detrás da mureta de suas novas casas, aceitando todas as 
coisas como elas são, aceitando a perfeição de seu eu humano, e vivendo no 
momento divino. Oh, vocês dizem: "Tobias, e isso aqui? E aquilo ali? E se isso 
acontecer? E se aquilo acontecer?" Queridos amigos, gastem algum tempo no 
momento divino e verão o que acontece!

Vamos ajudá-los a entender a mecânica da coisa. Quando estão no momento 
divino, há um novo tipo de vibração que emana de vocês. Ela atrai todas as coisas 
apropriadas a vocês. No passado, tinham que procurar estas coisas e trazê-las para 
si, procurar abundância, até mesmo sua felicidade, procurar um parceiro. Tinham 
que ir para o vácuo de um futuro que não existe e criar uma realidade ali dentro. 
Assim, a realidade tem tomado forma na Terra, mas vocês, como novos criadores, 
estarão descobrindo uma nova maneira.

Vamos usar uma metáfora para ajudar nesta compreensão. Imaginem que dentro 
de vocês há um diapasão seguro com as duas pontas voltadas para baixo. É um 
diapasão em forma de garfo. Bem, na velha energia, cada uma das pontas que 
estão em sua realidade, cada uma das pontas tem estado vibrando. Elas 
representam um lado ou outro da dualidade. Por isso são duas. Elas têm estado 
vibrando fora de fase. Elas têm estado vibrando em freqüências diferentes. Isto foi 
intencional, e foi assim para que pudessem experimentar a dualidade, de maneira a 
experimentar os efeitos de luz e escuridão.

A medição da energia emanada de cada uma delas era aproximadamente de 1/3 
para aproximadamente 2/3. Um dos garfos vibraria com a energia e a ressonância 
que era um terço do todo. O outro vibraria com dois terços do todo. Estas 
freqüências vibracionais sofriam mudanças eventuais, e mudavam, mas a média 
geral da energia de dualidade era 1/3 e 2/3.

Houve vidas baseadas em 2/3 de escuridão e 1/3 de luz. Nós os prevenimos a 
compreender estes termos, porque não são o que pensam que sejam. Os dois 
garfos cantavam de propósito... tinham vibração diferente de propósito e causavam 
fricção um no outro propositadamente. Ah, vocês fazem idéia de por que suas 
outras vidas foram diferentes. Esta fricção vibracional, estas vibrações fora de fase 
– eram programadas para experiência, para entendimento e para tocar o jogo da 
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dualidade que vocês têm estado experimentando, um jogo que não é mais 
necessário para vocês.

Ao viver no momento divino, vocês não precisarão mais das duas partes diferentes 
da dualidade, ou que os dois garfos de seu diapasão soem fora de fase. Ao 
vivenciar o momento divino, as energias destes dois podem agora voltar à fase. 
Podem ressoar nos mesmos níveis de freqüência que são apropriados. Não há mais 
necessidade agora de um equilíbrio de 1/3 e 2/3. O equilíbrio é devolvido de um a 
outro.

Imaginem que dentro de vocês está este diapasão. Imaginem como sendo uma 
parte de seu ser. Tem estado deliberadamente fora de fase. Até agora tem havido 
fricção vibracional nele. Imaginem isto agora dentro de seu ser, cantando 
harmoniosamente tons consigo mesmo. Neste momento, queridos amigos, 
permitam que esta dualidade vibracional dentro de vocês volte a harmonizar-se, 
volte a soar em belos tons, bem diferentes dos tons que continham fricção e 
dualidade. Quando vocês vivem no momento divino e permitem que a dualidade 
soe em harmonia, em beleza e alegria, os garfos retornarão ao equilíbrio.

Os garfos de seu diapasão ainda possuem dualidade, mas cantarão juntos. Ao soar, 
há harmonia entre os dois. Quando vocês vivem no momento divino, todas as 
coisas necessárias e apropriadas virão então a vocês. Elas virão a vocês! Vocês não 
precisarão procurar por elas. Não precisarão forçá-las à sua realidade. Vocês 
estarão criando de uma nova maneira. Estarão transmutando o vácuo em 
realidade, mas estarão criando de uma nova maneira, de uma maneira muito 
poderosa.

Os dois garfos de seu diapasão representam o DNA, os dois filamentos conhecidos 
do DNA que formam a hélice. Há uma luz e uma escuridão, ou um positivo e um 
negativo. Eles têm estado soando fora de fase um com o outro intencionalmente. 
Têm estado operando em freqüências que causam fricção. Isto os ajudava a 
compreender a dualidade. Agora, queridos amigos, quando vivem no momento 
divino, quando permitem a este diapasão retornar em freqüência, isto está 
ocorrendo no nível celular. É no centro de seu DNA que estes dois filamentos 
começarão a trabalhar juntos novamente. E, quando assim fizerem, atrairão para 
vocês todas as coisas que são apropriadas em suas vidas. Quando assim o fizerem, 
também ajudarão a curar todas as cicatrizes passadas em seus corpos. Reverterão 
o processo de envelhecimento que está ocorrendo em vocês. Irão reparar todos os 
males tanto físicos como emocionais, mas vai ser necessário que vocês vivam no 
momento divino.

Além dos dois filamentos primários conhecidos do DNA, há pelo menos dez 
filamentos secundários. Ao redor de cada filamento principal, há dois secundários 
que o abraçam. E depois, ao redor destes feixes de filamentos, há outros filamentos 
magnéticos do DNA que os abraçam e os abarcam.

Quando permitirem que os dois filamentos primários se unam em uma harmonia
vibracional apropriada, a maneira como os filamentos magnéticos interagem e os 
abraçam se modificará. Quando vocês vivem no momento divino – quando vocês 
mudam a freqüência dentro de vocês – compreendam que todas as coisas 
apropriadas chegarão a vocês. Vocês serão como um ímã com uma nova carga que 
atrairá as coisas. Vocês atrairão coisas para vocês tão rápido, com tanta energia, 
que chegará um momento em que dirão: "Tobias, todas estas coisas estão 
entrando em minha vida. Não consigo lidar com todas elas de uma vez só!" E então 
falaremos como regular o processo [risadas].
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Mas, por agora, vocês estão passando por muitas mudanças com a liberação de 
coisas desta vida. Isto permite à divindade, que sempre esteve presente em seu 
interior, realmente vir à tona. Quando vocês vivem no momento divino, sua 
divindade pode então emergir. Quando vocês vivem no momento divino, isso muda 
a própria essência da dualidade que sempre foi parte de vocês. Isso muda a 
vibração das duas partes que vocês têm. Isso muda a maneira de vocês criarem na 
Terra.

Depois de trabalharem com este conceito de viver no momento divino, vão a 
alguém que leia as energias, a um médium que veja auras. Vão até um deles. 
Vocês vão dar um castigo neles! [risadas] Eles vão lhes dizer que vocês não 
existem mais. Eles não serão mais capazes de ver uma aura ao seu redor, porque 
ela terá mudado. Eles não serão capazes de ver seus chakras porque eles terão se 
transformado em um só. Eles ficarão com medo de vocês! [risadas] Eles ficarão 
imaginando o que está acontecendo. Permaneçam em seu momento divino com 
eles. Permaneçam num espaço amoroso com eles. Não fiquem alardeando o que 
vocês têm feito ou quem vocês se tornaram. Mas deixem que saibam 
energeticamente que eles também podem mover-se para estes novos níveis.

Queridos amigos, vivam no momento divino. Em seu nível nuclear, mudem as 
freqüências de quem vocês são. Observem, quando no espelho vocês não se 
reconhecerem mais. Vejam quando os outros não o reconhecerem mais. Vejam 
quando pensarem que vocês desapareceram.

Agora, tudo isto, queridos amigos, é trabalho. Estamos pedindo que 
conscientemente trabalhem na aceitação de todas as coisas como elas são. Fiquem 
por detrás da mureta, mesmo no meio do caos ao seu redor. Aceitem a si mesmos 
em toda a sua humanidade. Não tentem fugir disso. Estejam realmente orgulhosos 
de serem humanos. Tenham orgulho de serem agora humanos divinos. E agora 
vivam no momento divino. Não se preocupem com o futuro.

Arão aprendeu em sua jornada, em sua segunda vida, a não se preocupar com o 
vento e as chuvas, não se preocupar com as correntes, não se preocupar a que 
terras chegaria. Ele viveu no momento divino. Ele apreciou cada dia e, a cada dia, 
uma nova dádiva chegava a ele. A cada dia, ele compreendia que estava atraindo 
dádivas através da confiança em sua própria divindade.

Vocês também irão perceber, queridos mestres, enquanto diligentemente e 
sinceramente trabalham com estas lições básicas – talvez um pouco maçantes, mas 
muito importantes para onde vocês vão a partir de agora – vocês começarão a 
perceber em particular o número "4". Até agora vocês têm estado na dualidade. 
Vocês têm estado no "2". Vocês começarão a perceber o "4". Falaremos mais sobre 
isto no futuro. Mas para compreender, usando sua matemática, 2 ao quadrado é 4
(2x2=4) Compreendam que estão indo além da dualidade, mas não estão vencendo 
a dualidade. Ela não está sendo eliminada. Vocês não estão indo para um novo tipo 
de dimensionalidade. O número "4" será importante. Vocês começarão a notá-lo. 
Ele saltará à sua frente. Ele é um sinal. Ë um sinal para viver no momento divino. É 
um aviso de que estão mudando internamente.

Seus matemáticos estão atualmente trabalhando numa nova teoria quântica. Isto 
ainda não foi anunciado. Não é conhecido, e não será por muitos anos. Há novas 
descobertas aí. É muito possível que isto venha a ser referido como "matemática 
quadra" ("quad math"), onde há uma nova compreensão do equilíbrio de "4", de 
quadrantes ou de setores quatro.

Isto tudo são evidências mostrando que há uma nova energia aqui na Terra. Vocês 
estão em dualidade. Vai ser difícil suplantar dualidade como a conhecem aqui. Não 
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é sequer apropriado, amigos, retornar à singularidade. Vocês estão em dualidade, 
mas há um novo tipo de dualidade a qual virão a conhecer em breve. O número 4 
irá representar isto. O número 4 lhes fará lembrar disto.

Tudo isso significa trabalho. Nós apreciamos o trabalho que estão realizando aqui. 
Compreendemos o que sacrificaram e o que liberaram, o tempo e a energia e a 
devoção. Vocês estão ajudando a pavimentar o caminho para estas novas 
compreensões, ajudando a torná-las apropriadas para a nova energia que se 
apresenta. Pedimos que compreendam que, só com um pouquinho de intenção e 
esforço, vocês terão resultados sólidos, resultados muito dinâmicos em suas vidas. 
Nós lhes damos as três lições básicas – aceitar as coisas como elas são, aceitar seu 
eu humano e, agora, viver no momento divino – para trabalhar até nosso próximo 
encontro.

Queridos amigos, olhamos dentro da energia dos mestres aqui e que estão lendo 
este material. Vemos transformação acontecendo à nossa frente. Vemos liberação 
do antigo. Vemos determinação e dedicação. Às vezes, é difícil para nós fantasiar 
porque há tantos elementos de dualidade que isto se apresenta como um difícil 
desafio, mas, de alguma maneira, vocês deram um jeito de chegar até aqui. De 
alguma maneira chegaram tão longe assim.

Quando partiram em sua jornada nesta vida... quando vocês saíram do que 
chamam sua sessão de planejamento... quando partiram do círculo onde estávamos 
com vocês e foram para a Terra para iniciar esta vida... oh, o quanto choramos, 
quantas lágrimas, sabendo que esta seria a mais desafiadora de todas as vidas. 
Seria não apenas a mais desafiadora em termos de lições e experiências, como se 
passaria tão rapidamente. Haveria tantas mudanças, tão rápido, nesta sua vida. As 
coisas iriam mudar muito, muito rápido. Seria até mesmo difícil de agüentar em 
certos momentos.

Sabíamos da possibilidade de um encontro como este, mas havia momentos em 
que nós mesmos não tínhamos esta certeza. Observamos este grupo agora. Vocês 
estão prontos para permitir a divindade verdadeiramente fluir de dentro do próprio 
núcleo de quem são... nós lhes dizemos mais uma vez, queridos mestres, não 
somos nós. Não são os guias. Não são os anjos que estão dando isto a vocês ou 
fazendo isto acontecer. Há uma centelha divina. Há uma consciência crística 
(cristalina), que é o princípio de cada um de vocês, que está se manifestando.

Nós lhes trazemos estas lições simples para ajudar vocês a integrar sua divindade. 
Nós trazemos estas lições simples para que comecem a entender como se tornar 
um criador nesta nova energia, como estabelecer o caminho, como criar modelos 
energéticos que outros utilizarão à medida que forem chegando. É por isto que os 
chamamos de mestres. Sabemos que estarão trabalhando com os outros. Sabemos 
que terão empatia por eles, porque terão passado por isto também.

A energia que tem estado com vocês nesta vida está pronta para partir. Ah, ela 
sabe que vocês se recordarão bem dela. Ela sabe que haverá momentos em que 
vocês darão risadas e momentos em vão chorar na lembrança, mas ela os deixa 
agora em amor. Ela os abraça e agradece a vocês mais uma vez. Ela sabe que 
vocês nunca mais terão que passar pelas dificuldades e pelas lutas e pelas dores 
que este velho eu passou. Por isso há alegria. E, queridos amigos, esta sua vida 
passada de vocês os lembra de que em todas as coisas que fazem, e em todos os 
divinos momentos em que permaneçam, vocês nunca estão sós.

E assim é.

TOBIAS E O
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CONSELHO CARMESIM

14 de outubro de 2000 - Série dos Criadores

Viva no Momento Divino

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que prosseguimos neste círculo. Continuamos 
neste momento divino no qual estivemos até agora com vocês. Temos muitas 
perguntas para fazer a vocês, embora saibamos que é sua vez de perguntar! Esta 
noite não seria muito apropriada, mas faremos várias perguntas a vocês. Vamos 
pedir sua aferição nos próximos dias.

Jamais houve um grupo tão grande de humanos passando por este processo de 
despertar a divindade de uma só vez. Há dezenas de milhares de Trabalhadores da 
Luz despertando desta vez. Pedimos que nos digam como é isso. O que sentem em 
sua biologia? Pedimos que expressem como funciona com suas emoções. 
Perguntamos como é que é sua transformação.

Tudo isto é importante. Estamos curiosos sobre o que está acontecendo em vocês 
interiormente, os processos, os novos entendimentos, a nova sabedoria que estão 
descobrindo. Tudo isto é novo. Então pedimos que se comuniquem conosco, 
partilhem conosco o que estão experimentando no seu momento.

Gostaríamos de saber como é andar por um caminho tão solitário, porque sabemos 
que isto fez com que liberassem muitas coisas velhas, antigos relacionamentos, 
empregos e modos de lidar com os desafios. Pedimos que partilhem conosco, mas 
finalmente não seremos nós respondendo às perguntas para vocês. Nos reuniremos 
em grupos como este, e vocês estarão nos dando as respostas. Vocês são os 
mestres de fato.

Bem, esta noite vamos deixar Cauldre (Geoffrey Hoppe) um pouco embaraçado. 
Vamos responder a uma pergunta antes que surja. Andam perguntando quem é 
Tobias. Nosso amigo está doido que a gente se vá! O Livro de Tobit conta uma 
história [pausa] - nosso amigo não quer que partamos - de um Senhor Tobias e 
Tobias Júnior. O Sr. Tobias estava cego e tinha perdido sua fortuna. Então, ele 
pediu a seu filho, Tobias, o jovem Tobias, que encontrasse o dinheiro que lhe era 
devido. Ao fazer isto, Tobias passou por muitas aventuras durante o caminho. Ele 
aprendeu muito e finalmente retornou para entregar ao Sr. Tobias o dinheiro que 
lhe era devido. Quando isto aconteceu, ele também deu ao pai um tipo de cura que 
permitiu o restabelecimento da visão.

E assim havia dois Tobias no Livro de Tobit. Eu, Tobias, que falo através de 
Cauldre... Eu sou o Sr. Tobias; o Tobias Jr. é o que se senta nesta cadeira aqui, o 
que traz estas mensagens para vocês. Eu o chamo Cauldre. Ele é o ser que 
amorosamente conheço e me lembro bem como meu filho. E ele não gosta muito 
disso! [risada]

Eu o honrarei nesta noite e agradecerei pelo trabalho que realiza, porque ele está 
preenchendo um contrato de estar aqui agora. Foi um acordo feito há muito, muito 
tempo. Quando escolhi não retornar à Terra, ele concordou em prosseguir, e 
concordou que trabalharíamos juntos. Devido à nossa energia tão próxima e ao 
profundo amor um pelo outro, Cauldre concordou em canalizar para o Círculo 
Carmesim. Ele concordou em produzir a energia do Círculo Carmesim na Terra 
quando fosse o momento apropriado. Então agora, querido filho, isto está exposto! 
É conhecido. É um prazer para nós partilhar isto [risada].
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E, com isto, ficaríamos contentes em receber qualquer outra pergunta.

Pergunta: Por que você está revelando isto neste momento?

Tobias: Houve uma cerimônia em nosso lado do véu mais cedo esta noite. Sim, até 
mesmo nós neste lado do véu temos nossas próprias cerimônias e nossas 
celebrações de glória. Pouco antes que a canalização se iniciasse esta noite, houve 
uma cerimônia para o jovem Tobias. Ele foi reconhecido pelo trabalho que realizou. 
Foi uma cerimônia bonita. Realmente cheia de carmesim. E realmente foi dada a 
Tobias uma nova espada. Ele foi convidado a sentar-se no Círculo Carmesim 
(Crimson Circle), numa posição de liderança. Este é um momento em que eu, que 
fui certa vez seu pai, fiquei muito orgulhoso. É por isto que revelamos isto agora.

Pergunta: Em recente canalização para um pequeno grupo, você mencionou a 
tecnologia digital em sua relação com dualidade. Você disse que precisamos 
equilibrar consciência com tecnologia. Você poderia, por favor, falar sobre isso?

Tobias: A tecnologia digital é um exemplo de dualidade. Nela há um menos e um 
mais, ou um "0" e um "1". Há duas energias separadas trabalhando juntas. Quando 
seus cientistas descobriram o valor desta tecnologia digital - de forças opostas 
trabalhando junto para criar algo novo - isto provocou toda uma nova era 
tecnológica. Auxiliou na criação de coisas como seus computadores e CD’s. 
Promoveu novas tecnologias na área da comunicação. Está ajudando a tornar a 
comunicação veloz, e tornar mais rápida a transição de energia na Terra.

No passado, a tecnologia foi utilizada abusivamente, como definiriam. A tecnologia 
foi utilizada em Atlântida, e os resultados não foram bem o que desejariam que 
fossem. Agora há um fundir da tecnologia com seu crescimento espiritual. Depende 
de vocês, os humanos iluminados, ajudar a produzir este fundir, ajudar a combinar 
tecnologia com seus aspectos espirituais mais profundos.

Seu próximo passo neste processo será a "matemática quadra" ("quad math"), de 
que falamos anteriormente, com novas descobertas que irão acelerar 
exponencialmente o que agora conhecem como sua tecnologia digital dual. E estas 
descobertas, como dissemos antes, vão ocorrer muitos anos à frente. Novamente 
se olharem para seu número 4, vão começar a compreender a energia, a força aí 
contida. Até mesmo seu ano 2011 é um número 4 que é o ano anterior à sua 
transição final - que é o que se imagina que seja sua transição final de 2012. Há 
muito de união entre tecnologia e os entendimentos inerentes ao quatro e seu 
próprio crescimento espiritual. No passado, isto ficava meio separado.

Pergunta: Meu amigo e eu vimos um homem desaparecer em frente a nossos 
olhos. Quem era ele, e qual era a mensagem?

Tobias: Na verdade, ele nunca existiu em primeiro lugar! Era uma ilusão, uma 
ilusão muito realista. Esta ilusão foi descontinuada após ele ter dado a vocês uma 
mensagem. Não era verbal, foi transmitida mentalmente a cada um de vocês dois. 
Olhem de volta pr’aquele momento; vocês compreenderá o que ele estava dizendo 
a vocês. Esta não é uma entidade física. Ele era uma composição de energias ali 
presente apropriadamente para vocês.

Pergunta: Tobias, você fala desta nossa vida atual como sendo uma na qual todos 
temos que agüentar e passar. Isto não está negando a expressão criativa do Eu 
Sou Deus que nos tem permitido a compreensão, o crescimento e o abrir-se 
através da experiência e agora a revelação dentro de nós de nossas divinas 
realizações?
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Tobias: Nós os honramos por isto. Honramos vocês pela experiência pela qual têm 
passado. Sabemos que em suas vidas há também muita alegria. Há muita 
abundância. Mas também nunca deixamos de lhes agradecer pelo que agüentam. 
Sabemos que estão aí fora pelo mundo cada dia. Estão vivendo desafios 
estabelecidos. Quando nos reunimos neste grupo, sempre escolhemos reconhecer e 
agradecer por estas dificuldades por que passam. Na verdade, os honramos por seu 
amor e desprendimento envolvidos no que realizam. Mas também vimos para 
ajudar, por um breve momento, a lavar as dores e as dificuldades e a tristeza que 
têm sentido. Nós sabemos o quão difícil é tudo isto.

Pergunta: De uma perspectiva não dualística, todas as dimensões da criação têm 
igual validade e propósito. De fato, na perspectiva do Espírito, a área de recreação 
da 3a Dimensão levou uma eternidade de preparação para incorporar-se. Por que 
então a 3a Dimensão, que é estruturada em torno da dualidade, recebe tanta 
pancada?

Tobias: Seu espaço, sua energia que foi criada ao redor da Terra e seu universo 
físico não se parecem com nenhum outro. Existem, como dissemos, fora de Tudo o 
que É. Isto não é de maneira nenhuma um saco de pancadas! É apenas mais difícil 
de vivenciar. Na minha experiência pessoal... andei na Terra em muitas, muitas 
vidas, e achei extremamente difícil estar na dualidade, ser cortado da conexão com 
o Espírito. Era opressivo. É por isto que há tanto respeito e honra de nossa parte 
pelo que estão realizando. Todas as realidades, todas as dimensões têm validade, 
mas não há nenhuma outra em toda a criação que seja parecida a que estão 
vivendo aqui. É a mais desafiadora e com isto fornece o maior potencial de nova 
criação.

Pergunta: Quando os nossos corpos físicos mudarem, isto será percebido pelos 
profissionais que possam vir a examinar nosso sangue ou DNA?

Tobias: Sim, assim será, não só pelos que lêem sua energia, como também com os 
que observam através do microscópio, embora suas observações venham a se dar 
mais tarde. Eles também ficarão um pouco chocados. Pedirão a muitos de vocês 
que façam exames adicionais. Este é um bom tema para se colocar aqui, porque há 
o potencial de isto provocar medo em vocês, medo de que haja algo errado, de que 
haja alguma doença. Nós os lembramos de ficar em seu momento divino e permitir 
que eles realizem testes, se vocês quiserem. Eles verão sutis diferenças começando 
a ocorrer em áreas onde estão prontos a observar. Particularmente, na estrutura 
celular e alinhamento. Eles verão mudanças em partes exteriores de sua biologia, 
incluindo sua pele e seus olhos e seu cabelo. E, sim, eles realmente notarão 
diferenças em seu sangue, no equilíbrio dos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, 
e também na forma como as células do sangue atraem agora novos tipos de células 
particularmente as que fornecem cura e previnem doenças.

Pergunta: Como professores, iremos disseminar informação verbalmente ou será 
mais uma troca não-verbal de energia?

Tobias: Ambas. Muito trabalho será feito em níveis não-verbais assim que
começarem a compreender mais sua própria divindade e as dinâmicas desta nova 
energia. Muito do trabalho que realizam, em particular para afetar uma situação, 
será feito de uma maneira não-verbal. Mas os humanos que irão até vocês têm 
uma grande necessidade de informação verbal. Assim, vocês estarão também 
conversando com eles, acalmando-os e ajudando-os a compreender o que está 
acontecendo.
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Pergunta: Tobias, como posso ter momentos divinos na minha vida diária no 
trabalho? Aqui, no grupo da família é fácil, mas com o telefone tocando e 
solicitações sendo feitas...

Tobias: Queridos amigos, nunca dissemos que seria fácil! Nesta energia hoje aqui, 
é fácil sentir e compreender o divino momento. Vocês vão ter que praticar para 
trazer esta energia ao seu cotidiano no mundo. Vão ter que se dedicar. Mas nisto 
não deve haver esforço. Quando estiverem em situações de trabalho que os 
desafiem, simplesmente fiquem por detrás da mureta. Fiquem no momento divino e 
permitam. E verão coisas começando a mudar ao seu redor. Mas vocês precisam 
iniciar o processo com intenção consciente de ficar em seu momento divino, ficar 
por detrás da mureta, e depois apenas ficar no momento. Não deve ser um esforço. 
Não deve ser difícil. Quando vocês conscientemente têm esta intenção e a praticam 
regularmente, se tornará mais natural. Se tornará cada vez mais fácil. Este 
momento divino quer fazer parte de vocês. Ele quer aparecer em suas vidas. Não é 
como se vocês tivessem que fazer isto acontecer. Vocês simplesmente deixam 
espaço para que ele aconteça.

Pergunta: Há formas de ajudar a aumentar nossa vibração, como óleos essenciais, 
homeopatia, etc?

Tobias: Queridos amigos, voltamos ao exemplo do diapasão que discutimos mais 
cedo hoje. Dentro de vocês, sintam o diapasão com duas agulhas, cada uma tem 
vibrado em freqüências diferentes, opostas. Agora entrem e permitam que 
comecem a vibrar em freqüências harmoniosas. Esta será a coisa mais poderosa 
que podem fazer para si mesmos. Está dentro de vocês. Está em seu DNA. Vocês já 
o têm. Estas outras coisas de que falam... vocês não conhecem. Vocês precisam 
sair e comprar e aplicar em vocês. Vocês percebem? Não é condenar nenhum 
destes produtos, pois muitos têm seu valor. Mas, até que iniciem o processo em 
seu interior, eles terão pouco ou nenhum efeito em vocês. Vocês têm visto isto em 
sua vida até agora. Vocês tomam essas coisas, e há uma breve e momentânea 
alegria que vem deles, uma breve e momentânea cura, mas, em geral, não são 
uma resposta definitiva. Comecem o processo em seu interior. Comecem o 
alinhamento interno. Depois, no futuro, tomem estas substâncias, e elas serão 
muito mais efetivas e mais intensas. Vocês inclusive se questionarão quando 
puxarem seu livro de bolso se eles são realmente necessários!

Pergunta: A meditação faz parte da nova energia?

Tobias: A resposta, muito simples, é não como eu a conheço [risadinha]. Agora, é 
uma daquelas respostas onde Cauldre fica sem graça e pergunta se vão começar a 
jogar coisas nele [risadas na audiência]. Suas meditações têm sido, na maior parte, 
difíceis e desgastantes. Realmente os ajudou a chegar até este ponto. Pedimos que 
sempre honrem esta parte de si mesmos. Mas, ao se moverem para a nova 
energia, não precisam sentar-se e meditar diariamente por um período delimitado 
de tempo e lutar com os pensamentos surgindo em sua mente. Tudo que precisam 
fazer, amigos, é permitir e aceitar Tudo o que É. Aceitem a si mesmos, e vivam no 
momento divino. Vocês verão que vão começar a desejar ter uns momentos 
tranqüilos consigo mesmo, mas será mais como um rio de sabedoria e amor fluindo 
através de vocês do que uma meditação estruturada. Todas estas coisas lhes têm 
servido bem, mas não é mais necessário percorrer as velhas estantes de livros e ler 
antigos livros. Esta é realmente a nova energia. Quando começamos esta série, 
quando começamos a falar para este grupo destas coisas, nós avisamos que parte 
disto seria difícil e desafiador. Seria, num certo sentido, jogar fora ou substituir 
tudo que o levou até este ponto.
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Pergunta: O que você pode nos dizer sobre relacionamentos amorosos durante 
estes tempos, especialmente para os Trabalhadores da Luz solteiros?

Tobias: Esta é uma das áreas mais desafiantes, pois muitos de vocês no serviço 
espiritual se encontram sós. Sabemos que há o desejo em seus corações de dividir 
com alguém. Mas há uma razão por que deram a si mesmos este tempo solitário, 
este tempo de estar sozinhos. Isto é assim de maneira que possam se centrar em 
seu próprio processo sem distrações. Não é que não mereçam ou não tenham 
capacidade de amar, mas pediram para estar em casa sós para passar pelos 
processos da nova energia de maneira a poder se tornarem mestres da nova 
energia.

Quando viverem no momento divino onde agora se encontra o equilíbrio e a 
harmonia - oh, eles se sentirão atraídos para vocês. Eles virão a vocês. Verão a luz, 
e então dependerá de vocês discernir o que é apropriado a vocês nesta hora. 
Sabemos o quão difícil é estar neste caminho sozinho. É difícil olhar os demais nas 
lojas, nos parques e restaurantes, curtindo a companhia um do outro. Mas, 
queridos amigos, vocês pediram por este tempo de solidão. Nós realmente vemos 
isto mudando, mas não é algo que devam sair atrás e buscar. Será trazido a vocês 
com toda a propriedade.

Pergunta: Tobias, encontrei uma casa que desejo comprar. Como posso 
permanecer no momento perfeito e prosseguir com esta transação? E também 
como planejar férias agora?

Tobias: É apropriado aqui, na metáfora de seu novo lar, que outro viesse para seu 
lugar! Pedimos que prossiga interiormente com o diapasão para permitir que ele se 
equilibre, para permitir a harmonia. Então, todas estas coisas frustrantes que vocês 
normalmente experimentariam na compra de uma casa se resolverão por si 
mesmas. É claro que você deve estar presente. Você terá que ter a intenção de 
estar nesta casa, mas a papelada, os empréstimos, seu calendário e todos os 
demais procedimentos parecerão fluir juntos. Agora, como você sabe, muitas vezes 
acontecerá na última hora. Nem tudo estará disponível numa boa com 
antecedência. Simplesmente, libere quaisquer receios associados à situação, e ela 
acontecerá. Com respeito às suas férias, nosso amigo Cauldre não é tão bom nisso, 
temos que lembrá-lo. Quando você sentir que é o momento de dar um tempo para 
renovar suas próprias energias, simplesmente crie este tempo. É algo que você 
merece. Simplesmente crie este momento. E então use-o para recarregar sua 
própria energia.

Pergunta: Meu filho de 7 anos tem um pesadelo recorrente; ele descreve números 
ficando mais altos e coisas andando tão rápido que ele se sente mal fisicamente. 
Ele diz que na hora ele se sente muito triste. Você pode nos dar algum feedback 
sobre o que possa estar acontecendo com ele?

Tobias: Muitos sonham com seqüências de número e padrões numéricos. Isto não é 
estranho. Na verdade, agora mesmo há um aumento da velocidade das energias e 
das freqüências. As pessoas com certo tipo de padrões mentais irão literalmente 
sonhar com números. Nosso amigo Cauldre já experimentou isto. O que seu filho 
vê nos sonhos é essencialmente o entretecer de tapeçarias das quais falamos 
anteriormente, mas ele as vê numa base matemática. Ele também está vendo o 
rápido acelerar dos acontecimentos, das tecnologias, de experiências; aceleração 
muito rápida já que vocês estão se aproximando do que chamariam de um salto 
quântico. Realmente, provoca o enjôo físico experimentar isto a um nível profundo. 
No caso dele é simples. Diga a ele antes de ele ir dormir à noite para não ver isto 
como números, mas para unir os dígitos que criarão então a imagem ou realidade 
visual. Peça a ele que faça isso. Diga a ele para pedir isso, e ele será ajudado.
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Pergunta: Sábado passado, eu e meu amigo decidimos ir a um bar na base do 
exército em Fort Canson. Nós recebemos orientação sobre o caminho e na segunda 
tentativa chegamos a um prédio escuro sem nenhuma tabuleta, portas fechadas e 
nenhum carro estacionado. Tínhamos certeza de que ali não era o bar. Depois de 
novamente refazermos o caminho, voltamos ao mesmo prédio meia hora mais 
tarde, às 23 horas. Desta vez, as luzes estavam acesas, e nos foi dito que o bar 
esteve aberto desde as 19 horas, mas que agora estava fechando. A gente esteve 
em perigo, ou isso foi um tipo de presságio? Obrigado.

Tobias: Muito simples, não era apropriado a vocês estar lá. Trabalhadores da Luz 
encontrarão cada vez mais estes tipos de eventos estranhos acontecendo. E 
novamente pedimos para procurar pelo número 4 impresso nessas situações. Isto 
será um aviso para não ir a lugares de medo ou pânico, e para compreender que há 
muitas mudanças em andamento.

Pergunta: Estou desejando fazer uma viagem ao redor do mundo. Procuro um 
emprego para realizá-la ou apenas vou?

Tobias: Não é apropriado agora em seu desenvolvimento viajar. Não é o momento 
para fazer isso. (Estamos chamando outros aqui para ajudar.) Há jornadas que 
você está fazendo que não são na forma física. Durante a noite, você está fazendo 
jornadas imensas. E ao mesmo tempo não está se lembrando de seus sonhos. Isto 
lhe faz pensar que há uma viagem ao redor do mundo. Mas agora não é o 
momento apropriado, talvez mais tarde. Há razões para isso que optamos por não 
discutir.

Pergunta: Há um tempo, você me disse para pôr sal marinho na banheira. Eu 
preciso continuar fazendo isso?

Tobias: Temos recomendado freqüentemente aos Trabalhadores da Luz, como um 
dos auxílios mais básicos à sua cura, que impregnem com sal marinho a água do 
banho. A água marinha tem propriedades que ajudam a eliminar as impurezas no 
interior do corpo físico. Elas também liberam o estresse. Isto é algo que 
recomendamos muito. Não é que vão colocar alguma coisa em seu corpo. Não é 
que estejam tentando fazer alguma alteração. Vocês estão simplesmente 
permitindo que estes sais marinhos os ajudem a liberar coisas que não são mais 
apropriadas. Achamos que isto seja de grande benefício aos Trabalhadores da Luz.

Pergunta: Se nosso antigo eu está morrendo ou partindo e nosso novo eu está 
agora aqui, significa que ascendemos?

Tobias: Na verdade não é que o antigo eu tenha morrido. O antigo eu completou 
sua jornada, seu contrato. O antigo eu tinha um trabalho, por assim dizer, e o 
realizou bem e trabalhou duro. E agora pode ser liberado. Ele pode retornar ao que 
chamam de Lar. Há muita honra nisto. O termo ascensão não usamos muito, 
porque há muito mal-entendido sobre isso que vem de suas igrejas e mesmo de 
material de sua Nova Era. Há a suposição de que, quando se ascende, se estará 
imediatamente curado de todas as coisas, e saberá de todas as coisas, e poderá 
fazer todas as coisas. Mas sim, num certo sentido, vocês estão ascendendo. Vocês 
estão mudando. Agora estão se tornando capazes de aceitar sua divindade nesta 
realidade. Mas tenham cuidado sobre o que consideram que seja ascensão. 
Pedimos que compreendam que as coisas serão bem diferentes do que pensavam. 
Elas serão poderosas e maravilhosas, mas, por favor, não fiquem fazendo 
suposições sobre o que é o processo de ascensão.
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Pergunta: Tobias, você mencionou estresse. Não é verdade que experimentar o 
momento divino é absolutamente impossível num estado de estresse?

Tobias: Quando vocês estão estressados - o que acontece com a maioria de vocês 
cotidianamente -, este É o momento ideal para estar num seu momento divino. 
Este é o momento ideal e mais poderoso para ficar atrás da mureta por um 
instante, para estar no divino momento. O estresse, na verdade, vai tornar a coisa 
difícil, um desafio. Mas uma vez que vocês comecem a compreender sob tais 
circunstâncias como ficar em seu momento divino, meus amigos, vocês avançarão 
muito rapidamente. Se fortalecerão muito rapidamente.

Pergunta: Aparentemente, estamos cada vez mais dependentes da tecnologia 
computadorizada e da Internet. Parece que todos os meus conhecidos que utilizam 
computador, em qualquer nível, estão tendo problemas constantemente. O que 
está acontecendo aí?

Tobias: Todas as coisas consideradas sua tecnologia Internet têm menos de 12 
anos. Sua tecnologia computadorizada, que vocês conhecem em sua mesa, tem 
menos de 30 anos. Ainda há muitas coisas que estão sendo resolvidas. Olhem para 
sua Internet e para a capacidade de seu computador como uma parte da nova 
energia, como parte de comunicações e compreensões rápidas. Quando vocês 
entendem que sua Internet está em lugar nenhum, vocês compreendem que ela 
reside nas mãos do usuário, que o poder está nas mãos de cada usuário. Isto tudo 
é, num certo sentido, uma ilustração do que está acontecendo com sua própria 
divindade surgindo de seu interior. Ela não vem do Espírito ou de um local central 
no céu como suas igrejas lhes têm ensinado. Não é monolítica. Acontece dentro de 
vocês. E sim, há um aprendizado acontecendo dentro de sua Internet. Há um 
aprendizado acontecendo dentro de vocês, mas tudo é parte do processo. Isto é o 
que vocês, os novos criadores, estão criando.

Pergunta: Eu queria uma luz sobre como manter meu relacionamento com meu 
parceiro, especialmente no que se refere à situação legal atual, na qual estamos 
ambos envolvidos.

Tobias: Você está tentando demais. Está se preocupando demais com o futuro e o 
resultado. Pedimos a você que simplesmente viva neste momento divino e ajuste 
suas próprias freqüências interiormente e esteja pronta para aceitar o resultado 
não importa qual seja. O jeito como se agarra nesta situação é muito tenso. 
Simplesmente libere e permita e compreenda que tudo vai acontecer 
perfeitamente.

Pergunta: Trabalho com novas tecnologias e gostaria de saber se há direções 
específicas a seguir nesta hora.

Tobias: Há muitas, muitas direções aonde ir. Estamos procurando a que melhor lhe 
servirá [pausa]. Você se ajusta melhor com a que permite um processamento de 
informação mais rápido e mais eficiente. Sim, isso será necessário, mesmo os 
sistemas com os quais está trabalhando agora estarão em desuso nos próximos 
anos. A necessidade de manusear eficientemente enormes quantidades de dados se 
tornará cada vez mais importante, e você vai participar disso.

Pergunta: Com a nossa vibração atraindo tudo que necessitamos para nós ao 
ficarmos no momento "agora", como vamos trabalhar com nossos anjos 
mensageiros (runners)?

Tobias: Esta é uma pergunta excelente. Há aqueles, em nosso lado do véu, que 
estão aqui para assisti-los, mas eles não podem fazer isso até que vocês criem a 
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intenção e a energia para isso. Os mensageiros não fazem isso por vocês, mas eles 
podem facilitar o processo, e eles realmente facilitam o processo. Quando vocês 
mudam sua ressonância... quando vocês atraem todas as coisas apropriadas a 
vocês, eles, num certo sentido, são aqueles que ajudam a pegar estas coisas para 
vocês. Eles são os que, em outros níveis, estão aplainando as barreiras, se houver 
barreiras externas impedindo estas coisas de chegar a vocês. Os mensageiros, de 
uma certa maneira, são equilibradores de energia. Eles trabalham com sua energia 
para ajudar a equilibrar, a trazer as coisas apropriadas no momento apropriado. 
Vocês podem pedir e dar intenção para que eles ajudem, e então ficarão mais 
conscientes de sua assistência, mas, de certo modo, eles sempre estiveram fazendo 
este trabalho.

Pergunta: Estamos preparando a criação da terceira criação agora? Esta se 
sobrepõe aos dois círculos de criação anteriores, como na imagem da Flor da Vida? 
São estes conseqüentemente sete círculos ou esferas da criação, como está no 
círculo da Flor da Vida?

Tobias: Desta vez temos que dizer que não há de fato uma terceira criação. Isto é 
um pouco difícil de explicar aqui. Pedimos que voltem à nossa discussão da 
matemática quadra. Quando a segunda criação começar a se desenrolar, não 
haverá um caminho linear de uma nova criação. Ela se desenrolará 
exponencialmente. Ela vai se desenrolar numa base quadrada - este não é o termo 
correto. É por isto que há tanta focalização agora mesmo na segunda criação. Ela 
cria um modelo que será utilizado quando entrarem na matemática quadra da 
criação.

Pergunta: Tobias, eu tive um enorme desejo de ir para o Monte Shasta. Eu devo ir?

Tobias: Sim [uma longa pausa; a audiência ri]. Quando há desejos que vêm do 
coração como este, não vemos nenhuma barreira. Nós dizemos, "vá". Mas 
mantenha uma mente aberta sobre o que vai encontrar lá. Não predetermine.

O que estivemos passando para vocês, o que estivemos discutindo, vai necessitar 
de intenção e energia de sua parte. Pedimos que conscientemente trabalhem nisso 
até nosso próximo encontro, conscientemente trabalhem no aceitar todas as coisas 
como elas são, no aceitar seu eu humano, agora seu eu humano divino, e também 
a viver no momento divino. Quanto mais trabalharem nisso, mais rápido haverá 
resultados por toda parte para vocês e aos que vêm em seguida.

E, lembramos mais uma vez a vocês, há uma entourage que sempre está com 
vocês. Vocês nunca estão sós!

E assim é.

Tradução para o português: Sonia Gentil - Bahia, outubro de 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

11 de novembro de 2000 - Série dos Criadores

Lição 4: Crie em Graça

Tobias: E assim é, queridos amigos e mestres aqui presentes, que nos reunimos 
novamente em nosso círculo, em nosso espaço sagrado. Nós os saudamos neste 
dia e trazemos agradecimentos e honra a vocês. Queridos amigos, por um 
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momento, respirem profundamente a energia que está se apresentando em nosso 
círculo juntos. Inspirem profundamente através de sua biologia. Inspirem 
profundamente através de seu espírito. Respirem profundamente e permitam que 
esta energia penetre seu ser.

Agora nos próximos minutos de seu tempo, eu, Tobias, falarei através de nosso 
amigo a quem chamamos Cauldre (Geoffrey Hoppe), a quem chamo "filho" 
[risadinha]. Pelos próximos minutos, iremos trabalhar com cada um aqui e todas as 
outras entidades que entram no círculo agora para equilibrar e ajustar a energia, 
para entretecer aqui a nova energia. Durante estes momentos, queridos amigos e 
mestres, abram simplesmente seus corações e seu ser a tudo que será dado neste 
dia. Abram seus corações e seu ser para aqueles que entram agora em seu espaço, 
aqueles que vêm do outro lado do véu para estar com vocês neste dia.

Quando vocês se reúnem assim como uma família, se reúnem com a intenção de 
cura e aprendizado de maneira a seguir em frente em sua nova energia. E assim 
fazendo, abrem os caminhos para nós que estamos do outro lado do véu. Juntos 
com vocês criamos um novo espaço, uma nova dimensão. Juntos nós criamos o 
modelo de energia e o entretecer de sua nova Terra.

Sintam agora a energia aqui. Está presente dentro e ao redor de vocês. Sintam a 
paz e o amor e a alegria aqui presentes, o dourado que flui para dentro. Esta 
energia, queridos mestres, é a energia da nova Terra. Esta é a energia de seu 
momento divino. Permitam a si mesmos senti-la agora.

Estar aqui nos dá uma grande alegria, porque freqüentemente é difícil chegar 
perto. Muitas vezes, é difícil falar com vocês assim como agora. Para nós, esta 
energia é de celebração, estar aqui assim tão próximos aos humanos, tão próximos 
dos Shaumbra, tão próximos de quem amamos. Nós, as entidades que entram 
hoje, estamos dançando em alegria por saber que a distância que costuma nos 
separar de vocês está se tornando cada vez menor e menor. Pelo trabalho que 
realizaram em suas próprias vidas, suas muitas vidas na Terra, e em particular 
nesta vida... o véu se abre para que cheguemos assim tão pertinho.

Vocês pensavam todo este tempo que tinham o véu, que eram vocês que estavam 
tentando nos alcançar, mas não eram capazes, achando que talvez faltasse alguma 
coisa! Queridos amigos, é o oposto. O véu era espesso. Era difícil para nós chegar a 
vocês, mesmo quando choravam e até mesmo quando rezavam. Era difícil 
atravessar esse ponto, e nesta noite explicaremos mais isto. O amor que geraram, 
as ações realizadas tornaram possível nossa chegada assim tão perto de vocês. E 
hoje chegamos muito, muito perto.

Sintam nosso amor por um momento. Ouçam e sintam e percebam as mensagens 
que temos para cada um aqui sentado, cada um ouvindo através de sua rede... e 
cada um que lê... por um momento, nos sintam agora. Tomem este instante para 
ouvir as palavras e os pensamentos que temos para vocês.

Bem, estivemos vendo! Estivemos trabalhando com a família do Círculo Carmesim, 
enquanto passavam as últimas três lições. Sabemos que as lições nem sempre são 
fáceis. Mas há muita determinação de sua parte, primeiro para aceitar todas as 
coisas como elas são, ficar por detrás de sua mureta, olhar e observar a dualidade 
em ação. Recentemente, poucos dias atrás, tiveram a oportunidade de ver isto (as 
eleições presidenciais nos Estados Unidos). Queridos amigos, não houve o desejo 
de afundar nesta dualidade? E ainda assim o que puderam aprender sobre a 
energia humana... o que vocês podem aprender sobre seu Eu pela simples 
observação?
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E depois a lição de aceitar seu eu humano. Sabemos que podem facilmente aceitar 
seu eu espiritual. Aceitar seu eu humano é difícil. E novamente esta noite vamos 
falar sobre isso.

E, então, queridos amigos, a lição ainda mais difícil - ficar em seu momento divino, 
sendo seu Eu divino. Oh, nós vimos os que verbalizaram a intenção, os que 
escolheram estar em seu momento divino. E funcionou por uma fração de segundo 
[risadas na audiência]. E aí foram imediatamente puxados para fora dele pela 
família ou colegas! O importante foi que sentiram - mesmo que por um brevíssimo 
momento - como é estar em divindade sem a preocupação com o que era antes. 
Porque como sabem, seu passado se foi. Todas aquelas personalidades, todos 
aqueles aspectos que vocês conheceram como suas vidas passadas se foram. O 
Livro da Vida como o conheceram chegou ao fim. O derradeiro capítulo foi escrito e 
assinado por vocês, por suas próprias mãos. Não há propósito em estar agora no 
passado. E todas as páginas em seus novos dias estão prontas para que as 
preencham com suas criações!

Ah, é por isso que estão aqui! É por isso que estamos na sala de aula da nova 
energia. Estamos aqui para falar, discutir e trabalhar com vocês sobre como se 
tornar um criador, um verdadeiro criador na nova energia. Não como os criadores 
que foram antes no círculo original. Não, vocês são os novos criadores. Não se trata 
apenas de suas vidas. Trata-se de todos que seguirão após vocês. Aprender a viver 
no momento divino é de longe uma das mais difíceis lições. E, como nos diz 
Cauldre, às vezes é divertido atuar no jogo da dualidade. Às vezes, é divertido 
estar fora do momento divino. É divertido brincar entre os dois.

Vocês sabem o que representa o dia de hoje (11-11-2000), escolhido pelos 
humanos para o encontro do Círculo Carmesim sem a compreensão de sua 
significância? Bem, certamente nós, os que ajudam a orientar estas coisas, 
compreendemos! Este dia é de fato aquele marcado no calendário Maia como "o dia 
da dualidade" - 1 e 1, outro 1 e 1, e 2. Era para ser um dia muito difícil caso não 
tivessem reescrito a história da Terra, a história do universo e a história do 
segundo círculo. Era para ser um dia cheio de dualidade de uma maneira muito 
difícil e desafiante e viriam 11 meses antes da mudança de seu milênio, quando 
vocês mudaram de 1 para 2. Este, imaginava-se, seria o dia do conflito do 2, do 
confronto da luz e da escuridão.

Mas olhem agora, amigos. Olhem só agora. Nós rimos. Fazemos piadinhas. Olhem 
só o que aconteceu mesmo nos recentes eventos. Há dualidade, uma dualidade que 
é tão forte que a escolha do presidente de um dos mais poderosos países do mundo 
se faz com uma pequena diferença de votos. Lembrem que falamos em nossa 
última reunião que até muito recentemente o equilíbrio da luz e da escuridão, do 
mais e do menos, do 1 e do 0 vinha sendo 2/3 para 1/3. O equilíbrio 2/3 e 1/3 
seguia sendo apropriado para as lições, para os aprendizados e para a 
compreensão.

Lembrem que falamos sobre seu diapasão interno que estava fora de equilíbrio, 
fora de freqüência. As duas pontas do garfo tinham até então um balanço 
vibracional de 1/3 e 2/3. E, da última vez que falamos, pedimos para que 
soubessem que as duas pontas estavam novamente voltando a um equilíbrio 
harmônico entre si. Ainda há duas pontas, mas estão se harmonizando. Não estão 
mais fora de fase como até então haviam estado.

Queridos amigos, observem sua eleição. Não é 2/3 e 1/3. Não tem um equilíbrio 
equivalente. Ela está tão cuidadosamente equilibrada que é decidida por uns 
poucos votos. Esta é a nova dualidade. Não são dois lados lutando um com outro 
como antes. São dois lados tão parecidos em vibração, tão próximos que começam 
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a harmonizar juntos. Até mesmo muitos de vocês não reconhecem a diferença 
entre os dois candidatos. Eles vibram numa freqüência similar.

Queridos amigos, há, e vai continuar havendo dualidade, mas, deste dia em diante, 
não será mais a mesma, particularmente para aqueles que entraram na energia da 
nova Terra. Pode haver dois lados do espelho, mas eles não estão lutando. Estão 
olhando um para o outro com grande curiosidade. Estão se olhando, e pensando 
por que lutaram um com o outro no passado.

Vocês agora verão isso em suas vidas. Sim, haverá dois lados. Nesta sua vida pode 
haver quatro lados, mas isso é toda uma outra discussão. Mas os dois lados estão 
começando a se harmonizar. Este é um acontecimento sem precedentes. Isto 
significa atravessar uma barreira maior do que experimentaram em seu milênio, ou 
em sua convergência harmônica.

Este é "o dia da dualidade." Olhem à sua volta. Olhem suas vidas. Olhem em torno 
de sua criação. Está plena de muito amor e muita abundância e muita alegria.
Sabemos que ainda estão passando por dificuldades, mas olhem onde estão. Olhem 
onde estão enquanto grupo. Olhem onde está sua Terra como um todo neste 
momento. A dualidade está em uma nova energia. Vocês vêem diante de seus 
olhos, e às vezes sequer reconhecem! [risadinha]

Agora, aqui, tomamos este momento. Pedimos a Cauldre que fique em silêncio. 
Tomamos este momento para entrar e abraçá-los, honrá-los e realizar a fusão final 
da energia neste círculo. Então, continuaremos com a lição deste dia, o segundo
segmento da Série dos Criadores, o segundo de quatro segmentos que temos para 
vocês. Não é interessante que hoje é também a lição 4? Tomem este momento, 
queridos amigos, e permitam simplesmente este amor e esta reverência penetrar. 
Há muitos, muitos, muitos que se reúnem aqui hoje desejando conhecê-los. 
Pedimos a Cauldre que fique em silêncio por um momento.

[Pausa]

Oh, se pudéssemos engarrafar esta energia! Nós a levaríamos de volta para 
mostrar a todos os outros o que este grupo de humanos alcançou. A essência do 
Amor é o que vocês criaram, e falaremos aos outros sobre isso. Talvez venham 
visitá-los no próximo encontro que realizarem.

Queridos amigos, há um longo tempo, mas não tão longo quanto imaginam, vocês 
estiveram no primeiro círculo, a criação original. Vocês eram anjos que criavam. É 
um pouco difícil de explicar isto aqui, mas não havia elementos de dualidade na 
criação original. Vocês criavam com uma unidade. Criaram novas dimensões 
inteiras. Criaram profundidade e vastidões e todas as coisas entre as duas. Vocês 
eram pioneiros com a mais elevada compreensão de como criar com a energia do 
Um Eterno. Vocês se divertiam e brincavam e experimentavam completamente. E 
Deus amava observar seu jogo na criação divina. Deus ria quando brincavam no 
círculo original. Vocês trouxeram muita alegria ao Espírito. Vocês eram altamente 
criativos. E continuaram a criar e a criar em novos níveis.

Embora seja difícil de compreender, queridos amigos, vocês criaram com tal 
expressão e com tal paixão - paixão que ainda permanece em vocês - e sutileza, 
que literalmente alcançaram os limites da criação. Sabemos que é difícil 
compreender e talvez até mesmo desafie o que aprenderam até agora.

Mas foram aos limites da criação. Quando chegaram aos limites, houve ruídos [o 
quadro de registros na sala de reunião desaprumou numa extremidade]. Quando 
alcançaram o limite da criação, meus amigos, alguma coisa aconteceu, algo que 
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vocês e o Espírito nunca tinham experimentado antes. Era a transição da unidade 
para uma dualidade. Vocês estavam no limiar dela. Ainda não estavam na forma 
humana naquele tempo. Estavam no que chamariam de seu corpo de luz. Mas 
começaram a sentir as mudanças. Começaram a sentir algo diferente e muito 
desconfortável.

E isto era dualidade. Vocês continuaram a criar e experimentar no limite do 
primeiro círculo. E, queridos amigos, este foi um tempo de desafios e muitas 
dificuldades. Foi quando se sentiram pela primeira vez desconectados do Espírito. 
Foi quando pela primeira vez sentiram que não havia mais uma harmonia singular, 
mas sim uma dualidade em oposição. Tudo isso fazia parte da experiência que 
haviam escolhido. Não havia nenhum erro nisso. Não havia erro no que estavam 
fazendo.

Começaram a experimentar coisas como falta de confiança. Começaram a sentir 
coisas como raiva e ódio. Nada disso parecia correto ou apropriado, porque nunca 
antes haviam conhecido coisas assim. Vocês estavam mudando. Vocês estavam se 
transformando. Vocês eram a proverbial lagarta entrando no casulo para tornar-se 
uma borboleta. Vocês estavam deixando o primeiro círculo e experimentando dois 
(dualidade) ao invés de um.

Nesta área, no limite do primeiro círculo, foi onde experimentaram algumas das 
coisas mais traumatizantes e difíceis que suas almas jamais passaram. Se houver 
alguma vez uma compreensão do que seja inferno, foi lá. Se alguma vez houve 
uma verdadeira guerra e combate, foi lá, e isto os machucou profundamente. É 
algo que vocês e os outros que lá estavam nunca tinham experimentado. Houve 
desarmonia, e houve, até certo ponto, uma destruição de energia.

Mas, amigos, compreendam que nada disso foi um engano. Houve um acordo com 
o Espírito de que vocês seriam exploradores, que partiriam para áreas de criação 
nunca antes exploradas. Aprenderiam algo novo, e, nenhum de vocês, nem vocês 
nem o Espírito, nem nenhum de nós, sabia o que seria isso. Isso agora é chamado 
de dualidade. Havia tanta energia por trás disso, tanto interesse, tanta intensidade 
nesta experiência no limite de Tudo o que É, que literalmente catapultou-os para 
um novo lugar chamado de o segundo círculo, a segunda criação. Levou vocês 
através da lagarta e do casulo para estar aqui na Terra.

Agora, há muita física nisto e vocês ficarão imaginando como foi, e nós falaremos 
sobre o assunto futuramente em sessões como esta. Mas, queridos amigos, vocês 
passaram por uma experiência muito difícil antes de chegar à Terra, antes de criar 
o segundo círculo. Vocês vieram para a Terra, e começaram a andar vida após vida.

Nós dissemos a vocês antes que não gostamos muito dessa idéia de karma. Não 
gostamos de usar esta palavra. Não é karma. O que é, queridos amigos? Todas as 
experiências e os acontecimentos que experimentaram no limite do primeiro 
círculo, vocês estão agora tentando entender, tentando definir e solidificar e lidar 
através de uma experiência paralela na Terra. Separação: vocês têm experiências 
de separação para ajudá-los a compreender o que aconteceu no limite da criação 
antes de virem para a Terra. Dor: encontram experiências de dor aqui na Terra 
para ajudar na compreensão e definição do que aconteceu naquela zona antes de 
deixarem a primeira criação. Desequilíbrio: procuram experiências como humanos 
com outros humanos, experiências de desequilíbrio em suas emoções, por exemplo, 
para ajudar no entendimento do que aconteceu no limite da criação.

Vocês compreendem o que estamos lhes dizendo? Não há nada que tenham feito 
de errado aqui na Terra! Vocês escolheram experiências para ajudá-los e ao 
Espírito a compreender algo que aconteceu um longo tempo atrás. Vocês usam a 
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Terra e os elementos da dualidade, a física da dualidade. Vocês usam massa e 
matéria para ajudá-los e ao Espírito a compreender. Usam corpos físicos para 
ajudá-los a compreender, para ajudá-los a reviver experiências que tiveram no 
limite do primeiro círculo. Suas experiências na Terra estão relacionadas com as 
experiências na Criação original. Agora, vocês as estão desempenhando na 
dualidade e na matéria para uma definição e uma compreensão mais profunda. Não 
se trata de karma, mais sim de um re-atuar de algo acontecido em outro tempo, 
em outro lugar.

Havia um anjo chamado Taylor. Ela havia caminhado pela Terra muitas, muitas 
vidas. Numa vida, Taylor foi uma guerreira de um país ganancioso, de um reino 
ganancioso. Ela não ligava para compromissos. Ela simplesmente queria ser uma 
guerreira. Queria sentir sangue e lutar em batalhas. Queria experimentar dualidade 
e raiva. Ela trouxe para sua alma estas experiências, e elas permaneceram por um 
longo, longo tempo.

E, em sua vida seguinte, Taylor foi uma mãe não muito boa para seus filhos ou 
marido. Ela gostava da companhia de outros homens. Ela gostava de estar longe da 
família. Sentiu-se culpada e a culpa foi um peso muito grande sobre ela. Ainda 
assim, continuou a sair, causando muita dor e dificuldades para as crianças, e fez 
com que seu marido cometesse o suicídio e partisse. Tudo isso ficou na lembrança 
em sua alma e foi carregado, colocado em seu livro de vida.

Em outra vida, Taylor foi um homem de negócios que possuía uma fábrica de 
couro. Taylor tirava vantagem de gente jovem e das pessoas pobres como mão de 
obra barata. Ela não ligava muito para eles, apenas para seu bolso e sua riqueza. 
Taylor não partilhava sua riqueza com os outros. Não fazia doações para caridade, 
dava apenas para si e queria construir um monumento à sua imortalidade através 
do ganho em riqueza.

E isso se tornou um fardo pesado em sua alma e em seu ser, mas ela não ligou e 
seguiu adiante.

Nesta vida, Taylor foi uma criança maltratada pelos pais. Cedo, em sua 
adolescência, tornou-se alcoólatra. E assim continuou, bebendo todos os dias, 
diminuindo suas vibrações a tal nível que mesmo para nós é de difícil compreensão. 
Ela bebia e entrava na escuridão. Suas vibrações eram tão baixas que esqueceu o 
que era amar. Ela não teve uma vida verdadeiramente feliz. E culpava seus pais. 
Culpava as pessoas com as quais trabalhava. A bebida lhe causou problemas. E isso 
criou mais amargura nela.

Taylor agora está no Círculo Carmesim e não bebe mais, porque ao longo do 
caminho ela leu um livro inspirador. Ela esteve em encontros parecidos com este. 
Outras pessoas lhe deram uma mão. Pessoas a abraçaram e disseram amá-la. 
Outras pessoas dispensaram tempo para ajudá-la a compreender que todos estes 
sentimentos de culpa em seu ser precisavam ser liberados, que era necessário que 
os deixasse ir.

Agora vocês vêem, contamos a história de Taylor neste dia para ajudá-los a 
compreender, cada um de vocês. De fato, esta é uma história verdadeira. Nós a 
contamos para ajudá-los a entender que é muito importante que cada um olhe para 
sua própria vida e a vida de cada pessoa por quem passam, para ver em seus 
próprios olhos e nos olhos de todas as outras pessoas. Vocês percebem, Taylor 
escolheu estas vidas difíceis. Ela as escolheu há muito tempo. Ela sabia que o 
Espírito precisava de alguém que fosse às profundezas mais inferiores.
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Alguém tinha que pular na grande piscina da dualidade para explorar as partes 
mais profundas e inferiores dela. Oh, é fácil ser alguém que simplesmente põe 
apenas o dedo e diz: "Estou pleno de luz porque não afundo. E reúno e coleto a luz 
do sol, e portanto sou especial." É difícil, queridos amigos, quando vocês tomam o 
caminho do desafio. Vocês pulam nas profundezas quando escolhem ser um 
alcoólatra, a fim de ter o pior pesadelo dos pesadelos, para ter o maior desafio.

E vocês pensavam que fosse apenas karma. Pensavam que estavam pagando 
débitos para si mesmos. Queridos amigos, isto sequer parece lógico pagar débitos a 
si mesmos. Vocês e outros Taylors que são da família, que são Shaumbra, e que 
são profundamente amados por todos nós... vocês escolheram experiências difíceis 
em suas vidas para ajudar na exploração das profundezas da luz e da escuridão. 
Deram muito em serviço para fazer estas coisas. Ajudaram a re-encenar as 
experiências energéticas que aconteceram no limite do primeiro círculo e, ao fazer 
isso, ajudaram o Espírito a verdadeiramente compreender algo novo.

Sabemos que isso vai trazer inúmeras questões, como: "É correto matar outras 
pessoas, para que verdadeiramente eu ajude o Espírito?" Queridos amigos, vocês 
aqui neste grupo e lendo isto jamais deveriam estar inclinados a realizar tal ato no 
ponto em que estão. Vocês fizeram o suficiente no passado. Honrem a si mesmos 
pelo que realizaram. Honrem a si mesmos pelo difícil caminho que tomaram. E, em 
especial, quando olharem nos olhos de outra pessoa e, talvez, não vendo a luz que 
agora vêem em si mesmos, lembrem-se de que eles ainda estão ajudando a 
explorar esta grandiosa coisa chamada dualidade. Há dois lados nela, uma luz e 
uma escuridão, um positivo e um negativo. Alguém tem que explorar as 
profundezas de ambos.

Vocês, que estão pensando em seus filhos agora mesmo e a dificuldade por que 
estão passando: compreendam o que eles estão realmente fazendo. Isso é 
compaixão, quando vocês podem compreender. Queridos amigos, o que estão 
experimentando aqui na Terra está auxiliando a compreender e auxiliando a definir 
aquela experiência que tiveram no limite da criação. E vocês realizaram aquilo bem.

Como mencionamos anteriormente, muitos dos sonhos que vocês têm agora, 
muitos dos terrores e pesadelos em sua vida não estão relacionados a esta vida. 
Sequer se relacionam com as outras vidas. Vocês imaginam de onde vêm esses 
terrores? Queridos amigos, muito do que lhes está chegando agora tem a ver com 
as experiências que tiveram antes de deixar o primeiro círculo. Vocês estão 
experimentando de uma outra maneira - em seus sonhos - para ajudar a criar a 
fábrica do que chamamos de segunda criação. Este é seu universo, sua Terra, uma 
extensão de Tudo o que É.

Então, ao longo do caminho, Taylor desistiu da bebida, e veio a aprender que havia 
uma divindade em seu interior, mas muito disto era psicológico. Ela não entendia 
tão bem com seu coração, porque ainda sentia culpa. Você sabia que ela ainda 
sentia culpa por ter deixado a primeira criação? Sentia culpa pela escolha destas 
tantas vidas e tantas experiências de dificuldades. Ela começou a ter uma nova 
sabedoria como uma borboleta saindo do casulo.

Taylor ainda tinha problemas em sua vida. Ainda tinha desafios. Leu muito material 
do Círculo Carmesim. Ela estava começando a compreender como aceitar todas as 
coisas. Começando a compreender como aceitar seu eu humano, embora isto fosse 
bem desafiante. Ela sentia que sua parte humana era algo para se envergonhar. 
Ainda não tinha compreendido que sua humanidade era divina, que sua 
humanidade deu tanto ao Universo. Taylor começou a ficar em seu momento 
divino, embora eles fossem difíceis, poucos e apenas ocorriam de tempos em 
tempos. Ela começou a tomar um tempo cada dia para ficar na divindade. E ela 
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adorava isso, fazia-a sentir-se aconchegada e dourada. Mas então a culpa tomava 
conta. Ela então sentia que não merecia este momento divino, e ele desaparecia.

Mas Taylor deu intenção para aprender e crescer. Ela continuou a ter desafios em 
sua vida, alguns em relação a dinheiro e relacionamentos e saúde e confiança em si 
mesma. Eram muito difíceis e havia momentos em que amaldiçoava o Espírito. 
Havia momentos em que ela dizia que ia pular fora desta história de nova energia 
da Terra porque não via qualquer grande diferença em sua vida. Havia momentos 
em que ela dizia: "Isto tudo são apenas palavras. São apenas mais palavras de 
mais uma crença de outras pessoas da Terra. Tudo não passa de palavras. É 
apenas um apaziguar." Havia momentos em que se sentia muito frustrada.

Ela se encontrava em um ponto de sua vida onde queria acreditar muito 
profundamente. Queria prosseguir para o próximo nível, mas não sabia como. 
Tornou-se tão confusa e tão perdida e tão transtornada, mas mais do que tudo se 
sentia tão traída, que uma noite ela simplesmente teve um colapso e caiu no chão, 
começando a soluçar e disse: "Não posso seguir adiante. Espírito, não sei o que 
fazer. Eu o chamei para pedir direção. Eu tenho chamado meus anjos. Chamei 
meus guias, e não sei mais o que fazer." Bem, Taylor não tinha lido muito bem as 
palavras que diziam que o Espírito não pode fazer por vocês, e que seus guias 
haviam partido [risadinha amorosa].

Havia algo em seu interior que estava tentando sair à tona, tentando falar com ela, 
mas não conseguia quando ela ficava fora de seu momento divino. Não conseguia 
quando ela ficava se preocupando com todas estas coisas. Mas, ao sucumbir 
soluçando, algo aconteceu. Algo veio à tona. Era como uma voz e não vinha de 
fora, mas de seu interior. Apareceu e conversou com ela, e disse: "Eu sou a graça. 
Eu sou a graça divina que existe dentro de você. Cuidarei de todas as coisas. Vou 
equilibrar todas as coisas. Resolverei todas as coisas, e venho de seu interior, e 
meu nome é graça."

Ela ficou ali deitada por um longo tempo, sentindo esta energia da graça divina 
dentro de seu ser. E de alguma maneira sentiu-se bem. Ela não tinha se entregado 
e entregado seus problemas a uma entidade outra, a alguma imagem de Deus que 
não conhecia ou compreendia. Ela se virou para a graça que veio do interior de seu 
ser. Deste dia em diante, ela começou a entender. Começou a entender a força da 
graça divina.

E é disto que falaremos esta noite para vocês, a graça dentro de cada um. Mas 
antes de começarmos, vamos fazer um ponto. Não foi por acaso que mais cedo 
esta noite a pessoa que vai com o Vento [Wind Hughes, um conferencista 
convidado para o encontro do Círculo Carmesim] tratou com vocês da graça, 
debateu a queda da graça e os conceitos que acompanham o assunto. Não é por 
acaso que uma semana atrás despertamos Cauldre no quarto e dissemos: "Vimos 
aqui esta noite para falar de graça." E ele disse: "O quê? Não estou entendendo." 
Tivemos uma longa conversa, e dissemos a ele que estaríamos trazendo este tema 
esta noite.

Demos a ele um exercício que também lhes daremos esta noite. Queridos amigos, 
entendam que, de maneira bem diferente do que dizem seus livros e outros 
mestres, nunca houve uma queda da graça. Nunca houve um Lúcifer que foi atirado 
para fora do céu. Tudo isto são metáforas. Vocês experimentaram o limite da 
criação. Experimentaram algo que nunca tinham realizado antes, e isto foi chamado 
de dualidade. Isto os enviou para a segunda Criação. Havia uma energia necessária 
para enviá-los para além dos limites da criação. Esta dualidade. Esta fricção criou a 
energia necessária que catapultou-os para dentro da segunda criação chamada 
Terra, exatamente onde se encontram agora. Foi como sentir o poder das rochas 
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explodindo com tanta força que os fez esquecer de onde vieram. Mas não foi uma 
queda da graça. Olhamos para isto como se fosse um passo de um para dois, um 
passo tomado em amor pelo Espírito e por todos nós que seguiremos atrás de 
vocês.

Agora, sobre esta graça. Nós os levaremos a um exercício com sua permissão, é 
claro. Pedimos que fiquem à vontade, ajustem-se.

Agora, com a sua permissão, aqueles aqui reunidos esta noite irão andar lado-a-
lado com vocês para sua nova casa. Vocês não têm estado muito por lá 
ultimamente! [risadinha amorosa] É hora de passar mais tempo em sua nova casa. 
É um bom lugar. Vocês ficam ocupados correndo pela cidade e vizinhança. Vocês 
não estão dispensando muito tempo em sua nova casa!

Então, vamos voltar para lá agora. Vamos voltar com os anjos ao seu lado, porque 
eles também amam explorar este novo lugar de vocês. Vamos entrar e, como já 
dissemos, queridos amigos, há muito pouca coisa aqui. Porque vocês criaram as 
paredes. Vocês criaram o espaço. Vocês criaram a energia. Vamos dar uma volta 
agora pela sua nova casa.

Vamos entrar na cozinha. Vamos entrar na cozinha de sua nova casa. Estão vendo, 
muitos de vocês nem sabiam que sua nova casa tinha cozinha! [risadinha] Vocês 
não perderam tempo! Mas que lugar bonito construíram. Agora passarão a gastar 
mais tempo aqui. Aqui na cozinha de sua casa, bem no centro, há um enorme, 
muito bonito, do chão ao teto (o qual pode ser muito alto em alguns casos), há um 
forno muito grande com uma grande porta de vidro. Há uma inscrição sobre a 
porta, escrita num tipo de letra dourada meio enfumaçada que diz: "Forno da 
Graça".

O Forno da Graça. Queridos amigos, isto é um símbolo, e também é uma realidade 
para sua própria energia da graça. Pedimos a cada um para pensar em uma 
situação desafiadora em sua própria vida pessoal que não envolva outras pessoas. 
É sua própria situação... seja sobre abundância... seja sobre medo... seja sobre 
saúde... seja sobre solidão. Pedimos que por um momento pensem numa situação 
que os tenha desafiado ultimamente, pensem em algo que simbolize a situação. Se 
é um tema de abundância, o símbolo poderia ser a sua bolsa ou o talão de cheques 
ou a carteira. Se é sobre saúde, o símbolo poderia ser uma fotografia ou um 
instantâneo de vocês. Pensem agora em um símbolo para a situação que os 
desafia.

E, sim, muitos de vocês já sabem o que vamos fazer aqui. Vamos pedir que se 
aproximem do Forno da Graça com a grande e bonita porta envidraçada, e 
mecanismos que vão do chão ao teto. Nós pedimos que coloquem o símbolo de seu 
desafio dentro do forno. Ponham lá dentro - sim, sobre a grelha.

Quando vocês tiverem colocado esse símbolo lá dentro, pedimos que fechem a 
porta do Forno da Graça. Pedimos que não digam nada, que não ponham intenção, 
nem energia, nem preces. Pedimos agora que olhem para cima para a esquerda, e 
verão um botão, o único botão em seu Forno da Graça. Ele diz "LIGAR". Pedimos 
que apertem o botão de ligar agora.

Bem, enquanto isto está assando em seu Forno da Graça - esta situação 
desafiadora - nós iremos lhes dizer algumas poucas coisas sobre esta ferramenta. 
Primeiro, quando vocês começarem a trabalhar com esta ferramenta da graça em 
suas vidas, usem-na apenas para si mesmos. Usem apenas para suas próprias 
situações pessoais. Mais tarde, mas não tão cedo, vocês aprenderão a utilizá-la 
apropriadamente com outras pessoas nas situações delas. Mas por agora isto é 
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apenas para vocês. É sobre qualquer tema que tenham em suas próprias vidas para 
si mesmos. Se vocês estão preocupados com uma criança, com o cônjuge, não é o 
tempo apropriado para pôr a energia deles aqui. É apenas com vocês mesmos.

Pedimos que ponham apenas um tema, um desafio, um conceito por vez. Vimos 
alguns de vocês colocando tudo quanto é coisa lá dentro. [risadas na audiência] 
Enquanto aprendem a utilizar o Forno da Graça, ponham apenas um tema por vez. 
Pedimos também que mantenham este tema no Forno da Graça por um período de 
24 horas. Pedimos também que lembrem de retirá-lo ao fim deste tempo! Quando 
a coisa terminou de assar... quando terminou de ser exposta à energia de sua 
graça divina, então podem colocar uma outra. Mas uma de cada vez e esperem 24 
horas, e então retirem-na.

Porquanto este conceito possa parecer simples - talvez até mesmo banal - nós lhes 
dizemos que há um grande poder nele, pois a Lição 4 na Sala de Aula da Nova 
Energia Espiritual da Terra é "criar em Graça". Lição 4 - Crie em Graça. Este 
símbolo do forno é dado a vocês hoje para ajudá-los a compreender como funciona 
a graça divina que vem de dentro. Vocês experimentarão o que acontece quando 
vocês colocam um assunto dentro deste Forno da Graça.

Vamos retornar a Taylor. Ela colocou sua carteira de dinheiro no Forno da Graça, 
porque representa o tema de abundância pela qual ela estava lutando desta vez. E 
ela o colocou em seu forno sem nenhuma programação. Sem nenhuma 
programação, vocês estão entendendo, queridos amigos? Oh, sabemos que vocês 
têm orado, têm usado encantamentos e intenção e programação. Isto foi bom, e 
tem sido feito com amor, e os trouxe a este ponto. Mas, queridos amigos, estamos 
indo para um novo espaço agora. No Forno da Graça, não há necessidade de 
intenção. Ele cuida por si mesmo.

Quando Taylor colocou sua carteira sem nenhuma programação e sem pedir nada, 
vocês sabem o que aconteceu? Seu Forno da Graça trouxe equilíbrio à sua situação 
financeira. Seu Forno da Graça trouxe a energia da abundância para sua vida numa 
forma apropriada e equilibrada.

Agora, seria difícil para Taylor se tivesse tentado criar isto tudo em sua mente. 
Seria como comer comida tentando mentalmente controlar como ela é processada 
pelo seu corpo. Vocês simplesmente comem a comida e permitem que assim seja. 
Isto é "graça digestiva" [uma risadinha]. E, da mesma maneira, queridos amigos, 
quando vocês colocam algo em seu Forno da Graça, ele cuida por si só. Há um 
equilíbrio natural. Há uma completude natural que ocorre nesta energia.

Cerca de uma semana depois de Taylor ter colocado sua carteira no Forno da Graça 
e ter permitido o cozimento noite adentro, ela perdeu seu emprego. Não sabiam?! 
[risadinha] E ela ficou pensando, como alguns de vocês pensariam, o que estava 
acontecendo, mas também ela acreditou em graça. Ela sabia que seu emprego era 
de fato um obstáculo à sua abundância. Ele a mantinha amarrada e limitada. 
Fornecia experiências que não lhe eram mais apropriadas e uma destas 
experiências era a limitação de abundância. Então, quando ela colocou sua carteira 
de dinheiro no Forno da Graça, certamente ele trocou seu emprego.

Embora perder seu emprego inicialmente tenha lhe causado medo, Taylor colocou o 
medo dentro do Forno da Graça. Ela permitiu que a graça lidasse com seu próprio 
medo pelo que estava passando. E, ao fazer isso, a cada nova situação, permitiu 
que a graça divina encontrasse o equilíbrio apropriado e a solução.

Queridos amigos, Taylor aprendeu a confiar em si mesma. Não estava entregando 
seus problemas para um anjo ou guia ou para o Espírito. Ela estava permitindo a 
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plenitude dentro de seu próprio ser. E de fato nesta Lição 4, "Crie em Graça", vocês 
também aprenderão a beleza, a abundância, o equilíbrio e o amor da graça que 
existe agora em seu interior. Até então, vocês não tinham confiado em sua graça 
divina. Também a energia da Terra não era apropriada até agora para 
verdadeiramente utilizar esta energia. Mas agora ela é de vocês.

Dissemos antes, trabalhem com estas novas ferramentas... Podemos lhes trazer 
apenas nossos insights, nossa sabedoria. Podemos apenas refletir de volta a 
consciência de seu próprio grupo, mas vocês devem fazer o trabalho. Peguem suas 
situações desafiadoras e as coloquem no Forno da Graça. E, sim, uma pergunta que 
surgiu, vocês podem colocar uma situação no forno repetidamente caso não 
encontrem a solução para ela e continuem ainda preocupados; vocês podem 
colocá-la lá dentro de novo, e de novo. Se fosse para Taylor ficar se preocupando 
com suas questões de abundância, ela poderia colocar sua carteira dentro do forno 
novamente no dia seguinte. Mas, como já dissemos, uma questão, um dia.

A Lição 4, a qual será a fundação para a criação aplicada na nova energia, é "Crie 
em Graça". Vocês precisam entender e aprender primeiro a criar em graça antes 
que possam mudar para passos mais dinâmicos. Mais uma vez, nós lembramos a 
vocês que por agora utilizem este Forno da Graça apenas para si mesmos. Em 
futuros encontros como este, falaremos sobre afetar situações de grupo ou 
situações familiares, mas, por enquanto, usem esta ferramenta apenas em seu 
próprio ser. Esta é - e vocês vão ver que isto é verdade se escolherem utilizá-la -
uma ferramenta muito, muito poderosa. Nós a apresentamos aqui numa história, 
numa metáfora como um forno, mas é uma maneira prática de trazer equilíbrio e 
soluções para sua vida.

Lição 4: Crie em Graça. Agora, queridos amigos, não há muito mais a ser dito neste 
dia em relação a esta lição. Ela é bem simples. Todos vocês têm as ferramentas 
para começar a usá-la imediatamente. Ela é muito poderosa.

Para onde estamos indo com tudo isso, vocês perguntam, em nossas futuras lições? 
Estamos trabalhando com vocês para que se tornem verdadeiros criadores na nova 
energia, criadores de suas próprias vidas, criadores de um novo modelo de energia 
da nova Terra. Não se trata apenas de vocês. Trata-se da criação da tecedura da 
tapeçaria da nova energia. O próprio trabalho que estão realizando, as lições que 
irão experimentar nos dias vindouros, tudo se relaciona à criação desta nova 
tapeçaria.

Agora quando surgir um desafio em sua vida, não digam: "Oh, Espírito, por que 
você traz isto agora?" Lembrem a si mesmos de que vocês o trouxeram, e o 
trouxeram num espírito de amor para criar o entretecimento da nova energia da 
Terra.

Queridos amigos, nós os amamos além de qualquer medida. Através destas 
reuniões nós lhes trazemos o entendimento do porquê vieram à Terra em primeiro 
lugar. Trazemos as razões por que escolheram a Terra, por que escolheram a luta. 
E trazemos a mensagem de que tudo isso foi feito em bondade e a serviço do 
Espírito. Não houve uma única coisa que fizessem que tenha sido inapropriada ou 
errada. Vocês começarão a compreender esta sabedoria. Vocês deram de si 
mesmos profundamente. E agora mais uma vez tornam a dar de si mesmos. 
Escolheram não retornar para Casa. Ao invés disso, escolheram ser os pioneiros 
desta nova energia. É por isto que os amamos profundamente, e é por isto que 
nunca estão sozinhos.

E assim é.
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Tradução para o Português: Sonia Gentil - Bahia, novembro de 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

11 de novembro de 2000 - Série dos Criadores

Crie em Graça

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, mestres e Shaumbra, que retornamos 
novamente a este círculo, a esta energia para o momento de perguntas e 
respostas.

Estamos aqui para trabalhar com vocês para que se tornem criadores. Trata-se de 
se tornarem e realizarem e manifestarem sua divindade. Não é assim tão difícil, 
não é difícil mesmo! Era difícil - quase impossível - quando a dualidade tinha um 
equilíbrio diferente, quando a dualidade tinha características que não eram tão 
harmoniosas. Mas ao chegar ao equilíbrio consigo mesmos, ao ajustar a balança da 
dualidade dentro de si, e quando a dualidade começar a ficar equilibrada em todos 
os humanos ao redor de sua Terra, vai ficando muito mais fácil se tornar um 
verdadeiro criador. Tornar-se capaz de criar em seu próprio ser e através de seu 
próprio ser não vai ser mais uma luta! Vai ser tão fácil quanto permitir à Graça 
manejar o equilíbrio. Será tão fácil quanto trazer esta energia para dentro de seu 
ser, para sua realidade, para seu momento divino e depois brincar com os 
resultados. Vocês irão se divertir com isto, vocês vão adorar!

Agora, há uma questão geral que gostaríamos de colocar aqui nesta noite antes das 
perguntas específicas. Esta questão foi colocada muitas noites atrás junto com 
outra, e a expomos agora para este grupo desta vez. Esta pergunta tem a ver com 
relacionamentos, que sabemos são muito desafiadores para muitos de vocês. E 
agora apresentamos um aspecto a vocês para que levem em consideração e para 
que apliquem em suas situações particulares.

Há quase um ano, em 13 de dezembro, falamos do fracionamento da Terra em 
duas consciências. Falamos de uma nova consciência saindo da velha energia da 
Terra. E falamos de vocês, Shaumbra, movendo-se para dentro da energia da nova 
Terra. Faz menos de um ano. Dissemos que vocês estariam, por um período de 
tempo, se movendo entre ambos os mundos, o velho e o novo. Que veriam aqueles 
que continuam na consciência do antigo, e que os honrassem e os respeitassem 
pelo que estavam fazendo, pois que continuavam a manter um importante 
equilíbrio. Dissemos a vocês que aqueles que permaneciam na energia antiga não 
seriam capazes de entender ou discernir que havia uma nova energia terrena e 
uma nova consciência. Embora vocês possam ver ambas as energias, eles poderão 
ver apenas a sua própria.

Quando estas energias começarem a se afastar, quando estiverem explorando a 
nova energia terrena em maiores detalhes, muitos têm parceiros, cônjuges ou 
companheiros que escolheram ficar na antiga energia terrena. Eles escolheram se 
manter na antiga energia para ser um equilíbrio para vocês, para manter uma 
energia para vocês. Porque mesmo que estejam saindo, mais uma vez, para dentro 
de novas áreas ainda não definidas, há sempre "um espaço onde ficam ligados" à 
velha energia.
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Usamos a analogia de dois escaladores de montanhas. Enquanto um fica seguro e 
amarrado com seus grampos presos à montanha, o outro pode prosseguir ligado 
por uma corda. Um fica ali para a segurança e o equilíbrio e o outro explora. É bem 
assim como serão os relacionamentos agora. Vocês podem ter um cônjuge ou um 
companheiro que permaneceu na antiga energia, para manter a energia para vocês 
enquanto vocês exploram estas novas áreas.

E, em muitos casos, queridos mestres, em muitos casos não é mais apropriado 
estar neste relacionamento em termos cotidianos. Estamos apresentando uma 
dinâmica energética que está ocorrendo. Agora é com vocês e com seu ser, saber 
se é o momento para manter ou tempo de seguir em frente. Mas se vocês decidem 
seguir adiante, se decidem desmanchar este relacionamento em um nível, 
compreendam que muitas vezes essas pessoas estão mantendo o equilíbrio de 
energia para vocês em outro nível. Honrem-nas e agradeçam a elas por isto. 
Embora possam dissolver os laços humanos da relação, amem-nas pelo que estão 
fazendo por vocês, permitindo que vocês se movam para a nova energia.

E com isto responderemos às perguntas.

Pergunta: Tobias, há uma relação entre o movimento do número dois para quatro e 
a discussão de Kryon sobre a matemática de base 12?

Tobias: De fato há, elas funcionam conjuntamente. Como mencionamos, seus 
matemáticos em breve apresentarão informação que ajudará a definir isto em 
maiores detalhes. Não é apropriado entrar em áreas específicas desta vez, mas nós 
os lembramos de que haverá uma preponderância do número quatro em suas 
vidas. Pode parecer simplesmente como o número quatro, pode surgir como uma 
combinação de dois 2. Tudo isto está indicando uma mudança para além da 
dualidade, como vocês a têm conhecido, para um novo tipo de criação de energia 
relacionada com quadras.

Pergunta: Tobias, eu entendi pela leitura de canalizações de Sananda que cada um 
de nós temos 16 realidades físicas paralelas com muitas oposições entre elas. Estou 
interessado em saber se, em cada uma destas realidades, somos ou estamos 
iguais, por exemplo, quanto ao sexo, e se temos a mesma aparência em cada 
realidade como nesta em que estamos?

Tobias: Se é isto que você escolhe, que assim seja.

[Nota de Geoffrey Hoppe: Enquanto estava editando esta sessão, fiquei um pouco 
surpreso com a resposta curta e sucinta de Tobias a esta questão. "Chequei" com 
Tobias para ter mais clareza. Ele deu uma risadinha e me pediu que olhasse a 
resposta à pergunta que vinha em seguida. Aparentemente, ele sabia que ela 
estava vindo.]

Pergunta: Estamos num processo de fundir todas as outras realidades em uma 
única realidade e uma única forma física quando ascendemos?

Tobias: Esta pergunta é difícil de responder devido a noções errôneas de 
realidades, dimensões e ascensão por parte dos humanos. Utilizamos esta 
perguntar em particular para lembrar aos Shaumbra, aos que aqui estão, meus 
amigos: vivam no momento divino. Todos estes diferentes níveis, múltiplas 
dimensões e realidades de múltiplos aspectos... não sabemos de onde tiram todas 
estas coisas! Há muitas, muitas mansões. Há muitas mansões, mas, meus amigos, 
estas coisas, vocês não deveriam ficar se preocupando tanto com estas coisas. Elas 
vão acabar fragmentando vocês. Elas vão fragmentar sua energia.
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Agora, os chamados mestres e curadores irão trazer de volta partes fragmentadas 
que até então não existiam, não até que começassem a imaginá-las! Pedimos que 
se concentrem no momento divino. Nós também - Cauldre está ficando nervoso 
agora - nós dissemos que a informação agora não vai agradar a todos. Não vai 
ressoar em todos, e não é dirigida a todos. Aqui é realmente a sala de aula da nova 
energia, e iremos utilizar ocasiões como esta para expor nosso trabalho conjunto. 
Vamos assisti-los devolvendo o foco em seu trabalho. Por um período entre esta 
reunião e a próxima, o foco é trazer a graça divina para dentro de suas vidas. Por 
que vocês iriam querer ficar se preocupando sobre aspectos multidimensionais que 
mesmo nós não compreendemos ou vemos?!

Nós os honramos e agradecemos por suas perguntas, pois nos dá a oportunidade 
de falar à sua divindade, à sua divindade presente nesta sala, e no espaço onde se 
encontram lendo isto agora. Vocês não irão encontrar as respostas a suas 
perguntas em realidades complexas que não existem necessariamente! Vocês 
encontrarão as respostas em seu momento divino. Vocês estão compreendendo?

Pergunta: Tobias, tenho câncer, como posso ficar livre dele?

Tobias: É para honrar o câncer, não para ficar livre dele. Coloque-o no Forno da 
Graça. Coloque-o ali sem programação e permita que a graça trabalhe sobre ele. 
Permita à graça encontrar o equilíbrio. Câncer, queridos amigos, é simplesmente 
desequilíbrio manifestado nas células de seu corpo. É simples assim. As pessoas 
que trabalham com as novas tecnologias vão perceber isto em breve. Irão 
compreender, com as freqüências com as quais trabalham, como ajustar este 
desequilíbrio.

Você, que fez a pergunta, você tem à sua disposição tratamento disponível mais 
sofisticado. Você não precisa ficar tentando, não precisa passar por sofrimento. O 
tratamento está à sua disposição hoje. E é poderoso. Você é poderoso. Este 
desequilíbrio que bate no seu corpo físico, simplesmente coloque-o lá (no Forno da 
Graça). E depois de colocá-lo um dia, torne a colocá-lo no dia seguinte e no 
próximo, e faça isto com amor cada dia. Meu querido, há uma ferramenta e um 
presente para você nesta situação. O presente é que um dia estará sentado diante 
de outras pessoas descrentes e falará sobre como trouxe o equilíbrio para a sua 
vida. Você escolheu isto, escolheu para si mesmo, de maneira a se tornar um 
mestre para outros. Use o Forno da Graça, meu querido. Você vai compreender.

Pergunta: Em breve, estarei perdendo minha mãe com câncer. Qual é a maneira 
mais efetiva de ajudá-la na transição para o seu lado do véu?

Tobias: É honrando-a por tudo que ela trouxe à sua vida. Quando alguém parte da 
Terra e retorna para nosso lado do véu, freqüentemente traz consigo culpa e 
lágrimas de tristeza. Há energia que trazem de volta mais uma vez. O melhor é 
simplesmente honrá-lo. Estamos um pouco desagradáveis com vocês esta noite, 
mas há tantos humanos que ficam rezando quando alguém faz a passagem para o 
outro lado, rezando para que vá para o céu, rezando para que nada de mal lhe 
aconteça, como ir para o inferno, rezando para que encontre o lugar certo.

Meu querido, e todos vocês que estão aqui, simplesmente honrem aqueles que 
estão partindo e lhes agradeçam pelo processo, por ser parte de suas vidas. Vocês 
não compreendem bem a energia em que estamos aqui. Ficamos sempre curiosos 
sobre por que rezam para que a pessoa vá para algum lugar que nós mesmos não 
compreendemos ou vemos. Às vezes, isto pode ser bem confuso para a pessoa que 
parte porque é colocada uma energia ao redor de seu ser que tenta dirigi-la a um 
lugar que necessariamente não existe!



66

Agora, de fato, há legiões de anjos que guiam em segurança aqueles que partem 
de volta. Mas o que daria a maior alegria àqueles que partiram, seria, ao olhar para 
trás, ver outro humano os honrando. Isto começaria a dissolver o véu muito 
rapidamente, se olhando para trás, pudessem ver que vocês compreenderam a 
jornada. Obrigado por esta pergunta tão bonita.

Pergunta: Fale sobre o poder da oração.

Tobias: Vocês aprenderão na nova energia a criar de uma maneira diferente. A 
oração pode ser apropriada para aqueles na antiga energia. Nós trabalharemos com 
vocês para criarem em novos níveis. Estaremos desafiando-os a liberar seus velhos 
conceitos sobre oração; estaremos até mesmo desafiando-os a liberar seus novos 
conceitos de intenção. Eles têm sido ferramentas valiosas por tê-los trazido até 
aqui, mas, meus amigos, é tempo de liberá-los. Vocês continuarão sem as preces. 
Vocês criarão no Momento Divino. Começarão a compreender quando usarem seu 
Forno da Graça. E, mais uma vez, obrigado por esta pergunta.

Pergunta: Você poderia, por favor, falar para nós sobre as novas crianças e seu 
papel na nova energia da Terra.

Tobias: Esta é uma pergunta complexa e cheia de pormenores, pois há muitos, 
muitos aspectos referentes a ela. Vamos falar de um grupo que está chegando 
agora e favorecerá a muitos no estado Shaumbra, no Círculo Carmesim. Estes são 
os que nunca antes vieram à Terra. Não tiveram uma série de encarnações como 
vocês. Metaforicamente, eles estão construindo caminhos, e construindo túneis 
para que sua energia possa entrar. Estes são anjos que não estiveram na Terra 
antes.

É difícil para eles a transição do primeiro círculo para o que vocês chamariam de 
zona intermediária ou zona de ajustamento, e depois entrar em corpos físicos. Isto 
é muito difícil. Então, o que fazem é criar caminhos de energia que adentrem sua 
energia da Terra. Em outras palavras, eles estão muito próximos sem estar na 
verdade num corpo físico. E, em alguns casos, a criança nasce, mas então 
experimenta uma morte prematura, como vocês diriam, porque não está pronta. 
Estes novos anjos, eles ainda não estão prontos para aceitar a dureza de sua 
realidade física.

Chegarão perto dela. Retornarão mais tarde, dentro de meses ou mais ou menos 
um ano para nascer num corpo físico. Agora, estes novos anjos, estes novos 
humanos, não tiveram experiências prévias na Terra, mas ainda assim eles têm 
observado e estudado cuidadosamente. Estes são os que estão ajudando a trazer 
um novo tipo de energia que se tornará importante, porque é limpa: ela não passou 
pelos rigores de muitas, muitas vidas. Estes são "anjos fresquinhos". São os que 
trazem um novo nível de vibração apropriado a este tempo.

Eles serão extraordinariamente sensíveis à sua Terra, serão extraordinariamente 
sensíveis aos pensamentos e vibrações. Terão uma tendência a alergias porque não 
vão achar assim tão fácil estar na forma humana, mas terão uma luz brilhando em 
seu interior que é inequívoca.

Agora, há muitos outros tipos de crianças chegando, umas que têm sido chamadas 
de índigo, que tomaram caminhos índigos para chegar aqui. Há tantas, tantas 
outras chegando que resultaria numa longa conversa. Mas, para que saibam, vocês 
que são Shaumbra, vocês estiveram aqui por muitas, muitas, muitas vidas e estes 
novos anjos, quando eles os virem haverá uma conexão instantânea, e eles os 
honrarão. Eles podem literalmente cair de joelhos em agradecimento a vocês. Eles 
compreendem o que realizaram para proporcionar a um novo grupo inteiro ser 
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capaz de vir agora. Após terem chegado através dos túneis que construíram na 
nova criação, outros então os seguirão [emocionado]. E um dia, um dia, eu, Tobias, 
retornarei e esperançosamente serei o filho daquele que canaliza esta informação.

Pergunta: Tobias, tenho ouvido falar sobre um mestre planetário chamado 
Maitreya. Diz-se ser o Cristo e vive em Londres. Algum comentário?

Tobias: Este carrega uma energia característica de Cristo. Este traz muita sabedoria 
para sua Terra neste tempo. Embora nós sejamos do Círculo Carmesim e ele seja 
associado a outro grupo espiritual, há uma grande compatibilidade e honra entre os 
dois. As palavras que ele apresenta são cheias de amor e sabedoria, mas 
lembramos a cada um de vocês que, mesmo com a chegada de novos mestres à 
Terra, e mesmo vocês sendo mestres, é sempre uma obrigação lembrar que o 
Cristo está em cada um de vocês. Vocês não podem encontrá-lo nos outros, apenas 
podem vê-lo em outra pessoa. Nós honramos profundamente os ensinamentos 
desse grupo e trabalhamos próximos a eles, e esse grupo também ensina que o 
Cristo está dentro de vocês.

Pergunta: Os ensinamentos na vida e os ensinamentos do Extremo-Oriente, de 
Spaulding, são tão parecidos aos ensinamentos do Círculo Carmesim. Fiquei 
imaginando se os Mestres de Carmesim estiveram ensinando naquela época, em 
fins de 1800?

Tobias: Este Círculo Carmesim, este grupo de Shaumbra, vocês caminharam pela 
Terra muitas, muitas vezes. A sabedoria que levaram adiante chegou a um número 
de diferentes culturas, mas, sobretudo, há certas verdades básicas mantidas por 
todos os grupos. Embora os ensinamentos do Círculo Carmesim não tenha afetado 
diretamente os escritos mencionados, eles falam do mesmo nível de verdade. E 
fazendo uma gozação, nosso amigo Cauldre gostaria de saber onde ele pode 
conseguir esse livro.

Pergunta: Tobias, se minha questão é peso celular, coloco meu corpo inteiro no 
forno, ou há um símbolo pra isso?

Tobias: O símbolo simplesmente seria uma fotografia de si mesmo, sem 
julgamento, sem programa. Simplesmente use-a como símbolo, coloque-a no 
forno, e permita a graça trabalhar através de todo seu ser. Lembramos a todos 
aqui que, assim fazendo, mesmo que Cauldre possa achar "cafona" [risadinha], 
começarão a sentir a manifestação disto.

Se vocês colocarem o símbolo de sua biologia no forno, queridos amigos, não 
fiquem desnorteados ou surpresos quando seu corpo após muitos dias, se sentir 
diferente. Inicialmente, ele pode liberar coisas que podem ser meio 
constrangedoras, mas isto faz parte do processo. No início, pode haver desconforto 
e aí vocês vão ficar embatucados, mas isto é parte do processo. É engraçado para 
nós porque sabemos, queridos amigos, sabemos porque trabalhamos com vocês, 
que vocês ainda não têm muita confiança em que isto funcione! Vocês pensam que 
talvez funcione para outra pessoa, mas não para vocês. Mas quando virem os 
resultados, vão se surpreender ou até mesmo se espantar [risadinha].

Pergunta: Tobias, quando me perguntam algo sobre o futuro, um acontecimento, 
atividade ou plano e eu sei a resposta, devo esperar para responder, ou responder 
aqui e ali. E como saber se estou numa nova energia ou numa energia temível?

Tobias: É difícil a qualquer um, seja humano, sejam aqueles no Círculo Carmesim 
ou Tobias saber a resposta para algo no futuro. Há direções que podem ser vistas. 
Há um conhecimento das vibrações gerais, das freqüências gerais que vocês estão 
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criando para o futuro, mas é muito difícil saber o resultado exato. Com base em 
nossos ensinamentos com vocês nesta Série dos Criadores, nosso conselho é que 
permaneçam no momento divino, fiquem no momento divino.

Como mencionamos em nossa canalização prévia, na velha energia vocês criaram o 
futuro através da projeção de seus pensamentos e de sua energia para o futuro. 
Isto essencialmente pegou o vácuo e transformou-o em realidade. Criar na nova 
energia será muito diferente. Não será uma projeção no vácuo, não será uma 
projeção para o futuro. Será ficar num momento, num espaço, numa energia, 
criando naquele momento, e emanando a energia para fora, não especificamente 
para seu futuro, mas em todos os momentos. Agora, isto tudo é toda uma outra 
conversa inteira, outra canalização que nos trará aqui no futuro [risadinha], de 
maneira que evitamos seguir muito à frente esta noite. Mas nossa resposta em 
geral é simplesmente: fiquem no momento divino.

Pergunta: Querido Tobias, você poderia, por favor, nos dar uma metáfora sobre a 
maneira apropriada de retirar um problema do Forno da Graça, após o período de 
24 horas? Obrigada.

Tobias: O Forno da Graça tem apenas um botão, que é o de ligar; ao final das 24 
horas ele desligará automaticamente. Quando vocês removem o símbolo de sua 
situação do Forno da Graça, queridos amigos, não há nada mais a ser feito, não é 
necessário rezar, nem pôr intenção, nada. Simplesmente permitam nesse momento 
que as mudanças ocorram em suas vidas. Agora, há uma tendência a querer fazer 
disso um processo bastante complexo. E é assim simples, colocar o desafio dentro 
do forno, girar o botão de iniciar. Um item de cada vez, um dia por vez, e apenas 
para si mesmos por agora.

Pergunta: Tobias, durante o mês passado, me afastei cada vez mais das pessoas 
em minha vida. Até aí tudo bem, mas engrenei um constante diálogo mental 
negativo com estas pessoas. Um bocado de conversa em geral não é bom depois 
da questão encerrada. Fiquei achando que tinha algo a ver com desequilíbrio 
hormonal, mas de alguma maneira parece que não é por aí. O que está 
acontecendo? Por que não consigo ficar do outro lado da mureta?

Tobias: Há que fazer um esforço consciente para ficar do outro lado da mureta. 
Você vai continuar a ser puxada para a dualidade. Agora mesmo está 
experimentando aqui a energia das Duas Terras se apartando, está experimentando 
relações que se dissolvem, que não são mais apropriadas. Está ouvindo conversas 
em sua cabeça porque ainda está ligada a eles de muitas maneiras. Saibam meus 
amigos, no avançar da energia da nova Terra para novos níveis, estas antigas 
ligações irão se dissolver em amor. Elas irão se dissolver lenta e seguramente. 
Você fica se traumatizando com estas conversas mentais. Compreenda 
simplesmente que isto é parte da liberação. Do processo de deixar partir. Quando 
tiver estas discussões em sua mente, simplesmente fique por detrás da mureta e 
honre essas pessoas, mesmo que tenham lhe causado muito atrito e desafio. 
Honre-as simplesmente. Quando fizer isto conscientemente, os últimos vestígios da 
velha energia se dissolverão.

Pergunta: Tobias, duas pessoas falaram hoje mais cedo de um tempo de 
cataclismos quando a Mãe Terra irá passar por um período de purificação e limpeza. 
O que podemos fazer individualmente e enquanto família, para facilitar a dor da 
mãe Terra e o trauma de nossos companheiros?

Tobias: Estão ocorrendo muitas mudanças vibracionais dentro de vocês. Há muita, 
muita atividade, incluindo a energia de vidas passadas que estava sendo retida por 
Gaia, e que agora estão sendo liberadas. Quando sua vibração muda e vocês 



69

liberam energia antiga, Gaia vai processando um bocado dela para vocês. Vocês 
podem honrar Gaia por este serviço e podem compreender que ao ribombar - o que 
ela fará, quando Gaia ressoar surdamente, não é um sinal do fim, não é um sinal 
de punição aos humanos.

Vocês perceberam que nos últimos estrondos muito poucos, se é que houve algum, 
muito poucos humanos foram mortos? Gaia sabe onde liberar. Há muita energia 
que ela agora está preferindo liberar. Honrem-na simplesmente por isto. Queridos 
amigos, queridos amigos, ela sabe bem como liberar, melhor que vocês. Honrem-
na pelo processo. E quando as ventanias chegarem - quando chegarem, 
simplesmente sorriam e honrem-nas em vez de sair correndo com medo. Em vez 
de dizer aos outros que o mundo está acabando, honrem estes fortes ventos 
porque são a melhor maneira de Gaia liberar.

Pergunta: Tobias, qual é a relação entre a eleição e a consciência?

Tobias: Muito simples, vocês estão vendo a dualidade retornando ao equilíbrio. 
Estão vendo-a chegar a um admirável equilíbrio vibracional. É um sinal para que 
todos compreendam que um novo tipo de harmonia é possível. Há também uma 
outra coisa que resulta disto: quando duas freqüências diferentes mudam e 
retornam à harmonia, toda a energia, que não é mais apropriada, é trazida à 
superfície para ser liberada. Neste processo de sua eleição, qualquer energia 
negativa, qualquer energia que tenha uma programação funcionando contra este 
novo equilíbrio da dualidade, será trazida à superfície. Aqueles que talvez tenham 
trapaceado no resultado das eleições, aqueles que não querem que a dualidade 
volte a harmonizar-se, estas coisas serão expostas em sua mídia e se tornarão 
óbvias para vocês. Enquanto isso, Shaumbra, fiquem por detrás da mureta. Oh, 
verão alguma luta entre os dois lados, mas isto é o novo tipo de equilíbrio que está 
surgindo. Fiquem por detrás da mureta para ver de verdade o que está 
acontecendo.

Pergunta: Tobias, há alguma coisa que você gostaria de transmitir para mim desta 
vez?

Tobias: Sim, de fato há algo pra você, para todos que ouvem, para todos que lêem 
isto há uma coisa. Desta vez, vocês estão criando a tecedura da nova energia da 
Terra, esta é a razão por que estão aqui, esta é a razão por que estão lendo isto. 
Queridos amigos, por favor, mantenham a coisa simples. Vamos lembrar isto a 
vocês muitas vezes. Há uma tendência a levantar grandes teorias conspiratórias. 
Há a tendência de se apresentar realidades e dimensões que não existem. Há até a 
tendência de levantar cenários de medo. Meus amigos, se vocês escolhem ser 
capazes de tomar o poder em suas vidas, se escolhem ser criadores na nova 
energia, seria muito bom manter a simplicidade. Estivemos caminhando com vocês 
nestas quatro últimas lições com quatro passos simples - que Cauldre às vezes 
chama passos "fora de moda" [risadinha] -, mas fizemos isto para ajudá-los a 
manterem-se numa direção. Estas ferramentas são poderosas. Sua divindade 
deseja surgir, e precisa da cooperação de seu Eu humano.

Pergunta: Tobias, meus filhos estão sempre pedindo doces e comida imprestável. É 
apropriado que tente desviá-los deste tipo de alimentação, ou isto é realmente 
importante? Nossa consciência tem mais poder sobre nossa saúde do que o que nós 
ingerimos?

Tobias: Fundamentalmente, a consciência tem mais poder do que as coisas que são 
ingeridas. Seus sistemas ainda estão treinados de certo modo. De maneira que vai 
levar um pouco de tempo para se acostumar a isso. Sem ser muito pessoal aqui, 
neste caso particular, pedimos a você para ver o que suas crianças estão realmente 
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pedindo. Não se trata de doces: há alguma coisa a mais que eles estão pedindo 
através das guloseimas. Estas são apenas uma ferramenta, um simples símbolo 
que estão utilizando. Pare e olhe dentro de seus corações. Há alguma coisa mais.

Pergunta: Tobias, percebi que tem havido alguma competição entre os indivíduos e 
grupos na tentativa de ser maior e superior. Você poderia falar sobre isso?

Tobias: Não compreendemos. Muito simples, não compreendemos, com este grupo 
é de nossa escolha não entrar em tal energia. Vocês são os que deram a si mesmos 
em serviço. Vocês são os que passaram por muita coisa para ajudar outras 
pessoas. Nós os honramos por seu serviço, escolhemos não falar sobre qualquer 
outra coisa, pois em seus corações vemos intenção pura, vemos amor puro. Por 
que iríamos querer discutir esta energia dual?

Pergunta: Querido Tobias, eu tenho duas perguntas sobre música. Primeiro, numa 
sessão anterior de Perguntas e Respostas, você aludiu ao fato de que vocês têm 
música aí onde estão. Poderia nos dizer alguma coisa sobre como ela é e para que 
é usada e o quanto é diferente da nossa? Segundo, na sala de aula na nova energia 
espiritual da Terra, há quaisquer ferramentas novas, intenções ou poderes que um 
músico criativo e espiritualizado devesse conhecer e utilizar?

Tobias: Responderemos à primeira pergunta em segundo lugar. Na nova energia 
enquanto criador, e um que entende o balanço das vibrações da música, você tem 
uma das mais incríveis oportunidades para criar. Sua música É vibração. Permita-se 
experimentar vibrações ainda mais admiráveis e equilibradas do que nunca antes e 
depois derrame-as em seus sistemas, e manifeste-as em sua música. Oh, vemos 
aqui incríveis oportunidades para você! Sua música terá qualidades que 
transcenderá as vibrações com as quais tem trabalhado até agora.

Em nosso lado do véu, normalmente, não a chamamos de música, e não temos 
peritos em violinos e trombones e outros instrumentos [risadinha]. Nós tocamos 
com vibrações que criamos de dentro, nos sentamos com outras entidades e 
criamos oscilações tonais e vibracionais e harmonias. Às vezes, criamos 
especificamente desequilíbrios (contra-pontos) para obter certos efeitos. 
Aprendemos como criar desequilíbrios através do trabalho que realizaram na Terra. 
Como dissemos antes, embora nossa música aqui seja bela, entretenha e divirta, 
ela não tem a profundidade e a alma da música criada por vocês na Terra. É difícil 
descrevê-la sem que realmente a toquemos pra vocês. Mas, de uma certa maneira, 
vocês ouvem nossa música quando chegamos no início de cada círculo. Vocês 
ouvem nossa vibração, e nós, de uma certa maneira, estamos derramando-a 
quando chegamos em seu espaço. Na próxima vez que nos encontrarmos como 
agora, quando estivermos chegando, sintam nossos tons.

Apreciamos profundamente sua música, pois suas vibrações literalmente narram as 
histórias de suas vidas, de suas experiências, de seu passado, de seus amores. Oh, 
isto não trata de palavras armazenadas no que chamam de registro akáshico. É 
música, são vibrações e nestes tons estão as histórias da Terra.

Pergunta: Tobias, tenho tido dificuldade em sincronizar meu coração e minha 
mente. Alguma sugestão?

Tobias: Libere a mente. Permita-se sair de sua mente. Havia um desequilíbrio de 
energia numa proporção aproximada de 2/3 e 1/3 entre a mente e o coração 
humanos na antiga energia. Traga-os ao equilíbrio. Simplesmente permita que 
aconteça. Simplesmente reconheça o equilíbrio entre o "dois". Queridos amigos, 
vocês são humanos, estão caminhando em biologia humana, estão na dualidade, e 
estas coisas continuarão por um tempo.
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Mas agora, permitam o novo equilíbrio. Nós lhes dissemos hoje, dia 11/11, hoje é o 
dia da dualidade na Terra. É o dia de dualidade no calendário Maia. É o dia em que 
estas energias podem ser trazidas juntas em harmonia, estas energias de 
dualidade, ou é o dia em que colidem. Olhem suas próprias vidas, olhem para a 
Terra ao sair daqui neste dia. O que vocês vêem? Uma nova harmonia ou colisão? 
Vocês vêem harmonia e, com isto, queridos amigos, nós apreciamos nosso tempo e 
espaço juntos. Apreciamos imensamente.

Há momentos em que escolheríamos ficar aqui muitas, muitas horas. Mas sabemos 
que ficam cansados, e realmente honramos Cauldre por seu serviço. Sabemos o 
quanto está faminto! E com isto agradecemos e honramos e abençoamos cada um 
de vocês. Pedimos que comecem a permitir a graça em suas vidas. E lembrem-se, 
queridos amigos, a graça vem de dentro de cada um. Já está aí! Está esperando a 
oportunidade para trabalhar. A oportunidade ocorre quando vocês abrem a porta do 
forno e apertam o botão INICIAR.

Queridos amigos, nós os veremos com música (com Robert Coxon) em 
aproximadamente um mês.

E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / novembro 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

9 de dezembro de 2000 - Série dos Criadores

Lição 5: Espere Mudanças e as Abençoe

Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos reunimos no "Círculo Carmesim" na 
época mais especial do ano (Natal). Nos reunimos com aqueles que conhecemos de 
antes. Nos reunimos com aqueles que foram anjos conosco e então partiram para 
outro lugar chamado Terra. Nós lhes agradecemos pelo convite de estar em seu 
espaço esta noite. Este é realmente um momento sagrado e alegre para partilhar 
com vocês, para estar em sua energia.

Agora, nos próximos minutos, trabalharemos com vocês para ajustar e equilibrar as 
energias deste espaço que criamos juntos. Há entidades que entram esta noite e 
que compreendem a "tecedura." Elas compreendem como compor estas energias. 
Pedimos simplesmente a cada um para abrir seu coração, para abrir seu espaço. 
Podemos chegar tão próximos assim apenas quando vocês abrem espaço e dão sua 
permissão. Então pedimos que abram seus corações nesta noite para que Tudo Que 
É chegue mais perto de você, para que chegue um passo mais pertinho.

Agora enquanto sua música estava tocando, a alguns instantes atrás, (antes do 
início da canalização), uma emoção percorreu deste grupo. Uma emoção passou 
impetuosamente! Através de Cauldre (Geoffery Hoppe), através de cada um aqui 
presente, pudemos senti-la. Era profunda, e era amorosa. Queridos amigos, nós 
lhes agradecemos pela habilidade de se reunir assim, unindo suas energias, quando 
abrem suas portas para nós entrarmos. Oh, há muita emoção e muita alegria. 
Realmente!

(Emocionado) Nesta noite, há um que entra e vocês podem sentir. Há um que entra 
para estar com vocês novamente, para caminhar brevemente aqui com vocês. De 
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fato! O que chega é da família de Sananda. É aquele com o qual já caminharam 
antes. Ele torna sua presença conhecida agora a vocês todos reunidos aqui e lendo. 
Ele torna sua presença conhecida. Caminharam com ele antes, e como já falamos 
aqui neste círculo, houve um momento quando ele chorou porque Ele sabia que era 
tempo de voltar. Era tempo de vocês prosseguirem em suas vidas e continuar a 
jornada, continuar a experimentar e aprender para o Espírito e para Tudo Que É.

Este que é família, que é conhecido pelo nome de Jesus de José (Yeshua Ben 
Joseph), caminha entre vocês agora. Ele os toca nos ombros. Ele os beija na fronte. 
Ele caminha pelos espaços livres entre as cadeiras deste lugar.

Há uma energia familiar aqui. É alguém da família, dos Shaumbra. É uma energia 
realmente terna.

(Muito emocionado) É difícil. É difícil até mesmo falar, então daremos um tempo. 
Daremos um tempo enquanto seu amigo - aquele que ajudou a conduzi-los pelo 
caminho no passado, caminha por entre os espaços livres. (pausa) Pedimos que 
simplesmente aceitem o amor que Ele traz a vocês da família de Sananda esta 
noite. Há momentos que são tão preciosos. Realmente, estes são momentos que 
chegam a trazer lágrimas a nossos olhos. Esta é uma reunião de família, quando o 
Mestre do Amor retorna uma vez mais e está com vocês, para ouvir suas 
experiências e ouvir suas histórias desta vida. É realmente muito doce.

É interessante que dentro de algumas semanas de seu tempo estarão honrando-O. 
Assim vocês pensam! Porque é Ele que entra para honra-los. Ele vem aqui para 
caminhar entre as cadeiras, tocando cada um e todos aqui presentes e lendo estas 
palavras, lembrando-lhes que desta vez são vocês que trazem a semente Crística 
para a Terra. Vocês são realmente os seres Crísticos. Vocês são os celebrados por 
Ele nestas semanas vindouras pelo trabalho que realizam.

Estes momentos são verdadeiramente de uma doçura imensa. (Muito emocionado, 
falando entrecortadamente) É difícil até mesmo para mim, Tobias, continuar. 
(pausa) Este ser que vem da família de Sananda toma seu lugar entre vocês para 
lembrar de nosso tempo aqui juntos esta noite. Aqueles que estão nas legiões dos 
anjos e dos arcanjos não entram esta noite no primeiro círculo. Eles sentam-se no 
segundo círculo, observando. Eles trazem suas energias não tão próximas de 
maneira a permitir a Jesus de José sentar-se entre vocês em luzde e em esplendor 
e em amor. Ah, precisamos parar por um momento!

(Pausa)

Bem queridos amigos, lembramos a vocês de seus trabalhos. Cada vez que nos 
reunimos aqui nós lembramos, a fim de que não esqueçam. É o trabalho que 
realizam. Vocês estão indo em frente. Estão criando o templo para a segunda 
criação. Vocês são os que estão pegando o vácuo e transformando-o em nova 
criação. Sabemos, compreendemos que estes são dias difíceis em suas vidas. Mas 
meus amigos, se soubessem e compreendessem o desafio diante de vocês aqui, 
compreenderiam por quê há certas dificuldades.

Agora nesta noite reunidos falaremos de mudança. Mudança foi a primeira 
mensagem do Círculo Crimson através de Cauldre. Não temos falado dela por um 
tempo, mas esta noite falaremos pra vocês de mudança, de mudanças ocorrendo 
diretamente dentro de seu ser e dentro de todo o mundo ao seu redor. Vamos 
explicar porque estão sentindo certas coisas. Falaremos da transformação 
ocorrendo em seu ser, mesmo enquanto estão aqui. Esperançosamente os 
ajudaremos a entender como isto trará uma nova capacidade de poder a vocês de 
maneira que cada um aqui, cada um conectando-se a esta mensagem, obterá 
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então as ferramentas. Então terão equilíbrio e amor e compaixão para tornar-se os 
mestres que são.

Olhamos para dentro deste grupo nesta noite, e há muitas auras carmesim aqui. Há 
faixas em cada um de seus campos áuricos que estão cintilando carmesim. Este é 
um sinal verdadeiro de um mestre. Ah, há outras cores, mas esta noite aquela que 
brilha sobre todas é a que o proclama como mestre. Não tenham dúvidas sobre 
isto, qualquer um aqui , qualquer um conectado conosco aqui. Você será, por 
escolha, um professor para aqueles que virão. É por isto que estamos reunidos 
aqui.

Agora antes de prosseguirmos, gostaríamos de contar uma pequena história. 
Adoramos contar pequenas histórias! (dando uma pequena risada) Nossa história 
esta noite e sobre um jovem príncipe de nome Jack. Agora vejam, Jack vivia num 
reino magnífico, e era príncipe. Sua mãe era a rainha e seu pai era o rei – e isto é 
um dado importante. Bem, este príncipe Jack era apenas um menino, e adorava 
brincar pelo reino. Tinha muitos amigos e colegas de brincadeiras, e todos que 
encontravam com Jack o honravam e o amavam. Ele levava uma vida agradável no 
Reino de sIAM. (obs: jogo de palavras – I AM, em português EU SOU)

E enquanto vivia sua infância, Jack tinha um desejo ardente por experimentar 
novas coisas. Ele tinha sede de brincar. Tinha sede de aprender, e aqueles que 
viam o jovem príncipe, balançavam suas cabeças e observavam, "Ele é um 
verdadeiro criador, realmente um magnífico criador. Ele é uma pessoa que ama 
viajar e ama experimentar. Sua alma está sempre brincando. Ele está sempre 
caminhando a frente." Ah, este jovem Príncipe Jack não conseguia manter seus pés 
em dois lugares ao mesmo tempo. Ao chegar a adolescência, suas jornadas o 
levaram cada vez mais longe pelas terras do reino, pelas suas fronteiras, pelos 
vilarejos distantes do centro do reino. E por aí ele encontrava pessoas do reino que 
eram no entanto, novas e diferentes.

Jack realizava viagens cada vez mais compridas, freqüentemente ficava fora por 
dias e mesmo semanas. Ele amava o que estava aprendendo, conhecendo. Ele 
amava os novos tipos de animais e árvores que via nos limites exteriores do reino. 
Amava as novas terras e novos céus que via. Ele amava sua jornada. O jovem 
príncipe Jack nunca descansava, sempre e sempre prosseguindo numa nova 
jornada, sempre encontrando um lugar onde nunca antes havia estado, sempre 
fazendo amigos ao longo do caminho.

Ao chegar a sua maioridade, o jovem príncipe Jack sabia que em breve estaria 
governando o reino. Sabia que iria sentar-se no trono. Em breve seria rei. Então 
tomou uma decisão. Ele disse, "Antes de me tornar rei e ficar ao trono no castelo 
governando o dia inteiro o reino, eu escolho prosseguir em uma experiência final, 
uma longa jornada para um lugar onde nunca estive antes, um lugar que seja 
emocionante e desafiante."

O jovem príncipe decidiu não levar o contingente real que normalmente o seguia 
em suas viagens. Decidiu escapulir tarde da noite levando apenas uma pequena 
mochila para sua longa viagem. Então escapuliu e iniciou sua jornada passando por 
lugares onde havia estado antes. Passou por vilarejos que visitara no passado. E foi 
seguindo e seguindo até que chegou a territórios por onde nunca havia passado 
antes. E a terra era nova e diferente e emocionante, mas ainda nos limites do reino 
de sIAM.

E no prosseguir de sua jornada, que já levava meses, ele chegou ao limite das 
terras. Ele chegou às águas, um oceano como nunca vira antes. Ele tinha visto 
lagos e tinha visto rios, mas nunca alguma coisa como esta. Ele ouvira falar dos 
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grandes oceanos pela ciência do reino. Ele ouvira falar do lugar onde as terras do 
reino terminam, e por onde não é apropriado prosseguir. O jovem Príncipe Jack 
sentou-se durante toda a noite, estudando qual passo tomar. Debateu consigo 
mesmo se navegaria pelo oceano... ou retornaria para casa.

Ah, e como sabem, ele estava por demais ansioso para poder voltar pra casa! 
Assim que no dia seguinte começou a construir uma balsa, um pequeno barco que 
o levaria na viagem. Trabalhou nele durante dias e dias, até que ficou satisfeito 
com a embarcação. Então com um nó na garganta e um vazio na boca do 
estômago, sentindo que estava quebrando uma regra sagrada, talvez indo onde 
não devesse ir, ele içou a vela.

A corrente o levou velozmente para o oceano. Ele navegou um bom número de 
dias. As águas eram calmas. O vento suave. O sol brilhava, e tudo parecia muito 
bom. Mas havia uma inquietação. Havia uma inquietação no interior de Jack. O nó 
em sua garganta aumentou. O vazio na boca do estômago tornou-se enjoativo. Ele 
sabia que algo estava para vir.

Num calmo entardecer – um pouco aborrecido para os padrões de Jack – ele viu 
uma grande muralha de fogo elevando-se do mar a sua frente. Começou a remar 
para trás, tentando evitar a enorme muralha de fogo. Apesar de todo o esforço, ele 
não podia sobrepujar as forças da gigantesca muralha de fogo. Ela o sugava, o 
puxava cada vez mais. Ele podia sentir o calor, podia sentir sua turbulência. Ele 
podia sentir o fragor dentro desta muralha de fogo. Jack começou a gritar enquanto 
remava, tentando voltar para o reino de sIAM. Mas foi sugado. Engolfado pela 
muralha de fogo.

O que aconteceu depois disto, Jack não se lembra. Ele apenas soube que levantou-
se, sentindo-se exausto e vazio, sem memória. Levantou-se as margens de uma 
estranha terra. Ele não conseguia lembrar do próprio nome, ou de onde viera. 
Ainda assim havia alguma coisa dentro de si que lhe dizia ser alguém, mas não se 
lembrava quem. Era, de uma certa forma, uma amnésia.

Quando Jack abriu seus olhos, ele viu uma nova terra, diferente de tudo que havia 
visto antes. Ela sabia que era hora de levantar-se e começar a explorar. Ele 
explorou esta nova terra dia sim e dia não, descobrindo coisas novas para ele e 
para sua alma. O tempo todo enquanto explorava e observava esta nova terra... o 
tempo todo havia novamente uma sensação de inquietude. Ele sentia que havia 
algo que deveria saber ou lembrar mas não conseguia, como se tivesse tentando 
colocar seu dedo em algo, mas que não estava ali. Ele tentava lembrar de seu 
passado.

Depois de longo tempo explorando esta nova terra, um dia surgiu uma mulher. Eles 
conversaram, e se alegraram por ver um ao outro. Parecia haver uma ligação 
familiar, mas não sabiam de onde. Ela o levou a um vilarejo onde havia outras 
pessoas. Nesta vila eles estavam construindo. Estavam tendo crianças. Criavam 
uma nova civilização, mas ninguém naquela vila conseguia lembrar de onde viera. 
Não podiam lembrar quem eram. Apenas sabiam que deviam prosseguir. Era tempo 
de prosseguir com suas vidas.

Bem, queridos amigos, não há um final especial para esta história por que ainda 
não foi escrito. E como vocês provavelmente já sabem, esta história de Jack e dos 
demais que encontrou nesta outra terra é sua história. Vocês, que foram anjos 
exploradores e aventureiros. Vocês são os que exploraram todo o reino de Deus no 
primeiro círculo. Vocês foram os príncipes e princesas que iriam herdar o trono.
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Vocês foram aqueles ansiosos por explorar. Foram até o limite mesmo, até as 
fronteiras do reino. Vocês levantaram as velas e seguiram para além do primeiro 
círculo. Terminaram no lugar que denominam agora Terra, cercada por um universo 
que estão ajudando a criar, mesmo enquanto estão aqui sentados esta noite. Vocês 
são aqueles construindo a nova vila, criando novos caminhos, descobrindo coisas 
novas que possivelmente não teriam descoberto em seu próprio reino. Vocês são 
aqueles que estão criando os templos para a segunda criação. Vocês são os que 
tentam lembrar de onde vieram, quais são suas raízes, qual é sua origem.

Os anjos do outro lado do véu são aqueles que foram em busca de vocês quando 
iniciaram a longa jornada naquela noite. Nós somos aqueles a quem o rei e a rainha 
pediram que saíssem em sua busca. Nós somos os que seguiram seus passos 
através do reino de sIAM, até as areias do oceano.

Quando chegamos ali, queridos amigos, soubemos que tinham partido nas águas 
fabulosas, para além de Tudo Que É. E nos alegramos quando chegamos aqui, 
porque nenhum outro conhecido por nós, jamais tinha realizado isto. Nos 
alegramos por saber que vocês tinham cuidado profundamente e amado o Espírito 
tanto que escolheram partir nesta longa jornada por algo que serviria a todos nós.

Os anjos estão junto a muralha de fogo e não são capazes de atravessa-la. Eles 
podem ver através da muralha de fogo. Podem ver as imagens de sua vida na Terra 
projetada na muralha de fogo. Nesta tela, podem ver as coisas que estão fazendo. 
Podem senti-los, mas não podem atravessa-la desta vez.

Como vocês, a muralha de fogo está mudando. Num período de tempo 
relativamente curto, será possível para os outros do reino atravessa-la. E neste 
momento, queridos amigos, as fronteiras do reino de sIAM expandir-se-ão. O reino 
crescerá para além da gigantesca muralha de fogo. Expandir-se-á a este novo lugar 
que vocês criaram. Um dia chegará, e a maioria de vocês experimentará, quando o 
resto do reino passará para vocês. Vocês reconhecerão os anjos, e então lembrarão 
de Casa. E assim coexistiremos com vocês. O reino de sIAM será um lugar ainda 
mais grandioso pelo trabalho que realizaram na Terra.

Esta é realmente uma história, mas ela retrata sua jornada. Uma jornada da qual 
falamos o tempo todo – sua jornada, sua experiência e suas descobertas. Queridos 
amigos, há reverência pelo que estão fazendo.

Há muita honra pelo que tomaram a si. E é por isso que um da família de Sananda 
vem aqui esta noite, em particular, para lhes agradecer e lembrar a vocês da 
família.

Prosseguiremos agora com mais discussão das mudanças que estão acontecendo. É 
onde vamos rever a ciências dos ensinamentos. Depois discutiremos a Lição Cinco 
da Série dos Criadores esta noite.

(pausa)

Agora vamos usar uma analogia em nossa discussão para ajuda-los a entender as 
mudanças acontecendo em vocês. Estas mudanças estão ocorrendo agora mesmo 
nos níveis mais profundos de seu ser, mais fundo do que o DNA, mais 
profundamente do que nos padrões da energia magnética, mais fundo do que as 
mais profundas vibrações.

Antes de vir para cá para a Terra, vocês sempre estiveram no modo "unidade," o 
modo singular. Todas suas criações eram feitas na estrutura da unidade. Quando 
atravessaram a muralha de fogo, tomaram a si os atributos de dualidade. Esta foi a 
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experiência de Jack. Foi isto que Jack queria sentir e experimentar. E realmente 
assim fez. E de fato todos vocês fizeram!

Quando chegaram a Terra, tomaram os atributos da dualidade ou polaridade. Não 
havia mais a unidade que sentiam, mas "duas." Havia a luz e a escuridão, o 
positivo e o negativo, entretanto vocês queriam experimentar isso. Como 
mencionamos antes, sempre houve o equilíbrio das energias de aproximadamente 
2/3 e1/3.

No mais profundo nível de seu ser, há componentes de energia que estabelecem o 
que você é, e respondem ao seu desejo por experiências. Imagine uma bola de 
gude branca e uma preta. Estas constituem seu núcleo. Agora, imagine que há 
também uma bola de gude clara. Dependendo das experiências que você escolhe, a 
bola clara tomará os atributos da luz ou da escuridão. A bola clara se transformará, 
e por um período de tempo em sua vida, ela terá os atributos e a cor da bola 
branca. Você terá então um equilíbrio energético em seu ser de duas partes 
brancas e uma preta. E passará por uma série de experiências com este equilíbrio 
de energia para prover a "fricção" apropriada e fornecer os desafios apropriados, a 
fim de tornar sua experiência completa.

Então enquanto passa por ciclos de sua vida, há momentos quando a bola clara 
transformada – a que se tornou branca – se tornará clara novamente por um curto 
período de tempo. Ah, e então você sentirá equilíbrio em sua vida por um curto 
período! Com o tempo, a bola clara irá para o outro lado e tomará os atributos da 
bola preta. Se parecerá e sentir-se-á como a bola preta, e terá os padrões de 
energia do escuro. Então você caminhará para experiências com este equilíbrio de 
energia de duas partes escuras e uma branca.

Geralmente, a bola branca tem normalmente ficado branca, e a bola preta, preta. A 
bola clara é a que muda, movendo-se de lá para cá entre a branca e a preta. 
Entretanto, tem havido períodos de tempo onde a bola branca e a preta revertem 
suas polaridades, porque elas realmente são espelhos uma da outra. A preta se 
torna branca e a branca passa a preta. E às vezes, isto deixa a bola clara realmente 
confusa!

Bem estas mudanças de polaridade ocorreram muito freqüentemente, a cada 
milhares de anos. Aconteceu não apenas dentro do ser individualmente, como na 
consciência do planeta em geral. Esta modificação de polaridades, de luz para 
escuridão, levava centenas de anos para reagir através da população, mas somente 
ocorria a cada milhares de anos.

O que está acontecendo agora, queridos amigos, é que a mudança de polaridade 
entre luz e escuridão está ocorrendo muito rapidamente. Não ocorre mais em 
poucas centenas de anos. Vocês estão vendo a mudança de polaridade agora –
onde a bola branca e a bola escura estão mudando de atributos em poucos anos. 
Está acontecendo assim bem rápido. A bola clara tentará tomar os atributos da luz 
e do escuro mas novamente está ficando muito confusa sobre quem é quem! (uma 
leve risadinha)

Há também aqueles humanos caminhando pela Terra que levam atributos especiais 
da bola clara. No caso deles, a bola clara nunca toma um padrão distinto seja da 
branca ou da preta. Ela permanece num estado "cinza." Ela não escolhe ter uma 
polaridade distinta, ou 2/3 – 1/3 equilíbrio de energia que as demais pessoas têm. 
Os que levam estas energias estão ajudando a mudar a estrutura dinâmica interna 
da energia dentro de todos os humanos. Queridos amigos, honrem as pessoas que 
são gays. Honrem aqueles que não se encaixam em sua sociedade "convencional," 
porque eles tomaram a si o papel mais profundo e difícil. Eles não estão permitindo 
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o equilíbrio antigo das energias de 2/3 e 1/3. Ao invés disso, sua bola clara não 
escolhe nem a branca nem a preta. Ela permanece num estado neutro, o que 
chamamos um estado "cinza" neste exemplo. Eles são os que estão ajudando a 
formar a ponte no vácuo de polaridade desta vez. Reverencie-os profundamente 
pelo seu trabalho.

Em tudo isto que está acontecendo com vocês desta vez – luz mudando para 
escuridão, o claro não sabendo a quem se associar – algo novo ocorre. É uma 
quarta bola de gude que está chegando. Esta bola também é clara. Esta bola é 
extremamente clara e brilhante, diferente da outra bola de energia clara. É a 
iniciadora da energia crística que já se encontra em vocês. A quarta bola vem agora 
para iluminar a energia crística, para traze-la a vida. A quarta bola vem com uma 
cor clara, de um cristal translúcido, diferente da outra clara que está em seu ser.

Bem, quando esta quarta bola se mover para dentro de seu ser, as outras três – a 
branca, a preta, e a outra clara – tentam joga-la pra fora! Elas a consideram uma 
energia forasteira que está entrando em suas estruturas e padrões. Elas não 
compreendem de onde esta vem, e há uma turbulência interna! E vocês ficam 
imaginando porque suas costas e ombros doem tanto! (uma doce risadinha) Ficam 
pensando qual será a razão para esta batalha emocional em seu ser quando 
achavam que suas vidas deveriam estar equilibradas. Vocês estão tomando os 
atributos da quarta bola. As outras três bolas estão bastante confusas neste 
instante, porque nunca tiveram uma quarta bola desde que vocês saíram do reino. 
Elas nunca tiveram um quarto padrão. Falamos antes da importância do número 
quatro. E este é o fundamento dele. Esta é a essência do equilíbrio do "quatro" de 
que falamos.

Vamos lhes dizer o que vemos acontecendo na mudança que ocorre nos mais 
profundos níveis de quem são emocionalmente, fisicamente e mentalmente. A 
quarta bola está se estabelecendo em seu conjunto energético. Está se 
comunicando com as outras bolas. Está assegurando a elas que é parte de seu ser 
e seu conjunto. Quando as três bolas aprenderem a aceitar a quarta bola, e 
aprenderem a compreender sua energia caracteristicamente diferente, elas vão 
parar de atacar. Vão para de tentar jogar pra fora a quarta bola. Elas ficarão muito 
cansadas. Esta quarta bola é forte, mais forte do que todas as outras três 
combinadas. Elas começarão a ouvir a quarta bola. Começarão a sentir a vibração 
das quatro.

Então algo acontecerá, meus amigos. Neste ponto a bola branca perderá seus 
atributos de branco. A bola preta perderá os atributos do negro. A bola clara vai 
depurar-se. E todas as quatro bolas começarão a radiar um novo tipo de cor, uma 
cor multidimensional. Elas cintilarão e brilharão e começarão a cantar e a dançar 
umas com as outras. Começarão a girar juntas. Começarão a celebrar juntas. Não 
terão uma única cor, mas conterão todas as cores em perfeita clareza. Elas 
brilharão resplandecentes. Elas estarão em uníssono.

Este é o ponto quando vocês passarão da dualidade como a conhecem. Irão para o 
próximo nível. Não vamos dar uma designação a ele desta vez. (risadas na 
audiência) Não é o que pensam como sua quinta ou sexta ou sétima dimensão. 
Aquelas são lineares. Esta é exponencial. As mudanças das bolas estão 
acontecendo dentro de vocês neste exato momento. Podemos olhar para dentro 
deste grupo e ver como o nível de aceitação da bola Quatro tem sido difícil, um 
desafio.

Anteriormente nós lhes pedimos para aceitar as coisas. Pedimos para "permitir" ao 
invés de "fazer esforço." Estivemos nos comunicando com vocês em vários níveis. 
Comunicamos que era chegado o momento de a polaridade parar seu jogo. 
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Estivemos comunicando que é tempo de o velho equilíbrio do 2/3 e 1/3 cessar. 
Pedimos anteriormente a vocês para dar uma parada, fazer coisa nenhuma, para 
ficar num espaço tranqüilo. Porque todo este tempo, as três bolas de gude estavam 
aprendendo a permitir e aceitar a quarta bola.

Este é um processo difícil de se atravessar. Sua biologia especialmente, ainda não 
se ajustou a este novo elemento que entra. Suas emoções não estão 
definitivamente ajustadas ao novo processo. Vocês estão acostumados a funcionar 
na dualidade – bom ou ruim, certo ou errado – dependendo do dia em particular e 
da coloração da terceira bola clara.

Mas agora está entrando um novo equilíbrio, que penetra em seus seres. As 
doutoras aqui presentes que lêem as vibrações e energias chegarão a uma 
comprerensão disso (referindo-se a Dra. Elena Upton e Dra. Mindy Reynolds que 
mais cedo apresentaram informação em relação a novas tecnologias para a leitura 
do campo energético humano). Não é por acaso que estas doutoras estão 
presentes, e que nós falamos das quatro bolas de gude. Elas irão começar a 
observar oque está ocorrendo no interior de vocês. É poderoso, e é desafiador. É 
difícil aguentar o processo fisíco. É difícil para vocês manter-se emocionalmente 
equilibrados.

Queridos amigos, Querido Shaumbra, nesta noite de alegria, nesta noite de reunião 
com a família de Sananda, pedimos a vocês que esperem mudanças e que 
abençoem estas mundanças.

Lição Número Cinco – ESPEREM MUDANÇAS EM SUAS VIDAS E AS ABENÇOEM. 
Vocês são os que pediram para aprender, crescer e experimentar. Vocês são os que 
disseram que passariam da dualidade para o mais nova das novas energias. Não 
seria razoável que houvesse mudanças em suas vidas, e em alguns casos, de todas 
as coisas serem aparentemente despregadas de seus seres? Vocês estão fazendo o 
caminho para uma nova energia.

Aqueles entre vocês que sofrendo os momentos mais difíceis ... estendemos nossa 
mãos e nosso amor a vocês agora, porque sabemos pelo o quê estão passando. 
Mas há uma razão. Há um propósito. Pedimos que simplesmente permitam que 
estas mudanças ocorram. Pode parecer que o velho eu esteja se desmoronando. 
Pode parecer como se cada sonho e aspiração que jamais tenha tido se 
despedaçassem. E de uma certa maneira, você está certo. Você está criando o 
caminho. O quarto elemento está entrando agora. Para que isto funcione 
apropriadamente, muitas coisas em sua vida precisam mudar.

Queridos amigos e Shaumbra, esperem mudanças em suas vidas e as abençoem. 
Quando perder o emprego, abençoe esta situação. Quando seu corpo ficar doente 
depois de coloca-lo no forno da graça, e você ficar imaginando porque isto está 
acontecendo, abençoe as mudanças. Sabemos que não era isto o esperado, pois 
suas expectativas eram que ficasse saudável imediatamente. Você tinha 
expectativas de se tornar equilibrado imediatamente. Queridos amigos, algumas 
vezes as mudanças são mais profundas. Algumas vezes é necessário uma reversão 
completa e renovação. Algumas vezes as antigas fundações precisam cair. Estas 
mudanças por que passam são verdadeiramente sagradas. Não sintam pânico. Não 
fiquem ansiosos. Agora até mesmo Cauldre está nos repreendendo quando dizemos 
isto. Ele diz que é fácil pra nós dizermmos isto já que não estamos passando por 
mudanças! (uma risadinha carinhosa) E compreendemos porque fala assim.

Mas de nossa perspectiva, podemos ver o panorama geral do que está ocorrendo 
em suas vidas. As mudanças ocorrendo são, em essência, um aclaramento. Vemos 
agora que isto está permitindo espaço para que o quarto elemento se introduza. 
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Pode haver dias em que fiquem de cama, doentes, sem poder se movimentar. Pode 
haver dias em que se sintam deprimidos sem saber porquê. Sugerimos a cada um 
aqui presente e cada um que lê – não lutem contra estas coisas. Abençoem-nas. 
Abençoem-nas, e isto dará a elas uma nova energia. Vocês estão compreendendo o 
que estamos dizendo?

O que está acontecendo é que as três bolas de gude originais estão de fato 
tentando rejeitar a quarta. Elas a consideram uma ameaça externa. Esta é a 
primeira vez que as três bolas originais se aliam e concordam umas com as outras! 
(risadinha) Há inúmeras mudanças ocorrendo nisto tudo, porque elas se sentem 
confundidas pelo quarto elemento. Acreditam que seja um impostor. Acreditam que 
vem de um lugar que não serve ao bem estar de seu ser. Estão tentando algo que 
tem sido precioso para elas – sua existência na dualidade. Com a sua "permissão," 
a quarta bola será capaz de se integrar mais rápido e facilmente. Converse com seu 
ser interior e permita ao seu Eu saber que o quarto elemento é parte do processo. 
Isto tornará a transição muito mais suave. Será mais rápida.

Permita que as bolas branca, preta e a clara se aproximem do quarto elemento. 
Permitam que elas sintam o amor aí presente, sentir o amor que é inerente, sentir 
a aceitação inerente no quarto elemento, e sentir o esplendor. Isto é uma coisa que 
você perceberá em sua consciência humana de ser – o esplendor que entra com o 
quarto elemento. É então que perceberá que ele é real e é verdadeiro. Mas 
enquanto isso, amigos, enquanto a nova dança vai acontecendo dentro de seu ser, 
esperem mudanças em suas vidas e as abençoem. Abençoem-nas porque elas 
estão construindo o caminho para algo que é profundo e sagrado. Abençoe as 
mudanças em sua vida.

Ao se tornarem confortáveis em relação ao quarto elemento, as bolas branca, preta 
e clara, num certo sentido, estarão se adaptando a ele. Começrão a tomar as 
características desta bola, desta quarta bola. E quando assim fazem, começarão a 
desprender as características eletro-magnéticas que mantiveram por tanto tempo. 
Começarão a desprender as características óbvias de luz e escuridão e claro. 
Levantar-se-ão um dia e verão que não estão mais vestidas em seu antigos 
mantos. Elas não mais terão as características duais.

Não estamos falando, queridos amigos, de algo a acontecer num futuro distante. 
Está acontecendo dentro de cada um neste exato momento. Como dissemos, as 
doutoras que estão aqui esta noite vieram por uma boa razão: para ouvir e sentir 
esta energia. Começarão a observá-la em seu trabalho. Nada disto é coincidência.

Enquanto isso, aguarde mudanças em seu ser... fisicamente, emocionalmente, e 
mentalmente. Abençoe estas mudanças e comece a perceber as novas coisas que 
estão acontecendo em sua vida. O que compartilhamos com vocês esta noite, e nos 
outros encontros... cada uma destas lições foram escolhidas deliberadamente. Cada 
uma foi escolhida cuidadosamente. Estamos levando-os através de um processo 
muito específico. Nosso amado amigo, Cauldre está ficando muito impaciente, pois 
deseja que nós avancemos agora para a Lição 12! (a audiência ri)

Mas queridos amigos, quando retornam ao seu mundo e iniciam seu trabalho com 
outros humanos e começam a ensinar a eles como se curar, vocês precisarão 
compreender este processo deliberado. Precisarão entender o que está acontecendo 
dentro deles, a dispersão do velho, a aceitação do novo. Precisarão compreender. 
Quando olharem para eles, quando olharem para seu "chacra um" e olharem para 
seus campos energéticos, verão em seu interior que eles começam a adotar o 
quarto elemento. E então compreenderão como trabalhar com eles.
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Você passa por isto primeiramente para adquirir a compaixão necessária a você. 
Você experimenta em primeira mão. Você experimentará talvez mais profunda e 
fortemente do que qualquer outro com quem trabalhe. Você está entre os primeiros 
a integrar o quarto elemento em seu ser.

E por isso nós o amamos ternamente. Por isto nós lhe agradecemos e honramos 
pelo serviço. Nos admira quando entramos neste círculo ver as almas e seres aqui 
presentes, ver os sorrisos nas faces, ouvir suas risadas. Ficamos admirados porque 
sabemos o quão difícil é sua jornada. Sabemos de cada momento de cada um aqui; 
cada um que pertence a nossa extensa família pode dizer, "Querido Espírito, não 
posso mais continuar este árduo caminho, esta jornada." Sabemos que num certo 
ponto você pode dizer, "chega, não mais," e mesmo assim você volta pra cá 
repetidas vezes! Você volta em amor. Você volta em serviço. Você volta permitindo 
seu corpo estar onde novas coisas são tentadas e novas coisas são integradas. 
Você retorna permitindo que seu equilíbrio emocional seja um lugar, um lugar de 
aprendizado, não apenas para você, mas para os outros.

Ah, dissemos antes a vocês neste grupo, que já não é mais sobre vocês. Vocês 
compreendem isto? Vocês se aclararam. A sua jornada neste momento, o que 
passam neste momento, vocês realizam por amor ao Espírito e amor por todos 
demais que virão depois. As aflições e desafios que têm diante de si agora não são 
verdadeiramente seus. Vocês estão aceitando-os em nome de Tudo Que É. Estão 
aceitando a integração do quarto elemento em vocês, sabendo que isto é difícil 
para seu ser físico, sabendo que é difícil para seu ser humano.

É por isto que os honramos. É por isto que esta noite Jesus de José pediu para se 
reunir com vocês. Ele pediu para ficar sozinho no círculo com vocês. Ele pediu aos 
outros anjos que observassem de uma certa distância. Pediu para compartilhar este 
momento com vocês como família, um a um. Ele tem estado nesta sala este tempo 
todo – vocês sabiam – trabalhando com cada um individualmente, enviando-lhes 
vibrações que eram apropriadas. Enquanto estavam ouvindo ou lendo estas 
palavras, queridos amigos, este grande mestre tocou em vocês de uma maneira 
muito especial. E agora lhes agradece por esta oportunidade de estar no Círculo 
Crimson, sozinho nesta noite sem entourage, mas sozinho para estar com vocês, 
para partilhar deste momento o mais precioso, para partilhar o desvendar desta 
nova informação.

Esta informação, queridos amigos, modificará o pensamento sobre como as coisas 
são feitas. Nós a temos chamado "a matemática quadra." É parte do que chamarão 
seu salto quântico. Está relacionado a este tempo de vocês, do ano 2012 (o qual, 
nós dissemos provavelmente virá bem mais em breve). Esta é informação que 
modificará e mudará o modo como as coisas são vistas. Está sendo comunicada a 
seus pesquisadores ao redor do mundo. Estamos compartilhando-a com vocês aqui 
nesta noite porque vocês são os que estão entre os primeiros a integrá-la em seus 
seres. É por isto que experimentam o que estão experimentando agora.

Com sua permissão, ficaremos mais um pouco esta noite. Ouviremos sua música (o 
concerto de Natal de Roberto Coxon). Vamos apreciar o calor de sua sala, o calor 
de seus corações. Nos sentaremos a seu lado. O Círculo Carmesim se sentará ao 
seu lado e sentirá os padrões de energia da música que será canalizadad para você 
(através de Robert Coxon) esta noite. Estas vibrações virão através de seus corpos 
e e se estenderão para tocar o quarto elemento. As vibrações irão saudar o quarto 
elemento em seu ser para iniciar este processo de ativação de que falamos. 
Queridos amigos, há muito que aprender a frente, muito aprendizado a frente. Mas 
nestes breves instantes, esta noite, liberem todas as suas preocupações.
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E para as perguntas que estão fazendo, não vamos fazer a sessão normal de 
perguntas e respostas nesta noite, mas na verdade chegará o momento quando 
iremos trabalhar com vocês na colocação de elementos em outro forno que não o 
seu! (muita risada entre os presentes) Pedimos que não se apressem com este 
processo. Pedimos que se relacionem com o que falamos anteriormente. Utilizem 
apenas de si mesmos e de suas preocupações em seu Forno da Graça.

Queridos amigos, nos sentaremos com vocês com o lembrete desta noite para 
harmonizar com a música e observar enquanto a nova bola, como quarto elemento, 
recebe aceitação dentro de seu ser. Nós os amamos ternamente, amigos. E como 
sabem, em tudo isto, especialmente esta noite, nunca estão sós.

E assim é.

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / dezembro 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de dezembro de 2000 - Série dos Criadores

Espere Mudanças e as Abençoe

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que retornamos a seu círculo. Retornamos 
para esta energia de ontem a noite (referindo-se a reunião do Círculo Crimson do 
dia 9 de dezembro de 2.000). Nos reunimos para discutir suas perguntas, e para 
colocar nossa energia por trás delas. Mas do momento em que os deixamos ontem 
à noite para nosso encontro hoje, o elo de energia se manteve. O círculo não foi 
quebrado, e assim continuamos com facilidade hoje aqui.

Agora disporemos de tempo suficiente para responder a suas perguntas, mas há 
várias coisas às quais gostaríamos de nos dirigir com este grupo. Para aqueles 
reunidos aqui neste círculo presente hoje, pedimos que cada um simplesmente abra 
seu coração para acrescentar energia a este círculo. Durante os próximos minutos 
continuaremos a ajustar as energias para um fluir mais eficiente da informação. Há 
muito que cada um traz hoje para ajudar a intensificar e ampliar este energia.

Trabalharemos vários tópicos antes de suas perguntas. O primeiro tópico é um que 
introduziremos de forma breve, mas depois continuaremos a falar nas reuniões 
vindouras do Círculo Crimson. Este tópico tem a haver com suas comunicações 
internas.

Muitos da família, dos Shaumbra, tem procurado as comunicações do Espírito, de 
seus guias, mesmo de entidades que canalizam como Tobias. Mas agora é chegado 
o momento de vocês fazerem suas próprias comunicações, que são parte de vocês.

Até agora tem sido um pouco difícil a vocês comunicar-se consigo mesmos, 
comunicar-se com seu eu divino. Vocês tem tido necessidade de tradutores 
externos na forma de anjos ou entidades externas para ajuda-los a discernir e 
decifrar a informação que verdadeiramente estava vindo através de vocês. Mas 
como sabem, agora é chegado o momento de tomar a responsabilidade por seu 
próprio ser, por seu próprio poder, e por suas próprias criações.
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Há mudanças recentes que vem ocorrendo em seu interior mais profundo, em 
níveis mais profundos do que até mesmo seu DNA, níveis que vão a sua estrutura 
magnética e a sua estrutura vibracional. Está se tornando mais fácil e eficiente 
agora, e muito claro a vocês, começar a traduzir estas comunicações internas. Isto 
vai ter que ser praticado. Vai dar trabalho a vocês, mas uma vez que comecem a 
sacar e entender como isto é feito, será um grande passo a sua própria aquisição 
de poder e a sua própria habilidade de se tornar um criador.

Com a chegada do quarto elemento (se referindo a informação canalizada dia 9 de 
dezembro de 2.000) haverá uma nova série de comunicações que virão de seu 
interior. Haverá um diferente tipo de comunicação que vem através de vocês. Isto 
vai requerer muitas mudanças. Primeiro vai ser necessário que você permita 
espaço no seu dia para "o momento de escutar." Vai requerer que reconheça que 
há uma comunicação divina que está vindo de sua essência. Que está tentando 
formar um elo, uma ponte para transpor a distância através da dualidade.

Estas comunicações virão de todas as formas. Ajudarão a guia-los em suas vidas. 
Ajudarão a alerta-los em situações vindouras. Estas comunicações serão – uma vez 
que utilizamos muitas analogias com um avião - como um sistema de navegação 
automático a bordo de um avião, completo com um radar para, olhando ao seu 
redor, ver o que não é óbvio ao olho humano. As comunicações serão como o 
controle de velocidade de um avião que regula a velocidade na qual vocês estão 
criando e processando. Serão como comunicações que poderiam vir de uma bússola 
para lhes dizer que direção estão tomando.

Ainda assim esta analogia é estreita porque estas comunicações serão muito mais 
multidimensionais. Elas os ajudarão a saber coisas. Elas ajudarão a ter 
conhecimento de situações quando você estiver em seu momento divino. Elas 
auxiliarão vocês a ver além do que até agora tem sido o óbvio. Vamos tratar deste 
assunto muito mais detalhadamente em seu futuro. Escolhemos apresentar aqui 
neste pequeno grupo hoje para depois distribuir a todos que ouvem e lêem a fim de 
iniciar os trabalhos com vocês. Há certos sintomas que precisarão sentir e 
conhecer. Vocês saberão que seu ser divino está tentando cobrir a distância, formar 
um elo com seu eu humano consciente. Quando você não estiver ouvindo muito 
bem esta nova comunicação, sentirá uma intensa sensação de irritação e incômodo. 
Quando seu corpo físico necessita de cuidados, ele não chama sua atenção? Não é 
irritante até que você ponha energia naquela situação física e traga de volta o 
equilíbrio apropriado? Quando não escutar a suas comunicações internas, você terá 
uma intensa sensação de irritação e incômodo. Isto pode fazer com que fique ainda 
mais irritado, mas eventualmente vai fazer com que você se sente na quietude de 
seu divino momento e escute!

Agora cada de um de vocês chegará a uma compreensão destas comunicações de 
seu ser divino de diferentes maneiras. Alguns irão literalmente ouvi-las. Alguns 
terão uma sapiência. Outros terão uma forte sensação intuitiva. Há muitas 
maneiras delas se manifestarem para vocês, novamente dizemos que entraremos 
em maiores detalhes nas próximas reuniões. Mas é para que saibam, todos que são 
Shaumbra, todos que estão conectados conosco, que agora é iniciado o tempo para 
um novo tipo de comunicação divina interior.

Para aqueles que buscam comunicações de fora, que são Shaumbra, nós diremos 
que as comunicações exteriores serão essencialmente cortadas a partir deste 
ponto. E Cauldre (Geoffrey Hoppe), não queremos dizer com isto que você esteja 
incluído durante estes encontros; ele fica muito preocupado com isso! (dá uma 
risadinha) Isso aqui é feito com sua permissão e cooperação, de maneira a que não 
focalize no que está dentro de você.



83

Então, queridos amigos, não entrem em pânico. Não entrem em pânico quando 
aqueles que sentiam ao seu redor se comunicando, aparentemente não estar mais 
aí. Na verdade estão. Na verdade, vocês jamais estão sós, mas eles se recolherão 
por um tempo para permitir que vocês ouçam as verdadeiras comunicações 
internas.

O que estamos trabalhando com vocês aqui, como sabem, é tornar-se seu próprio 
criador, é estar em seu eu divino. A série de passos pela qual passamos é 
deliberada, intencional, e de alguma forma dolorosa para vocês. Mas há um 
processo para isto, um processo que algum dia vocês ensinarão.

Bem adicionamos esta nota como uma extensão de nossas discussões de ontem. 
Há muitas mudanças ocorrendo agora, e vocês as perceberão acontecendo mais 
rapidamente. Mesmo que Cauldre não goste muito que nós façamos predições, 
falaremos a vocês dos potenciais de algumas coisas vindo muito em breve. Serão 
como marcos para que vocês compreendam o que está acontecendo dentro de 
vocês e ao seu redor.

Dentro em breve, uma antiga instituição estará fragmentada. Há uma velha 
instituição que será rachada. Isto acontece, queridos amigos, porque quando a 
nova energia chega ao poder, velhos conceitos precisarão ser removidos. Falamos 
aqui de um evento externo, mas é indicativo do que está acontecendo dentro de 
seu ser.

Ao mesmo tempo – embora possa parecer um paradoxo – há algo enterrado há 
muito, muito tempo e que agora vem a superfície. E não estamos falando aqui de 
seu continente perdido e sim de algo mais específico. Há algo escondido, enterrado 
por um longo período de tempo. E que precisava entrar num lugar secreto. Agora 
surgirá em seu tempo, e ao fazer isto, trará uma verdade que será contestada -
fortemente contestada – por aqueles que mantém a velha energia. Vai gerar muita 
controvérsia. Vocês verão estas coisas acontecer em um período de tempo 
relativamente curto.

Não damos estas informações como predições, pois como dissemos não é nosso 
papel predizer. É seu papel criar. Nós vemos todos os potenciais de mudança e 
movimento. Vemos que é apropriado que estas coisas aconteçam a este ponto.

E com isto, queridos amigos, ficaríamos encantados em responder, ou tentar 
responder a suas perguntas deste dia.

Pergunta: Tobias, eu percebi que após participar de uma canalização de Tobias, é 
mais fácil comunicar com o Espírito. No entanto, com o passar do tempo, e estando 
imersa no cotidiano, a comunicação com o Espírito se torna mais remota e difícil. 
Você poderia explicar o que se pode fazer para manter o canal aberto, por assim 
dizer?

Tobias: Já nos referimos a esta pergunta em nossas observações introdutórias 
hoje.

Pergunta: Tobias, se não podemos usar intenção futura para criar, ou simplesmente 
não precisamos, e não é suposto esperar resultados em um tempo devido, como 
sabemos quando estamos criando?

Tobias: Esta é uma pergunta excelente. E é parte da série pela qual passamos com 
vocês neste momento (Série dos Criadores). Temos sido deliberadamente lentos no 
processo. Temos pedido a vocês, Shaumbra, para aceitar todas as coisas como elas 
são. Temos pedido para aceitar a si mesmos como seres divinos, aceitar seu eu 
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humano. Pedimos a vocês estar no momento divino. Pedimos para criar em graça. 
Pedimos para saber que as mudanças virão e para abençoa-las. Tudo isto é parte 
do processo. Em sua pergunta vemos impaciência. Nós propomos uma questão na 
Série dos Criadores em que estamos agora. Nós pedimos a vocês para focalizar nas 
lições específicas, e quando chegarmos ao fim desta série, vocês terão um profundo 
e amplo entendimento de seus próprios poderes para se tornar verdadeiros 
criadores. Vocês compreenderão como a criação funciona de fato. Assim que agora 
é um bom momento para lembrar-lhes, e a todos conectados a este processo 
através do tempo e do espaço, que sejam pacientes com o processo. Sejam 
pacientes com o processo. Estamos trabalhando com vocês na liberação de velhos 
conceitos do quê pensavam ser criação, de maneira a poder introduzir os novos 
conceitos. Enquanto isso, queridos amigos, sejam pacientes com este processo.

Pergunta: Tobias, você disse que as pessoas gay tem uma "bola clara"que nunca 
vira branca ou preta. Isto é como a energia feminina e a masculina? Que benefícios 
funcionais esta estrutura fornece?

Tobias: Esta bola clara de que falamos em nossa metáfora não toma 
completamente as características energéticas da branca ou da preta. Ela tenderá 
para uma ou para a outra, mas manterá mais nuances cinzas. Com outro humano, 
a bola clara tomará totalmente as características e aspectos ou da branca ou da 
preta. O propósito é ter mais flexibilidade e menos definição para o equilíbrio da 
energia. O propósito é fornecer uma ponte, num certo sentido, entre luz e 
escuridão, mais do que tomar as características de dualidade. Isto também 
acontece para fornecer um novo equilíbrio da dualidade da energia masculina e 
feminina. A energia masculina/feminina é um dos exemplos mais fortes de 
dualidade na segunda criação. Este atributo pouco usual da bola clara foi escolhido 
especificamente pelos anjos humanos que vocês chamam "gays." Achamos este 
termo muito interessante – talvez haja uma certa felicidade em não tomar uma 
polaridade tão forte! Eles estão ajudando a estabelecer o novo templo que vai 
fragmentar este velho conceito de energias masculina e feminina.

Pergunta: Por favor, explique mais a metáfora sobre as bolas.

Tobias: Usamos a metáfora das bolas para ajuda-los a compreender a composição 
de sua energia e o equilíbrio da dualidade. Quando passaram da primeira criação, 
sua unidade foi dividida em duas. Estas se tornaram luz e escuridão, ou positivo e 
negativo, ou qualquer outro termo que escolham para definir a polaridade.

O terceiro elemento – o que definimos como a bola clara – é muito parecido a um 
camaleão. A bola clara toma os atributos da branca ou da preta para fornecer um 
balanço equilibrado de energia. Esta compensação do equilíbrio de energia então 
fornece a força, fricção, e propulsão necessárias para suas experiências humanas. 
Não queremos dizer literalmente haver "bolas" em vocês, elas simplesmente 
representam a composição de energia em seu ser. Utilizamos este exemplo das 
bolas para ajuda-los a compreender porque vocês têm a sensação de certas coisas 
em seu ser físico e emocional. E além das bolas branca, preta e da clara, agora 
chega o quarto elemento. Este elemento está modificando toda a estrutura de sua 
energia. Vocês estão passando por muitas mudanças em seu ser. Trazemos esta 
nova informação a vocês para ajudar na compreensão específica do que está 
acontecendo.

Este quarto elemento está entrando na composição de sua energia humana. 
Cauldre pergunta, "De onde vem este elemento? Vem do primeiro círculo?" E a 
resposta é "Não." É difícil de explicar aqui, mas o quarto elemento é "filho" da 
branca e da preta. É nascido do relacionamento do equilíbrio energético de seu 
branco e preto. Vem do grande amor e dinâmica que há entre estes dois. É o que 
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chamariam a criança crística. Entendam que todas estas coisas de falamos estão 
acontecendo agora em vocês. Está ocorrendo o nascimento da consciência Crística 
na composição de sua energia. É por isso que estão experimentando as coisas que 
vivenciam agora.

Passaremos mais tempo com este conceito em nossas futuras discussões. Pedimos 
a cada um aqui e conectado conosco para não hiper-intelectualizar este processo. 
Ele é muito simples. Veja-o em seu aspecto mais simples. O quarto elemento é 
simplesmente o nascimento da criança crística dentro de você.

Pergunta: Tobias, há alguma relação entre as três bolas e a partida dos atributos 
do eu que temos sido nesta vida?

Tobias: Em resumo, sim. Com a entrada deste novo elemento, há uma nova 
relação entre as bolas branca e preta e a clara. Estes elementos originais irão 
considerar o quarto elemento um estranho. Tentarão rejeita-lo. Você sentirá isso 
em seu corpo, na mente e emoções. Como já dissemos no início de nossa sessão, 
há uma velha instituição que será desmantelada. É uma manifestação exterior de 
tudo que está acontecendo dentro de seu ser.

Pergunta: Tobias, é apropriado escrever a palavra "preocupação" e coloca-la no 
forno ao invés de encontrar um visual para esta emoção ou tema?

Tobias: Totalmente, e lhe agradecemos por perguntar. Você pode escrever palavras 
para colocar no forno. Pode usar símbolos. Pode usar qualquer coisa que seja 
apropriada a você, porque na verdade vocês são os criadores. Este é um bom 
exemplo de outra forma a se utilizar.

Pergunta: Tobias, estou mais confuso do que nunca. Deixe de lado as velhas 
maneiras metafísicas de pensar. Não pergunte a ninguém. Não tente criar da 
maneira como fazia antes. Meus guias não estão disponíveis. Apenas aceite e 
permita. Como posso realizar esta tarefa, mudando de carreira, por exemplo?

Tobias: Você está forçando demais! Você procura respostas em todos os lugares, 
ao invés de olhar para dentro de si mesmo. Para você sugerimos especificamente 
uma semana de férias! Você precisa de um tempo sem pensar, sem preocupações. 
Temos trabalhado com você – e com todos os outros – nesta série deliberada de 
passos para ajuda-los a liberar o velho. Isto vai permitir um novo equilíbrio em sua 
vida. Na verdade pedimos que seja paciente, mas você luta demais com isto. Você 
vai se acabar se continuar estas atividades. Prescrevemos a você uma semana de 
férias longe dos outros. É muito importante e necessário. E durante este tempo 
iremos trabalhar com você. Na verdade virá mais de dentro, mas haverá energias 
que estaremos levando pra você, mas você precisa estar num espaço tranqüilo. E 
estamos nos dirigindo a pessoa que fez a pergunta. Não estamos pedindo a todos 
os Shaumbra que tirem uma semana de férias! (risadas)

Pergunta: Não tenho experimentado noites de terror ou pesadelos que você 
mencionou nos últimos dois círculos. Isto é algo de devemos esperar?

Tobias: Não, em seu caso específico este aclaramento já foi feito. Não há razão 
para que estas velhas coisas venham a seus sonhos. Você passou muito tempo em 
outros níveis trabalhando na compreensão da travessia pela muralha de fogo. Não, 
você está bem.

Pergunta: Tobias, estive envolvido com outras pessoas e grupos que tem 444 e em 
números de telefones e endereços. O que há nisto?
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Tobias: Você continuará a ver este elemento "quatro" e múltiplos de "quatro" como 
mencionamos nas últimas sessões do Círculo Crimson. Falamos da importância do 
"quatro." Quando você vê este número é simplesmente para informar que você 
está no caminho certo. São pequenos marcos. São pequenas certezas que recebe, 
indicando-lhe que está seguindo na direção certa.

Pergunta: Tobias, é interessante sua referência a uma muralha de fogo versus a 
compreensão humana de inferno. Poderia nos ajudar na compreensão disto?

Tobias: Queridos amigos, são a mesma coisa. Não é de surpreender que utilizamos 
este conceito da muralha de fogo. Em seus livros religiosos, a muralha de fogo é 
representada como inferno, de ser enviado para o inferno por uma eternidade. Não 
tem sido parecido ao inferno, em alguns casos com suas muitas vidas na Terra? 
Quando deixaram o Lar, quando vocês deixaram o primeiro círculo e atravessaram 
a muralha de fogo, vocês sabiam e nós sabíamos que jamais retornariam pra Casa. 
A Casa que deixaram jamais seria a mesma devido ao trabalho que realizaram na 
Terra. Não queremos dizer, queridos amigos, que vocês jamais se reunirão 
conscientemente a seu eu divino e com o Espírito e Tudo Que É. Este conceito 
significa que todas as coisas mudaram quando vocês partiram através desta 
muralha de fogo. É interessante que suas próprias religiões tem utilizado este 
conceito mas modificaram-no para significar algo ruim, algo que não vem da 
verdade. Mas os símbolos e elementos energéticos continuam aí. Na verdade 
antecipamos esta pergunta, e há muita significação nisso.

Pergunta: Preciso sair de Denver por questão de saúde. Não sei se deveria ficar em 
Colorado, mas viver nas montanhas ou no sopé dos montes, ou me mudar para 
Montana. Entretanto, o inverno no sudoeste de Montana tem me preocupado.

Tobias: Voltamos a afirmação na abertura da comunicação. É hora de ouvir, mas 
vocês olham pra fora em busca destas respostas. Utilize mais tempo em quietude, 
e você saberá. Também para você e todos os demais aqui conectados, não seria 
apropriado que respondêssemos a uma pergunta como esta. Embora tenhamos 
indicações de respostas, não seria apropriado que fornecêssemos uma resposta 
direta. É hora de voltar-se para seu interior e ouvir. Lembre-se, não há escolhas 
verdadeiramente erradas. Há algumas escolhas que simplesmente demoram mais 
para se manifestar.

Pergunta: Vou começar a perder peso agora?

Tobias: Em seu caso específico, não. Neste momento não é apropriado. Seu corpo 
precisa de energia extra e equilíbrio por um período de pelo menos mais um ano 
para possibilitar as mudanças por que passa. Como sabe, você não tem no 
momento o vigor necessário para agüentar as rigorosas mudanças que seu ser 
físico está passando. Você precisa deste peso para uma energia e força extra. 
Pedimos, pedimos que abençoe seu ser físico ao invés de amaldiçoa-lo. O peso tem 
um propósito para você. Está aí para protege-lo, de uma certa forma. Abençoe-o, e 
abençoe a si mesmo. O equilíbrio próprio a biologia virá pra você quando o quarto 
elemento for integrado em seu ser. Como discutimos a noite passada em nossa 
canalização, espere estas mudanças e as abençoe.

Pergunta: Tobias, é parte do processo de ascensão ou é a doença de Alzheimer, 
quando me vejo tendo lapsos de memória?

Tobias: É parte do processo por que passa. Há um traço comum em relação aos 
Shaumbra – a sensação de uma desconexão temporária, a sensação de perda de 
memória. Vocês estão mudando num passo muito rápido agora. Nem sempre é 
possível manter seus dois pés plantados no chão. Quando o equilíbrio das bolas 
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começa a mudar, você sentirá estas experiências mais intensamente e mais 
freqüentemente por um tempo. Simplesmente ria delas. Simplesmente abençoe 
estas mudanças.

Pergunta: Tobias, nas perguntas/respostas da última vez, você mencionou colocar 
uma foto de si mesmo no forno. Você usou este símbolo para saúde e para peso. É 
necessário designar porque sua foto está no forno ou a graça saberá o tema?

Tobias: É melhor não designar. É melhor não rezar ou verbalizar intenção. Já há 
uma ciência e uma compreensão acerca da colocação de sua biologia e de seu 
equilíbrio físico dentro do forno da graça para equilíbrio. Queridos amigos, 
simplesmente fechem a porta. Apertem o botão de iniciar. Permitam que a graça 
faça o trabalho. Vocês lutam tanto com suas mentes, tentando até descobrir o 
processo do forno! É muito simples. A graça é um estado natural de equilíbrio e 
fruição. Pedimos que fiquem fora do caminho! Permitam que a graça de seu ser 
divino lide com estas coisas sem expectativas de resultados. Há um equilíbrio 
natural e um fluir natural em seu ser divino. É chamado graça.

Pergunta: Tobias, a história de Taylor da última vez parecia muito pessoal, até que 
você chegou ao forno da graça. A história de Taylor era uma metáfora ou parábola 
ou Taylor era uma pessoa real?

Tobias: Taylor é uma compilação de muitas pessoas. Baseia-se nas experiências 
atuais daqueles que são Shaumbra. Em certos exemplos contamos a história de 
uma pessoa específica, mas no caso de Taylor, era uma compilação. As histórias 
que partilhamos deveria soar familiar a vocês. Estamos simplesmente espelhando 
de volta suas próprias experiências. Estamos colocando-as a sua frente na forma de 
uma história para ajuda-los a ver com mais clareza. Esta informação e a energia 
por trás dela deveria soar familiar. Deveria parecer como que saindo de vocês e ter 
equilíbrio. É assim que saberão que este é o lugar certo para vocês.

Pergunta: Há alguma chance de haver alguma pílula mágica especial ou um atalho 
que você pudesse compartilhar?

Tobias: (rindo) Esta é uma pergunta engraçada e daremos a você uma resposta 
também engraçada. Se você está procurando por um atalho ou por uma pílula 
mágica, nosso conselho a você e a todos os outros é simplesmente fiquem fora de 
seus caminhos. Fique fora de seu caminho! Há tanto de seu intelecto envolvido. 
Mas também vemos que você verdadeiramente se diverte com isso. Você 
verdadeiramente se diverte brincando com isso! Se quiser um processo bem rápido, 
fique fora de seu velho jeito humano e permita que as mudanças venham 
rapidamente e as abençoe quando chegarem.

Pergunta: Acabamos de passar por uma experiência de colisão violenta de três 
carros. O que há nisto?

Tobias: Você está a frente num caminho pelo qual tem um sentimento muito forte. 
Está muito concentrado num caminho particular, e não vê outras alternativas. Às 
vezes você precisa de uma chamada para acordar. Vemos seu entusiasmo e 
excitação nesta jornada em que está. Vemos você repleto de luz e alegria e amor. 
Este acidente surgiu como uma chamada, e como sabe, ninguém se machucou. Foi 
um golpe em seu ego mais do qualquer outra coisa. Está sendo pedido a você que 
dê um passo atrás por um momento e que re-avalie sua jornada enquanto humano. 
Não estamos falando sobre seu destino literal naquele momento, mas de sua 
jornada enquanto humano. Há alguns desequilíbrios de compreensão que você tem 
mantido por um tempo. Mas você não os reconhece. Vocês os mantêm como 
corretos. Você os tem usado como uma defesa. E num certo sentido, seu próprio 
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ser sabia que você iria utiliza-los para manipular outros. Este acidente que teve em 
seu caminho para algo que lhe era querido foi um lembrete que "as coisas nem 
sempre são o que parecem ser," para citar o Kryon.

Pergunta: Há alguma sabedoria que deseje partilhar em referência a parcerias e 
relacionamentos na nova energia?

Tobias: (esforçando-se) Esta é – mudamos nossa energia aqui para uma mais 
solene – esta é uma área difícil e desafiadora para muitos de vocês. Vocês estão 
fazendo mudanças muito rápidas em seu ser. Estão passando pelo processo de 
integração de sua divindade muito rapidamente. Para muitos, relacionamentos 
agora não são apropriados. Sabemos que desejam estar com alguém, partilhar o 
amor que têm em seus corações, partilhar todos os dias as prendas de ser humano. 
Mas por um período de tempo, relacionamentos tenderão a atrapalhar o caminho 
no qual estão. Compreendam, não é o Espírito que está recusando um 
relacionamento para vocês. É a parte de seu ser que compreende que vocês estão 
verdadeiramente destinados a ser mestres de capacitação ao poder. Durante este
tempo de mudança, a distração de um relacionamento externo tenderia a derrubar 
o equilíbrio de energia no qual estão tão diligente e cuidadosamente trabalhando. 
Esta não é uma informação fácil de transmitir a vocês e aos que estão conectados 
aqui. Mas novamente, é por isso que vimos aqui freqüentemente e agradecemos a 
vocês e os honramos pelo serviço. Sabemos o quanto sacrificam. Sabemos que 
sacrificam muito. Sabemos que desejam partilhar o amor que têm. Podemos 
apenas dizer que haverá um tempo apropriado para isso.

Pergunta: Há muitas pessoas aqui extremamente interessadas em avançar nas 
coisas medicinais. Você tem algo mais específico em relação a isto e as pessoas 
aqui?

Tobias: Pedimos as pessoas que trabalham nestas artes que examinem 
cuidadosamente a informação que está sendo apresentada agora sobre o quarto 
elemento. Ela irá fornecer muitas das partes que faltam. Ajudará a ver além do quê 
foram treinados a procurar. Ajudará a ver além do óbvio. Irá ajudar a responder 
muitas de suas perguntas. A ciência do quarto elemento fará com que as respostas 
cheguem a vocês. Há pessoas com conhecimento que estão muito próximas de uma 
nova compreensão do que chamamos a matemática quadra. Esta informação será 
apresentada em breve. Será uma afirmação do que está acontecendo com as novas 
energias. Também proverá vocês com novos insights e compreensão. Mas por 
enquanto, examinem esta informação sobre o quarto elemento, porque vocês estão 
passando por este processo neste momento em si mesmos. Olhem para dentro de 
si mesmo para o quê está acontecendo, depois começarão a juntar os pedaços do 
quebra-cabeças para o trabalho de pesquisa que estão realizando agora. Vai se 
tornar escandalosamente óbvio e claro pra vocês em breve.

Pergunta: Parece que o conceito de dois mundos está mais evidente e perturbador . 
O quê podemos fazer para lidar melhor com isto e ainda viver nos dois?

Tobias: Lidem com isto através da compaixão e compreensão. Compreendam que 
estão vivendo cada dia mais e mais nesta nova energia Terra. Compreendam que 
há grande honra por aqueles que permanecem na velha energia. Há necessidade 
deles para ligar e equilibrar a velha energia. Nem todos vocês podem mover-se 
para a nova de uma só vez. Isto acarretaria um tremendo desequilíbrio de energia. 
Honrem aqueles que vocês vêem passar por seu caminho cada dia e que estão na 
velha energia. Abençoe-os e saibam que um dia vocês serão seus mestres. É tempo 
de vocês estabelecerem o exemplo. Embora possa parecer que irão estar 
aumentando a fissura entre a velha e a nova energia Terra, haverá uma ponte 
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neste abismo que chega nos anos vindouros. Vocês serão os que ajudarão a guiar 
os demais na travessia desta ponte.

Pergunta: Tobias, você falou sobre relações aos pares usando a metáfora do 
montanhista. Há mais do que duas pessoas nestes grupos?

Tobias: Há milhões. Há muitos, muitos, muitos assistindo uns aos outros, um a 
cada vez. Usamos a história dos alpinistas para ajuda-los a compreender como um 
mantém o equilíbrio e a estabilidade, enquanto o outro avança em novo território. 
Mas se olhar pra baixo, não verá apenas mais um, verá milhões e milhões, todos 
seguindo, todos ajudando, todos que em certo momento exercem o papel de 
mantenedores, mantenedores de energia. Outros têm o papel de exploradores e 
aventureiros. Vocês negociaram os papéis por uma eternidade de tempo, mas 
agora vocês, Chaumbra, são os exploradores e os viajantes. Agradeçam aos que 
mantêm a energia para o trabalho que estão realizando. Agora antes de partirmos, 
nos dirigimos aos que estão lendo, aos que estão escutando através de suas 
dimensões. Nós lhes dizemos que realmente compreendemos o que estão 
passando. Sabemos que há momentos quando você sente que não somos tão 
empáticos com o que está passando. Como dissemos anteriormente, nós não temos 
as respostas. Esta verdade deveria também lhes dar alegria. Saibam que vocês são 
os que ajudam a estabelecer os templos de energia da nova Terra. Vocês são os 
que criam o modo como este novo espaço é sentido e que aparência tem. Estão 
construindo a nova aldeia, a nova energia Terra. Vocês estão criando a aparência, 
sentimento, charme e energia. Selecionam as cores das construções. Vocês são os 
arquitetos de toda a infraestrutura. Estão criando a música e as vibrações. Quando 
os portões da aldeia forem abertos, os outros terão um lugar belo, amoroso, 
saudável e confortável para viver. Vocês são os desenhistas e os construtores da 
nova aldeia.

E com isto, queridos amigos, nós lembramos a vocês que estamos sempre 
disponíveis em energia e em amor, mesmo que estejamos fora daqui por um breve 
período. Lembramos que nunca estão sós no trabalham que realizam. Há família na 
Terra. Eles são conhecidos como Shaumbra. E há mais família perto do lado de fora 
de seu círculo.

E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / dezembro 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

6 de janeiro de 2001 - Série dos Criadores

Lição 6: Dentro de Você há Equilíbrio Divino

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos aqui com vocês neste dia do Círculo 
Crimson. Entramos alegremente em seu espaço e em sua energia. Oh, seus 
corações estão abertos neste momento! Vocês nos aceitam verdadeira, profunda e 
amorosamente. Nós lhes agradecemos por nos permitir entrar neste espaço.

A aceitação de si mesmos, de quem são... oh, isto mudou significativamente desde 
a última vez em que conversamos. Mudou em enormes proporções desde que 
iniciamos nossos encontros neste círculo. Parte de nossa responsabilidade no 
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Conselho Crimson é oferecer a vocês uma perspectiva, mostrar o que vemos. Há 
momentos em que não podem ver seu próprio progresso, porque estão no meio de 
suas vidas e experiências. Vocês estão tão entranhados na dualidade que lhes é 
difícil ver quem realmente são. Assim que oferecemos nossa perspectiva. E 
realmente, queridos amigos, vocês não têm a mesma consciência que tinham há 
apenas alguns meses atrás. Vocês desprenderam muito do velho, e agora começam 
a abraçar a energia do novo. E esta energia é seu próprio eu divino.

Queridos amigos, eu, Tobias, e aqueles do Conselho Crimson viemos aqui neste dia 
para partilhar com vocês o que vemos. O que vemos é um grupo de humanos nesta 
sala e até mesmo aqueles lendo ou ouvindo estas palavras através das dimensões, 
através do tempo e do espaço. Olhamos dentro de seus corações, dentro de seu 
chakra um, e vemos que estão aprendendo a aceitar sua divindade. Sabemos que 
isto tem sido difícil e desafiador. E sabemos que alguns de vocês amaldiçoaram 
Tobias. (risadas) Vocês amaldiçoaram cada lição que demos a vocês! Rimos com 
vocês agora! (dando uma risada) E os honramos, porque sabemos que tem sido 
difícil.

Vimos a vocês com esta série – que chamamos A Série dos Criadores - para lhes 
dar informação que podem usar para se tornar humanos poderosos. Sabemos que 
a última coisa que um anjo humano precisa é escutar sensaboria. Assim que somos 
muito cautelosos. Continuaremos a fornecer-lhes tanta informação sólida e prática 
quanto for possível em nossa conversas. Mas queridos amigos, esta rua entre nós é 
uma de duas mãos. Não lhes daremos trivialidades. Não lhes daremos palavras 
vazias para que se sintam bem por um breve momento de seu tempo. Nós lhes 
daremos informação que estamos recebendo de vocês sobre seu próprio caminho. 
Daremos informação que uma parte de vocês nos está contando que vocês 
precisam ouvir. Somos simplesmente aquele que repõe informação vinda de vocês. 
É por isto que soa tão familiar. É por isto que às vezes a energia de Tobias e do 
conselho Crimson parece estar tão próxima, soando com significado como se vinda 
de vocês. É porque é assim mesmo que acontece. É informação que pediram que 
nós transmitíssemos a vocês.

Uma parte da parceria que temos aqui neste círculo, queridos amigos, é transmitir 
informação para vocês, mas depende de vocês, vocês anjos humanos, coloca-la em 
prática. Depende de vocês trabalhar com ela, trabalhar com estas novas 
ferramentas. Depende de vocês em última instância tornarem-se criadores. Como 
lhes dissemos antes, não conhecemos todas as respostas a suas perguntas. Mesmo 
em nosso último encontro, quando as perguntas foram feitas, dissemos que 
estaríamos fora por um tempo. E Cauldre (Geoffrey Hoppe) pensou que isto fosse 
só para ele! Mas realmente, pelos últimos 30 dias, foi para todos vocês.

O fundir desta energia entre vocês e nós e o Espírito e Tudo Que É realmente é 
doce! A energia neste espaço é realmente encantadora, seja vocês nesta sala na 
montanha ou num espaço distante daqui. Sabemos que suas vidas são repletas, 
com muitas atividades, muitos pensamentos, muitas preocupações. Pedimos agora 
a cada um de vocês aqui, lendo ou ouvindo para fazer uma pausa para o fundir. 
Queridos amigos, tomem o momento para sentir o que ajudaram a criar com o 
Espírito neste espaço, o sentimento de amor verdadeiro, o sentimento de paz, e a 
sensação de seu próprio eu divino despertando serenamente, lá dentro.

Pedimos a Cauldre para ficar em silêncio por um momento. Pedimos a cada um que 
sinta este fundir que ajudaram a criar. Realmente este é um momento doce para 
nós, para todos nós que entramos.

(Pausa)
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Bem, aqui esta noite temos uma energia interessante, um pouco diferente do que 
possam ter experimentado antes. Como sabem, há muitos que chegam para visitá-
los quando estão no círculo, são aqueles do outro lado do véu que estão curiosos 
sobre os trabalhos aqui. De uma certa forma, queridos amigos, eles têm que fazer 
reservas com antecedência para aqui estar, pois de outra maneira seriam uma 
enchente para dentro de seu espaço. (dando uma risadinha) Nós somos muito 
reservados sobre quem vem até aqui. Há até uma ordem de chegada para seu 
círculo. Vocês, os humanos aqui, sentam-se no primeiro círculo. Então há os outros 
que se reúnem num círculo ao redor deste e em círculos que se expandem após 
este outro.

Agora nesta noite de nossa reunião, aqueles que chegam somente com convite... 
sua energia é diferente. Eles são os que nunca atravessaram a muralha de fogo, 
mas estão ansiosos aguardando o momento apropriado. Eles são os que começarão 
a entrar dentro dos próximos cinco anos de seu tempo. Serão os que passarão 
através da muralha de fogo. Irão para um tipo de sala de recepção, ou transição, 
antes que possam tomar um corpo físico, antes que possam entrar na consciência 
da Terra. São os que vocês conheciam quando estavam no reino, quando estavam 
no primeiro círculo. São aqueles com os quais vocês brincavam, que vocês 
ensinaram, mesmo quando estavam lá. Eles sentiram sua falta imensamente. 
Vocês não lembrariam seus nomes. Sequer lembrariam muito bem suas energias. 
São os que vocês conheceram. São os que vocês sentiram saudades. Oh, e 
realmente eles mal reconhecem vocês.

Isto nos leva a um bom tópico para discutir desta vez. Quase todos vocês 
perguntaram qual era seu nome angélico no outro lado, o nome pelo qual eram 
chamados. Sabem, queridos amigos, por que não são capazes de tocar o ponto em 
questão? É porque o nome pelo qual eram chamados no outro lado, o qual é como 
uma vibração ou um tom...Vocês não os levam mais.

Vocês mudaram demais desde que iniciaram suas jornadas na Terra. Seria uma 
desonra para aqueles que chegam esta noite chamá-los pelo nome que eram 
conhecidos no primeiro círculo. Seria uma desonra. Seria como chamar um general 
de tenente. Seria como chamar alguém que é um doutor de estudante. Seria uma 
desonra a eles usar o nome pelo qual eram conhecidos porque vocês foram muito, 
muito longe. Evoluíram tanto que há um novo nome saindo de dentro de vocês. 
Não é aquele que tinham no outro lado, mas um novo nome que vocês estão 
ajudando a criar e definir neste instante. Com este nome começamos a ter as 
pistas das energias nascendo dentro de vocês, e ao acontecer, o novo nome 
começa a surgir. Seria inapropriado a nós partilhar este nome com vocês, uma vez 
que descobrirão por si mesmos. Irão conhece-lo sem dúvida ou questionamento. 
Mas este nome ainda está nascendo. Assim que pedimos que sejam pacientes.

Então, aqueles que entram para observar estão aqui por uma razão muito boa. Eles 
têm observado vocês do outro lado, do primeiro círculo. Eles têm se espantado com 
o que vocês têm realizado, e como é estar na Terra, estar na dualidade, não ter 
lembrança de quem realmente são. Estão em reverência por vocês começarem a 
lembrar. Reverenciam ao ver que vocês saíram da energia do "dois," e iniciam um 
novo equilíbrio. Vocês estão trazendo a consciência crística. Quando houver massa 
apropriada, quando houver Shaumbra e trabalhadores de luz suficientes ao redor 
do mundo, trazendo e integrando esta energia da consciência crística, então será a 
vez deles começarem a entrar.

Eles vêm hoje para observar, para estar neste círculo, porque estão em 
treinamento e preparação. Oh, meus queridos, eles virão a Terra em 
aproximadamente cinco anos de seu tempo. Nascerão em biologia. Tomarão a 
condição humana. Eles não são aqueles que vocês chamam os Índigos, estes são 
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de um tipo diferente. As crianças índigo são as que passaram por um número de 
vidas e chegaram a um novo ponto de evolução e poderio dentro de seus seres. Os 
índigos são almas antigas da Terra.

Há os outros que estão sendo chamados "crianças cristal" - oh, vocês têm muitos 
nomes para grupos. (dando uma risadinha) Estes não são os que vocês se referem 
por este nome. Nós não damos nome a eles desta vez. Eles são os novos que 
nascerão. São os que vêm do reino do primeiro círculo e que nunca tomaram a 
forma humana. Isto significa que estão nervosos! Isto significa que estão 
espantados com o que vocês realizaram. Estão em treinamento, e estão começando 
a assimilar. Começam a se condicionar. Estão treinando para compreender. Pelo 
fato de ainda estarem no outro lado da muralha de fogo, precisam de um 
intermediário, precisam de um mediador. Há aqueles nesta sala que estão atuando 
nesta função esta noite, ajudando a trazer a energia deles mais para perto. Seriam 
como tradutores que entram.

Estes novos, entrando estarão estudando vocês pelos próximos anos. Então se você 
desperta a noite e sente uma energia no quarto, se você sente como se tivesse 
recebido um solavanco...(eles ainda estão meio desajeitados)... são eles 
simplesmente chegando mais perto. Quando vocês integrarem sua divindade, eles 
estarão aptos a entrar mais e mais perto de você. Estão tentando entender este 
processo de ser um humano. Eles estarão "acompanhando" vocês.

Se vocês pedissem a eles conselho sobre o que fazer com suas vidas, eles não 
teriam idéia. Eles aprendem de vocês! Não confundam estas entidades com seus 
guias ou seus anjos, queridos amigos. Eles são recrutas. Eles não têm permissão 
para ir e vir livremente. Eles precisam sempre – estamos usando aqui suas 
palavras – eles precisam sempre ser escoltados por um tipo de anjo que está no 
seu lado da muralha de fogo. Mas eles estarão por aí com mais freqüência.

Estão aqui esta noite, e estão ao seu lado, mesmo de você lendo estas palavras. 
Pedimos que os saúdem em seus corações. Pedimos que enviem seu amor 
enquanto eles enviam amor a vocês. Eles antegozam ansiosos sua jornada vindoura 
na Terra. Pedimos que compartilhem com eles a alma e as profundezas de suas 
experiências havidas em todas estas vidas na Terra. Eles aguardam ansiosamente o 
momento de vir e seguir seus passos.

Bem isto nos leva a continuidade da história de Jack, o Príncipe de sIAM. Queridos 
amigos, quando falamos a vocês em nossa última reunião, contamos a história de 
Jack que era o príncipe do reino do Primeiro Círculo. Ele adorava viajar por todas as 
partes do reino onde encontrava com muitos, onde aprendeu muito, onde muito 
experimentou. Ele foi a novas vilas dentro do reino. Ele partilhou com outros dentro 
do reino, e ajudou a criar muitas coisas novas. Esta é a parábola que partilhamos 
com vocês, a fim de ajudá-los a compreender como vieram para a Terra. Porque 
cada um de vocês é realmente Jack. Agora o que não falamos em nosso último 
encontro foi o que aconteceu a Jack quando ele chegou ao lugar onde a terra 
terminava. Ele empurrou seu barco para o mar, que estava calmo por um número 
de dias. E Jack começou a se chatear.

Vamos falar mais devagar aqui, e enfatizamos estas metáforas, porque elas são a 
chave para as coisas que irão ensinar. Nós honramos cada um de vocês, os mestres 
aqui presentes esta noite.

Um dia enquanto flutuava pelas águas, procurando novas aventuras, Jack viu uma 
enorme muralha de fogo. Ela o apavorou. Ele começou a remar de volta, de volta a 
terra de onde veio, de volta ao reino que tinha sido seu lar. Mas mesmo assim a 
muralha o puxava. Ele estava apavorado, aterrorizado enquanto ela o puxava de 
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uma maneira que não podia evitar. Após ter passado pela muralha de fogo, Jack 
acordou às margens de uma nova terra, deste lugar chamado Terra. Aqui 
encontrou com outras pessoas como ele. Juntos começaram a construir vilas. Eles 
criaram a arquitetura e os padrões de energia para a nova terra.

Agora vamos voltar por um momento e falar sobre o que aconteceu durante este 
período enquanto Jack passava através da muralha de fogo. Não tínhamos dado 
atenção a ele em nossa última reunião, porque queríamos falar sobre isto 
especificamente esta noite.

Esta foi uma experiência traumática para Jack – e para vocês. Pela primeira vez 
sentiu que não estava sob seu controle, quando esta muralha de fogo o puxou, e 
ele gritou. Esta foi a primeira vez que Jack sentiu terror. Esta foi a primeira vez que 
sentiu um fragmentar-se dentro de seu próprio ser. Ele sempre havia sido um 
príncipe, o herdeiro do trono. Ele sempre havia experimentado liberdade para criar 
em qualquer forma que escolhesse.

Mas agora a muralha de fogo tinha mudado tudo para ele. Enquanto estava 
passando pela muralha de fogo, ela queimou o mais fundo de seu próprio ser, 
despertando nele conflito e dor, tristeza e sofrimento – todas as coisas que jamais 
havia experimentado enquanto estava no reino. E depois despertou algo dentro 
dele, algo chamado culpa. Enquanto rolava através desta horrível muralha, 
pensando o que havia feito, sentiu culpa por ter ido longe demais. Sentiu que 
deveria ter ficado em casa no reino onde todas as coisas eram boas e certas.

Enquanto estava nesta muralha de fogo, foi despedaçado, queridos amigos. Ela 
despedaçou a unidade que ele tinha sido, e num certo sentido, vocês poderiam 
dizer que ela criou uma guerra dentro dele. Houve experiências durante o breve 
momento em que passou pela muralha de fogo que pareceram durar uma 
eternidade. Príncipe Jack, aquele que era um criador no reino, teve experiências 
dentro da muralha de fogo repletas da mais profunda tristeza, repletas de raiva e 
ódio.

Oh, sabemos que alguns de vocês estão passando por momentos difíceis ouvindo 
isto. Mas tudo isto foi apropriado. Tudo isto foi o que era para ser. E tudo isto, 
vocês verão em sua finalidade, esteve repleto com o mais grandioso amor.

Nós lhes damos muitas metáforas importantes nesta noite. Há muitas metáforas 
que serão importantes no ofício de ensinar que vocês farão.

Príncipe Jack gastou uma eternidade na zona da muralha de fogo. Ela o quebrou 
em pedaços. Estes pedaços, num certo sentido, reorganizaram-se em duas áreas.

Uma pequena porção de pedaços reconectou-se e caiu através do universo no lugar 
chamado Terra. Eles se restauraram num corpo humano. Neste corpo humano, Jack 
estava destinado a andar pela Terra muitas, muitas vezes, para repetir o ciclo de 
vidas, para ganhar experiência sobre algo numa escala muito grandiosa.

Parte de Jack, a parte maior de Jack que havia sido despedaçada passou um tempo 
extra dentro da zona da muralha de fogo. Estes pedaços de Jack passaram por um 
tempo de turbulência e dificuldade dentro da muralha de fogo. Mas então se 
reuniram. Encontraram-se. Encontraram a vibração uns dos outros. Tornaram a se 
reunir. Eles então envolveram uma grande tapeçaria de energia ao redor deles para 
se protegerem. Vocês chamariam isto de casulo. E dentro deste casulo, a maior 
parte de Jack que havia se reunido novamente, adormeceu, protegida pelo casulo 
de energia, protegida por muito outros tipos de forças invisíveis e amorosas.
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Enquanto estes pedaços de Jack estavam dormindo neste casulo, eles olharam para 
dentro. Jack sempre havia sido um criador voltado para fora, o aventureiro, o 
buscador de novas terras. Jack sempre foi uma expressão externa, mas agora a 
maior parte de Jack se encontrava dentro de um casulo, profundamente 
adormecida, olhando pra dentro.

Isto jamais havia sido realizado antes. Era uma necessidade por parte do Espírito, 
através de Jack, olhar para dentro. Olhar a partir de uma nova perspectiva, ao 
invés de criar para fora.

De volta ao Jack, o humano, que viveu muitas vidas e esqueceu quem era e que 
esqueceu sua origem angelical. Ele passou a pensar e acreditar que era apenas 
humano. Oh, ele até mesmo esqueceu suas muitas vidas na Terra. Ele começou a 
acreditar que sua existência era um mero nascer, viver e depois morrer. Ele 
esqueceria vida após vida e outra vida quem era. E seu nome mudaria vida após 
vida. Seu sexo ocasionalmente mudava. Ele teve muitas experiências.

Um dia em uma de suas vidas ele começou a questionar o "por quê." Começou a se 
perguntar quem realmente era seu pai. E as palavras que lhe disseram não 
ecoaram satisfatoriamente dentro de si. As palavras, que havia ouvido das pessoas 
nas igrejas e daqueles que controlavam as doutrinas espirituais, não ressoaram 
dentro de si. Ele sabia que havia algo mais. E buscou encontrar. Buscou reunir-se a 
algo que sabia estar ali, mas não conseguia por as mãos. Ele não podia definir o 
que era. Jack passou um número de vidas na busca, lutando e batendo sua cabeça 
contra a parede.

Após muitas provas e atribulações, e após muitos sofrimentos do corpo e da mente 
e do espírito, Jack um dia finalmente desistiu. Ele não ligava mais se ia viver ou 
morrer novamente como um humano. Ele amava sua família e amava aqueles que 
encontrou pelo caminho, mas não se importava muito mais. Ele não ligava mais 
nem tinha mais paixão por ser um humano. E isto não era um fato triste, queridos 
amigos. Isto não era uma coisa triste. Era chegado o momento. Era chegado o 
momento de liberar-se de ser humano, de agarrar-se a crença humana, de manter 
a condição humana.

As pessoas pensaram que Jack estava enlouquecendo. Preocuparam-se com ele, e 
conversaram entre si, dizendo que talvez Jack fosse um suicida, e que havia ficado 
louco. Eles pensaram que Jack devia procurar um emprego simples, fazer coisas 
simples sem se preocupar com planos grandiosos como encontrar a si mesmo mais 
uma vez.

Jack finalmente parou sua busca externa. Ele sentou-se serenamente e começou a 
aceitar. Começou verdadeiramente a ouvir e a seguir nenhuma voz que não a sua 
própria. Deixou de lado seus livros. Pôs de lado o que outros lhe diziam e acabou 
com a luta que travava em seu coração e em sua mente. Somente então Jack 
começou a entender o que estava realmente se passando. A parte maior dele que 
tinha estado no casulo, olhando para dentro, despertava agora de seu sono. Tinha 
agora terminado de olhar introspectivamente e estava pronta para despertar.

Queridos amigos, quando a porção maior de Jack, que se encontrava no casulo, 
decidiu acordar ela era como uma criança. Quando ela desperta, a primeira coisa 
que deseja fazer é reunir-se a você. Quando o Eu Verdadeiro desperta e sai de seu 
casulo, é que está procurando você. Quando assim faz, queridos amigos, é o que 
chamamos o despertar da consciência crística que se encontra dentro.

Então Jack sentou-se calmamente e ouviu por um longo tempo. Inicialmente tentou 
escutar da maneira como lhe disseram que ouvisse. Isto não funcionou muito bem. 
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Ele se viu procurando novamente, enquanto tentava permanecer tranqüilo, 
buscando em sua mente, tentando a técnica ou processo correto. Quando 
finalmente desistiu destas técnicas, e finalmente começou a permitir e ouvir de 
nenhuma outra maneira que não a sua, ele então começou a escutar a energia, o 
amor, a saudade e a paixão da parte que havia sido deixada para trás.

E então Jack compreendeu algo que sequer poderíamos explicar aqui para vocês. 
Escolhemos não faze-lo porque será único para cada um de vocês. Não há nenhum 
processo deste ponto em diante que Jack pudesse ter lido num livro. É tão único e 
pessoal a você que sequer pode ser esboçado aqui. Oh, de fato podemos conversar 
com vocês sobre tornar-se criadores. Podemos falar como chegaram até aqui. 
Podemos contar a vocês as coisas que estão experimentando neste momento. Mas 
o processo do despertar de sua divindade é tão profundamente pessoal e dentro de 
você que não poderíamos certamente começar a defini-lo. Vocês virão a 
compreender.

Queridos amigos, Jack sentou-se tranqüilamente e ouviu dentro de seu ser e 
permitiu ao nível mais profundo. Ele permitiu ao nível que significa total liberação. 
Finalmente começou a ouvir e finalmente começou a compreender. Ele finalmente 
começou a integrar tudo que era, o que vocês chamam seu Eu Verdadeiro. Isto é o 
que alguns de vocês têm confundido com seus guias, o que alguns têm confundido 
com energia externa, até mesmo com Sananda, com Jesus de José. Estes todos são 
os que vêm para guia-los e trabalhar com vocês e dar-lhes amor, mas queridos 
amigos, a integração e a descoberta interna é algo muito mais sublime.

Falaremos mais sobre isto em nossos próximos encontros, mas queríamos ir um 
pouco mais adiante com a história de Jack. É a sua história.

Quando deixaram o reino e passaram pela muralha de fogo, muito de vocês foi 
deixado pra trás. Muito de vocês entrou em turbulência, uma turbulência difícil de 
descrever e difícil até mesmo para vocês compreender dentro de seu ser. Uma 
pequena parte de sua energia total veio para este lugar chamado Terra e caminhou 
muitas e muitas vidas. Mas a parte que foi deixada para trás – seu Verdadeiro Eu –
está agora despertando. É isto o que está acontecendo com vocês agora mesmo. É 
por isto que estão sentindo estas coisas dentro de seu corpo e de sua mente. É por 
isto que estamos reunidos aqui. É por isto que os reverenciamos.

Lembrem-se queridos amigos, esta não é uma entidade de fora. Seu Verdadeiro Eu 
não é como um ser angelical com asas. É Você. É você, e vem de dentro. Se 
revisarem algumas das metáforas que utilizamos nesta parábola, chegarão a uma 
maior compreensão disto. Vem de dentro de vocês.

Agora hoje é a Lição Seis da Série dos Criadores. Pedimos a cada um que se ponha 
a vontade por um momento, porque sabemos que estão em suspenso. (dando uma 
risadinha) Os convidados de hoje sentaram-se nos círculos exteriores escutando, 
escutando como vocês ouviram as histórias em torno do campo de fogo. Eles estão 
totalmente assombrados, escutando esta história de Jack, sabendo que se trata de 
vocês. Estão boquiabertos, por assim dizer. Há reverência.

Agora vamos ao assunto desta aula. Queridos amigos, estamos agora no ponto 
para a Lição Seis da Série dos Criadores. Vamos fazer uma breve revisão agora 
esta noite. Vamos também por um aviso para aqueles que estão nesta sala, para 
aqueles que se reúnem conosco através do tempo e do espaço. Se vocês não 
compreenderam ou não entenderam completamente as lições prévias, pedimos que 
retornem a elas. Estamos colocando aqui um sinal na estrada desta série que diz, 
"Se você não entendeu, volte."
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O que vamos discutir daqui por diante, após a lição de hoje será aplicações práticas 
e ferramentas práticas para ser um criador na nova energia. Se você não tem a 
compreensão básica das lições fundamentais (Lição um – Seis), e tentar seguir em 
frente, isto vai doer algumas vezes. Você será cortado por sua própria energia 
criativa, e não vai gostar muito disso.

Para aqueles que irão ensinar estas lições no futuro, este é um lembrete de que há 
um sinal, muito parecido a um sinal "Pare," que diz, "Pare, e volte se não 
compreendeu as lições prévias." Se você caiu na Lição Seis e não tomou tempo 
para rever as Lições Um a Cinco, é altamente recomendável que retorne.

As primeiras três lições, queridos amigos, foram lições fundamentais. Lição Um: 
"Aceite todas as coisas como elas são." Esta foi a lição da mureta, de ficar por trás 
da mureta. Esta foi a lição de dar o passo para fora da dualidade e do drama, ficar 
por trás de sua mureta e observar tudo que se passa a sua volta. A partir desta 
lição você veio a entender como é fácil cair na armadilha da dualidade. Ficando por 
trás da mureta, você viu como é fácil sentir o vício de querer pular de volta a bulha.

Estando por detrás da mureta, você ganha uma nova perspectiva, uma perspectiva 
de certa maneira distante, mas não necessariamente desapaixonada. Você tem um 
ponto de vantagem na observação de tudo o que ocorre, e você vê a interessante 
dinâmica dos outros humanos. Você começa a entender a dualidade como ela 
verdadeiramente é.

Lição Dois, outra lição fundamental: "Aceite seu eu humano, e você conhecerá seu 
eu divino." Esta é talvez a mais chata das lições, mas meus queridos amigos, vocês 
vão precisar entender isto por si mesmos, e precisarão compreender para aqueles a 
quem ensinarão. Se você não aceita seu eu humano, volte ao "Vá" e comece 
novamente. (dando uma risadinha) Se você não aceita seu eu humano, se você 
rejeita a si mesmo, ele voltará mais tarde. Se eu humano irá querer aceitação, e 
será mais difícil curar mais tarde do que agora.

Vieram a Terra por uma razão. Passaram por muitas, muitas vidas por razões. Ao 
chegarem próximos da integração com sua divindade, realmente há a tendência a 
rejeitar seu eu humano. Alguns acham que vão ascender e nunca mais voltar a 
Terra. Queridos amigos, isto não é aceitação! Vocês terão dificuldades no caminhar 
do Círculo Crimson se é assim que sentem sobre si mesmos. Estão entendendo o 
que estamos dizendo aqui? Pensem duas vezes sobre a beleza e a alegria e o amor 
de ser humano. Aceitem isto. Se for difícil de aceitar, tomem um tempo para 
trabalhar nisto. Trabalhem com outras pessoas que ajudarão vocês a aceitar. Se o 
seu desejo é simplesmente é pocar para nunca mais retornar a este lugar 
desafiador que é a Terra, oh, queridos amigos, vocês terão muitos nomes em 
muitas vidas futuras! (risadas dos presentes)

Lição Dois: Aceite seu eu humano, e conhecerá seu eu divino. Esta é uma lição 
básica. Aceite tudo o que são. Aceite seu eu humano. Jack chegou a um ponto onde 
teve que aprender a olhar para o espelho e ver a beleza e ver o amor e ver Deus no 
espelho. Entende o que queremos dizer? Você precisa chegar a este ponto consigo 
mesmo, onde possa ver a si mesmo como Deus, porque você realmente é! Estar na 
condição humana é uma coisa alegre, grande e amorosa. Há milhares de entidades 
esta noite nos círculos exteriores desejando isto, desejando esta experiência. Aceite 
seu eu humano, e conhecerá seu eu divino.

Então vem, vivendo no momento divino. Lição Três: Viva no momento divino. 
Queridos amigos, como sabem tão bem, é fácil viver no passado. É fácil se 
preocupar com o futuro. Enquanto um criador, vocês não estarão no passado ou 
futuro. Vocês estarão no momento, no momento divino. De uma maneira 
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interessante, o divino momento inclui o passado e o futuro. Se você está no 
momento divino, está curando o passado. Está criando um futuro que é inspirador. 
No divino momento você está no passado e no futuro tudo ao mesmo tempo, mas 
na verdade está no que chamaríamos "ausência de tempo."

Enquanto neste divino momento, queridos amigos, para lhes dar algum incentivo, 
seu processo de envelhecimento é enormemente reduzido. Isto faz sentido se você 
está em ambos passado e futuro e na "ausência de tempo." Se escolher reduzir o 
processo de envelhecimento de sua biologia, fique no divino momento. Curar seu 
corpo físico é exponencialmente mais rápido se você está no momento divino. O 
trabalho com as novas máquinas de que falou a Dra. Mindy Reynolds esta noite, 
mostrará que isto é verdade. Quando você está no divino momento, o processo de 
cura é exponencialmente mais rápido e o processo de envelhecimento diminuído.

Oh, estas foram lições chave. Esperamos que não as tenham simplesmente lido por 
sua maravilhosa energia! (risadas) Estas foram as lições essenciais fundamentais. 
Elas não são as mais excitantes, mas as mais importantes. Estas três primeiras 
lições na Série dos Criadores são lições de aceitação: Aceitar todas as coisas, 
aceitar a si mesmo, aceitar o momento que está vivendo. Elas são as lições de 
aceitação dentro da série.

Então, queridos amigos, vamos para a Lição Quatro. A lição quatro é uma lição 
divertida, pois fornece a primeira ferramenta real a vocês: Criar em graça. O Forno 
da Graça é uma maneira de mostrar que você pode pegar uma situação e começar 
a encontrar solução. Esta será uma lição divertida para ensinar. Criar em graça é 
tirar seu modo humano de pensar do caminho. É ficar de fora um momento e 
permitir simplesmente que seu Eu Verdadeiro desperto inicie seu processo, comece 
a encontrar a solução apropriada. Criar em graça também significa por sua agenda 
fora da situação que se apresenta. Sua agenda é limitada. Ela também limita a 
verdadeira possibilidade de criação. A Lição Quatro, criar em graça, inicia um novo 
tipo de processo. O processo não vem de sua mente. Vem de dentro de você, para 
criar de uma nova maneira.

Então, criando em graça, não era de se esperar mudanças em suas vidas? Lição 
Cinco: Espere mudanças e as abençoe! As mudanças pelas quais passam em suas 
vidas, embora frustrantes e irritantes, são apropriadas. Verão antigas coisas sendo 
removidas para dar espaço a novas coisas, coisas mais sublimes. Há um paralelo 
aqui com o que está literalmente ocorrendo dentro de você. A coisa nova entrando 
é a parte de você, a parte maior que foi deixada atrás da muralha de fogo. As 
coisas saindo neste instante de sua vida se baseavam em velhas limitações 
humanas. As limitações de consciência estão sendo movidas neste momento para 
dar espaço a esta energia grandiosa.

(muito emocionado) Vamos parar um momento, pois é difícil ficar assim tão 
próximos a vocês, sentir os desafios e a dor por quê passaram e sentir o grande 
sofrimento que sentiram. E ainda assim continuam no seu caminho. Isto nos 
espanta, e as emoções que vêm à tona agora são daqueles nos círculos exteriores 
que choram em reverência. Estão chorando ao ver pelo o quê passam, e imaginam 
como será possível a eles seguir seus passos.

(uma pausa emocionada)

Vamos continuar.

Vocês não podem esperar que ao iniciar uma série de mudanças precipitadas pelo 
forno, não vá acontecer coisas em suas vidas. Os velhos jeitos, as velhas maneiras 
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se vão para dar lugar ao novo. Queridos amigos, quando você liga o forno da graça, 
espere mudanças em sua vida!

Agora pedimos para que estejam em sua nova casa por um momento. Pedimos que 
tomem um momento para ter certeza de que estão em sua nova casa. Se estavam 
no jardim, pedimos que entrem agora, abram a porta e se encontrem conosco aqui. 
(o pessoal ri) Agora, queridos amigos, pedimos que fechem todas as venezianas e 
janelas e as portas. Fechem todas as venezianas, e as janelas e as portas, de 
maneira que não sejamos perturbados por algo de fora.

Aqueles que não estão tão familiarizados com o que estamos falando, a nova casa é 
uma metáfora, um símbolo de seu novo eu humano divino. É sua nova casa. É 
quem você é. É um local mágico repleto com tudo que deseja.

Mas agora pedimos que fechem as janelas e as portas e os vidros. Vamos voltar à 
cozinha onde temos o Forno da Graça. Oh, dá até para sentir o cheiro de coisas 
assando esta noite! (risadas)

Agora queridos amigos, vamos entrar em sua cozinha. Mas que bagunça! (o 
pessoal cai na risada) Queridos amigos, vocês colocaram tanta coisa em seu forno, 
e quando era a hora de retira-las, vocês esqueceram, e seu forno está abarrotado 
de coisas! (o pessoal desata a rir) As coisas que lembraram de retirar estão sobre o 
balcão, porque não sabiam o que fazer com elas! Há bandejas de fotos e bolsas e 
carteiras e óculos! (mais risadas) Queridos amigos, suas coisas estão por toda 
parte, esfriando, por assim dizer. Realmente está uma bagunça!

Vamos falar disto hoje esta noite, porque vocês sequer sabiam o que fazer com as 
coisas após terem-nas colocado no Forno da Graça. Mas tem havido um período de 
resfriamento que tem sido apropriado. Não tínhamos lhes dado esta informação até 
agora porque queríamos que lembrassem disto quando ensinassem aos outros. Há 
um período de esfriamento! Há um período de transição do momento em que 
retiram algo do forno até que as coisas realmente comecem a se transformar em 
seu nível humano. Como sabem, a mudança começa a ter lugar. Isto faz parte do
processo de esfriamento.

Bem, agora antes de seguir adiante, vamos falar de suas coisas que estão sobre a 
mesa. Suas coisas não são tão complexas como poderiam ter imaginado, queridos 
amigos. Olhem para as bandejas de coisas sobre os balcões. Vemos basicamente 
quatro categorias de preocupação humanas nas quais todas estas coisas podem ser 
inseridas. Queridos amigos, vemos quatro áreas de preocupação humana. Aí está 
novamente o número quatro!

Primeiro, estão as coisas que lidam com biologia, com seu ser físico, com suas 
dores e sofrimentos, com doença física, com as necessidade do corpo. Há destas 
coisas.

Segundo há assuntos de relacionamentos. Este tem sido e continuará a ser um 
assunto para muitos de vocês no continuar do tempo. Em seu núcleo, 
relacionamentos representam dualidade. Eles representam o "dois." É por isto que 
relacionamentos são um desafio e um tema. Vemos que muitos quiseram colocar 
casos de relacionamento no forno – e uns poucos que o fizeram! (dando uma 
risadinha) E há muitos que colocaram suas necessidades próprias em termos de 
relacionamento sem colocar outras pessoas. Isto foi apropriado, pois como lhes 
lembramos, pedimos que colocassem no forno apenas aquelas coisas que fossem 
para vocês.
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Há também o assunto de recursos ou abundância. Como um humano, há certas 
coisas de que necessitam, e seu dinheiro em geral as compra. Há questões de 
recursos. Há questões de abundância. Queridos amigos, temos visto muitas, muitas 
destas questões em seus fornos ultimamente! (uma risadinha) Algumas foram ao 
forno repetidamente! A questão de abundância será uma das mais difíceis de 
romper e pode ser necessário leva-la ao forno várias vezes. Mas quando finalmente 
começar a funcionar, vocês verão as mudanças mais rápidas nesta área de suas 
vidas.

Então, há questões da biologia, questões sobre relacionamentos e questões sobre 
abundância. Finalmente, queridos amigos, há questões de auto-estima. Estas são 
questões sobre quem são e sobre seu próprio valor. É um assunto que agora pode 
estar diretamente ligado ao tempo quando passaram pela muralha de fogo. Vocês 
trabalharam muito em processar e liberar nesta vida. Estas liberações pelas quais 
não foram capazes de passar, estão diretamente relacionadas a este momento 
traumatizante da passagem pela muralha de fogo. Com este conhecimento em seu 
interior, queridos amigos, vocês podem começar a solucionar suas questões de 
auto-estima e valor muito facilmente. O que fizeram quando passaram foi feito a 
serviço de Tudo Que É. Vocês passaram através da muralha de fogo para explorar 
uma nova área, um novo círculo que nunca antes havia sido criado. Nós os 
reverenciamos por fazer isto em nome do Espírito. Assim que pedimos a vocês que 
agora ponham de lado estas questões de auto-estima e valor. Não há nada que 
tenham feito de errado. Vocês fizeram isto em amor e serviço.

Agora vamos voltar a sua cozinha com todos estes assuntos sobre os balcões. 
Pedimos agora que peguem as bandejas com os temas e os joguem para o alto! 
Peguem todos seus assuntos e joguem para o alto, para o ar. Vão perceber algo –
eles não caem de volta para o chão. Suas questões ficaram suspensas no ar. Elas 
flutuam no ar. Elas começam a se transformar. Ao invés de um pedaço de papel ou 
de uma foto ou de um objeto físico como uma bolsa, elas se transformam em 
brilhantes, reluzentes luzes, cada uma delas. São como estrelas, pairando ao redor 
do teto de sua própria e ampla cozinha.

Quando você retira suas questões do forno da graça – o qual é a graça divina que 
existe dentro de você – elas se transformarão de questões em brilhantes e 
resplandecentes estrelas. (oh, realmente esta noite estamos usando um bocado de 
metáfora!) Existe uma ordem natural que passa a ter lugar, uma solução natural 
que acontece quando você não limita os resultados, quando permite que as coisas 
entrem em equilíbrio. Isto transforma uma difícil e pesada questão humana 
novamente em uma rutilante luz de energia.

Agora queridos amigos, deixem, por um momento, estas questões suspensas aqui 
na cozinha de sua nova casa. Vamos partilhar com vocês a Lição Seis da Série dos 
Criadores. Esta é talvez a mais mágica de todas as lições que lhes daremos. As 
outras serão mais práticas. Esta é a mais mágica. Usufruam dela por um tempo, 
queridos amigos.

Lição Seis: Dentro de você há equilíbrio divino. Dentro de você há equilíbrio divino. 
Todas estas luzes cintilantes, que uma vez foram questões, estão encontrando 
agora seu próprio equilíbrio. Você liberou suas questões quando as colocou no 
Forno da Graça, e depois as deixou de lado para esfriar. Agora estão sem o peso 
dos objetos físicos, sem o peso de objetos tangíveis. Você jogou-as para o alto e 
permitiu que elas encontrassem seu equilíbrio próprio. Neste ponto, elas se 
transformaram em cintilantes luzes brilhantes. Elas encontrarão seu próprio 
equilíbrio.
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Por exemplo, vamos dizer que você tenha um problema físico. Quando você o assa 
no Forno da Graça, e permite que mudanças ocorram em seu corpo, isto acarreta 
no encontro do equilíbrio natural. O equilíbrio natural não virá de Tobias ou de seus 
guias ou de Jesus ou qualquer outro ser. Virá de dentro de seu ser. Este é um 
processo de transformação mágico que ocorre se você permite que assim seja. Isto 
se aplica a todas as suas questões, seja sobre seu corpo, seus relacionamentos, 
sua abundância ou sua auto-estima.

Agora queridos amigos, vocês têm todas estas antigas questões brilhando ao redor 
de sua cozinha. São antigas questões que encontram agora o equilíbrio apropriado. 
Depende só de você pegar estas luzes cintilantes e tece-las num belo colar de luz. 
Você vai usar este colar de luz no futuro para certas cerimônias que explicaremos 
mais tarde. Cada uma destas fulgurantes luzes é como uma gema ao seu redor. É 
também um lembrete a você e aos outros de que você caminhou através de muitas 
experiências, mas cada uma delas tinha uma pérola de amor e luz e alegria. Cada 
uma teve uma razão. Sempre que você sentir que é apropriado, você pode reunir 
estas antigas questões e tece-las num colar de luz. Este colar será um lembrete de 
tudo que você aprendeu. Também será um lembrete de tudo que está aprendendo 
sobre permitir um novo tipo de criação em sua vida.

Lição Seis: Dentro de você há equilíbrio divino. Quando você permite que este 
equilíbrio divino faça seu trabalho, suas antigas questões retornarão para você da 
maneira a mais apropriada. Dentro de você há um novo equilíbrio divino. Pedimos 
que cerre as vidraças e as portas de sua nova casa. Queremos que compreenda 
que isto vem de dentro de você. Não é apropriado agora pedir ajuda a seus guias. 
Eles o amam ternamente, mas eles não estão mais em sua energia direta. Não há 
mais o momento de pedir a Tobias ou qualquer outro ser exterior. Dentro de VOCÊ 
há equilíbrio divino.

Fica entre você e seu Eu Superior. Seu Eu Superior não pode ser encontrado se 
você está olhando pela janela. Não está lá. Não há nada lá fora agora que vá 
conectar você a sua própria divindade. Não está no lado de fora. Quando você se 
pegar olhando pra fora atrás de suas respostas, nós vamos lhe lembrar que o ponto 
de conexão é com seu ser divino, o ponto de conexão é de onde você veio. O ponto 
de conexão ao futuro para onde irá é lá dentro de você! Queridos amigos, 
lembrem-se disto. Esta é a lição de mágica que chegarão a compreender. Dentro de 
você há equilíbrio divino.

Agora passamos pela primeira metade desta série dos criadores. Nós lhes demos as 
lições fundamentais de aceitação. Demos agora as três lições para o início da 
transformação – criar em graça, aceitar as mudanças que vão começar em suas 
vidas, e nesta noite compreender que há equilíbrio divino dentro de você. Estas 
foram as lições fundamentais a partir das quais seguiremos em frente.

Nas próximas seis lições lhes daremos ferramentas práticas, mas lembramos que 
se não têm um compreensão das Lições Um a Seis, voltem agora. Vai causar mal 
tentar usar estas ferramentas se você não tem a sabedoria e a compreensão. Pode 
ser doloroso se você não aprendeu a aceitar; se não aprendeu a ser paciente no 
processo de transformação; se não aprendeu a permitir suas questões esfriarem; e 
se não aprendeu que o equilíbrio divino está dentro de você.

Queridos amigos, aqueles reunidos nos círculos exteriores esta noite não estão 
certos se merecem sequer alguma vez vir num corpo humano e seguir seus passos. 
Nós dizemos a eles nesta noite que o caminho foi pavimentado pelo trabalho que 
vocês realizaram. Eles não precisarão passar pelos desafios e pelas dificuldades e 
lições que vocês tiveram que passar. Eles terão professores que vocês nunca 
tiveram. Eles caminharão pela estrada que foi cortada por aqueles que chamamos 
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Chaumbra. Quando entrarem na biologia – como em breve o farão – e 
experimentarem os desafios da dualidade, eles precisarão de um professor. Quando 
estiverem na maior necessidade de um mestre, cruzarão com um humano que usa 
um colar cintilante de luz. Eles irão reconhece-los como seu mestre humano, para 
guia-los em seu novo caminho.

Nós os amamos ternamente, e vocês nunca estão sós.

E assim é.

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / dezembro 2001

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

6 de janeiro de 2001 - Série dos Criadores

Lição 6: Dentro de Você há Equilíbrio Divino

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que estamos de volta novamente a este círculo 
(após o intervalo da canalização) para tentar responder a suas perguntas. Pedimos 
agora que tomem um momento para lembrar como foi entrar no hall de entrada 
para este encontro de hoje, lembrar até mesmo de sua manhã enquanto vinham 
para cá. Lembrem-se da sensação, do sentimento e o que vinha a sua cabeça antes 
da chamada para o início deste Círculo Crimson de hoje.

Sintam agora de onde se encontra sua energia, como se sentem sobre si mesmos, 
e como se sentem sobre sua relação com todas as coisas a seu redor. Esta energia 
e esta sensação de paz e compreensão não podem e não precisam ser 
necessariamente definidas. Queridos amigos, vocês possuem isto, é seu. Não é algo 
que tenha sido criado por mim, Tobias, ou por outra entidade qualquer – esta 
sensação dentro de você de alegria, de paz e de um saber de que todas as coisas 
dentro de seu ser são possíveis. Isto é seu e você o tem.

Falamos das quatro bolas de gude. Falamos do novo equilíbrio. Este equilíbrio 
ocorre quando o quarto elemento entra. Lição Seis – dentro de você há Equilíbrio 
Divino. Isto é a sabedoria, a paz interna e a compreensão de que todas as coisas 
entrarão em Equilíbrio Divino se vocês assim permitirem, se vocês as permitirem. 
Dentro de vocês estão toda a capacidade e as ferramentas – não precisam mais 
pesquisar do lado de fora. Simplesmente precisam permitir a este Equilíbrio Divino 
resolver as questões em suas vidas. É importante que o façam sem limitações. 
Quando vocês jogaram suas questões para o ar esta noite (durante a canalização), 
foi simbólico da ausência de limites na liberação.

Quando jogaram suas questões para o ar, elas flutuaram e permaneceram 
suspensas. Na velha energia da Terra, elas teriam caído ao chão – a gravidade as 
puxaria – mas nós estamos dizendo a vocês enfaticamente que as coisas estão 
mudando. Liberem-se das limitações dando permissão a "graça" para trabalhar nas 
questões. Saibam que as coisas irão mudar. Deixem-nas passar por "um período de 
resfriamento" e depois liberem as questões como quê para o vento. Elas se 
transformarão em gemas de luz. Então quando sentirem que estão prontos, 
coletem-nas e teçam estas antigas questões na forma de um colar de luz.
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Agora, ainda com suas risadas durante nossa fala esta noite (durante a 
canalização), vamos direto às respostas a suas perguntas. É hora de iniciarmos.

Pergunta: Tobias, você podia explicar o desaparecimento de meu Forno da Graça?

Tobias: Realmente esta é uma pergunta profunda. Querido amigo, você 
simplesmente o integrou! Olhe ao redor dentro de sua nova casa. Não há muito aí! 
Quando você integra os elementos de sua casa, eles parecem desaparecer porque 
agora estão dentro de você. Ao continuar a trabalhar com estas ferramentas e 
integra-las, elas se tornarão parte natural de seu processo. Elas se incorporarão ao 
seu ser. Você não terá mais que conscientemente focaliza-las. Não terá mais de 
traze-las a sua mente intelectual. Elas acontecerão naturalmente, suavemente, e às 
vezes transparentemente. Querido amigo, o forno desapareceu porque você o 
possui!

Pergunta: Tobias, eu sei que tomei a decisão de permanecer na terra e entrar na 
nova energia. E tenho feito as coisas que precisava fazer para me manter saudável. 
Mas o que acontece se mudo de idéias? Esta coisa da energia nova não é fácil. Será 
que tenho que conscientemente matar a mim mesmo para partir? (risadas)

Tobias: Bem, esta é uma boa, mas difícil pergunta. Como todos sabem, é difícil 
voltar atrás uma vez que ganharam uma certa quantidade de sabedoria. Também 
há dentro de todos vocês um compromisso tomado há poucos anos atrás. Foi lhes 
dado a escolha de retornar para nosso lado, mas escolheram ficar na Terra. Num 
certo sentido vocês nos disseram – "não importa o quanto eu reclame (risadas), 
vou continuar em minha jornada."

Sabemos que as pressões são incrivelmente desafiantes e que precisam de um 
tempo para se restabelecer, se recuperar. Há momentos em que você pode parar 
na beira da estrada, quando pode sair da estrada principal. Nestes momentos você 
descansa e relaxa e recarrega. E pode ficar aí o quanto queira. Mas o que temos 
percebido com os Shaumbra é que vocês dão uma arrancada, abrem a porta por 
um momento, e tornam a entrar, retornando a sua jornada.

Então em resposta a sua pergunta, dizemos – há beira de estrada, há paradas de 
descanso ao longo do caminho. No entanto, se você escolhe desistir da jornada, 
não pode apagar o que aprendeu. Você vai achar irritante ficar sentado num espaço 
sem prosseguir, um espaço que não pressupõe o continuar a evoluir. Vai querer 
voltar a este processo de despertar que acontece internamente. Não sabemos jeito 
melhor de responder a esta pergunta; mas é o que sabemos estar na mente de 
todos aqui presentes e de todos que estão conectados.

Pergunta: Tobias, quando nos voltamos para dentro para conectar nosso eu e 
descobrimos a diferença entre a verdade que encontramos dentro de nós e a 
verdade que temos mostrado aos outros ao nosso redor, por exemplo, parceiros e 
pais, como lidamos com o potencial de imensa dor, sem cair na armadilha da 
vergonha e culpa, que por sua vez, nos afasta da verdade de quem somos?

Tobias: Minha querida, vamos dar uma resposta bem simples a sua pergunta. Você 
está preocupada sobre como os outros irão sentir e perceber você. Está preocupada 
com o que fez no passado. Preocupa-se sobre a possibilidade de nascer um abismo 
entre você e os demais. Utilize um tempo para dentro de si mesma – neste quarto 
íntimo de sua nova casa – e permita que a verdade esteja em você, permita-se 
chegar a sua própria verdade. Você tem sido influenciada pela verdade dos outros, 
mas agora é o momento da sua verdade. As demais pessoas verão verdade em 
você. Elas verão verdade, e não estarão tão preocupadas com o passado. Verão 
uma nova verdade. E, mais importante, o que você realmente se pergunta aqui, e 
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não expressou em palavras, é sobre o que pensava ser verdade no passado e que 
agora não considera mais assim. E a você especificamente dizemos: você passou 
por muitos processos de evolução, muito níveis de aprendizado. A verdade que 
conhecerá nos próximos dias, tampouco será sua verdade final. Será crescimento e 
novas dimensões dentro de sua verdade. Pedimos a você que se sente num espaço 
tranqüilo por um tempo e não fique toda embaralhada consigo mesma. 
Simplesmente saiba que a verdade está aí dentro e permita que ela irradie em seu 
fulgor.

Pergunta: Todos os humanos passaram pela Muralha de Fogo para chegar aqui?

Tobias: Sim, todos os humanos passaram pela Muralha de Fogo. Veja que falamos 
em metáforas para uma melhor compreensão; mas todos que caminham pela Terra 
neste tempo, ultrapassaram o primeiro círculo para aqui chegar. E os novatos que 
entrarão e nunca estiveram em biologia, eles também precisam passar por esta 
Muralha de Fogo; mas será diferente para eles porque vocês pavimentaram o 
caminho. A pessoa que falou mais cedo esta noite (autora Ilene Kinsey, A 
Sabedoria de Ouro por trás da Cidade das Esmeraldas) sobre a Estrada de Tijolos 
Amarelos e o lugar chamado Oz: a Estrada de Tijolos Amarelos é o caminho 
pavimentado, e a Cidade das Esmeraldas é certamente sua verde Terra. Ao longo 
deste caminho, vocês passaram por muitas experiências, incluindo experiências de 
medo, amizade, honra, sabedoria, coragem, amor e inúmeros desafios. Vocês 
criaram esta Estrada de Tijolos Amarelos para que os outros viessem depois.

Pergunta: Tobias, você poderia por favor falar sobre os altos estrondos que alguns 
de nós tem ouvido?

Tobias: São literalmente mudanças ocorrendo em múltiplos níveis. O primeiro e 
mais próximo nível a vocês está em sua terra. Depois há mudanças dimensionais 
acontecendo diretamente ao seu redor. Enquanto a energia da nova terra continua 
a evoluir e mudar, as mudanças ocorrerão mais violentamente – esta não é a 
palavra apropriada – mais diretamente. Você as sente em seu ser e alguns podem 
até mesmo ouvi-las em seu ser. Vocês irão perceber, se prestarem atenção a elas, 
que estas transformações são muito parecidas a uma descarga estática, com um 
estouro a seguir. Se prestarem uma atenção especial no momento em que 
ocorrem, perceberão que haverá um período de ventos fortes logo após elas 
ocorrerem. Em seguida a mudança ou transformação, há uma limpeza, um clarear 
com o auxílio dos ventos.

Pergunta: Tobias, você poderia explicar porque meu interesse pelas coisas está 
sempre mudando? Fico muito apaixonada por alguma coisa e logo depois não tenho 
mais interesse nela. Estou pensando em arrumar um emprego, mas fico receosa de 
perder o interesse logo, logo. O que significa tudo isto?

Tobias: Como dissemos em discussão prévia (Canalização de Tobias de 9 de 
dezembro de 2.000), havia períodos quando a bola de gude clara, a terceira bola, 
se movia vagarosamente entre a preta e a branca. Havia então, em intervalos mais 
longos, a reversão de papéis entre a branca e a preta. Este processo de movimento 
de energia entre as duas era lento. Como dissemos em nossa discussão do mês 
passado, isto está se intensificando agora. Está acontecendo muito 
freqüentemente. Vocês sentirão isto em seu próprio ser. Sentirão a mudança 
rápida. Sentir-se-ão acalorados um dia e friorentos no outro. Sentir-se-ão 
apaixonados um dia e desapaixonados no outro.

Isto tudo faz parte do processo de mudanças que está tendo lugar nos níveis mais 
profundos de seu ser. Quando o quarto elemento entra para equilibrar as três bolas 
originais, muitos de vocês também sentirão um conflito interno, porque as três não 



104

querem muito que este elemento "estranho" entre. Assim que vocês sentirão uma 
enorme turbulência interna. Isto pode estar representado fora de vocês pelo 
sentimento de rejeição a pessoas, rejeição a coisas, ou a sensação de que estão 
sendo rejeitados. Lembrem-se, são símbolos do que está acontecendo nos 
profundos níveis interiores de vocês. Assim, simplesmente compreendam que 
mudanças estão ocorrendo. Quando elas como que oprimirem, entre em sua nova 
casa, feche as janelas, os vidros, e vá a seu quarto íntimo. Entre em seu Quarto 
Interior e sorria e reconheça que todas estas mudanças são apropriadas. Saibam 
que dentro de vocês há Equilíbrio Divino, e todas as coisas encontrarão seu nível 
natural. Assim como a água procura seu nível, também o faz a divindade.

Pergunta: Tobias e o Círculo Crimson vão participar nos trabalhos do Conselho 
Mundial dos Anciãos?

Resposta: De fato meu querido amigo, você não está sabendo que já Há uma 
participação. Se pudessem ver as energias como as vemos, veriam que há linhas 
diretas de energia entre os dois. Realmente, sua participação como Shaumbra abre 
estas conexões. Agora, há uma interessante dinâmica ocorrendo aqui. O trabalho 
que realizam está trazendo algo que vem do antigo. Como mencionamos um mês 
atrás, há eventos que irão fragmentar o velho, e disto surgirá novamente algo do 
passado. Falamos novamente através de muitos símbolos – faz-se necessário – por 
muitas razões. Mas vocês verão que parte do quebra-cabeça do que estão fazendo, 
e isto vai dar no envolvimento de Shaumbra, é trazer porções do antigo que são 
apropriadas. Pode parecer meio conflitante coisas antigas sendo fragmentadas, e 
uma coisa velha retornando, mas vocês verão como funcionam em perfeita 
harmonia.

Em resposta direta a sua pergunta: Sim, já há muito trabalho sendo realizado e 
algo verdadeiramente poderoso vindo apropriadamente através de seu trabalho.

Pergunta: Tobias, porque nossos dois carros foram amassados por um de nossos 
amigos durante o feriado?

Tobias: Sua energia humana é muito interessante – de uma certa forma ela 
responde diretamente as coisas dentro de vocês dentro de suas vidas. Sabemos 
que vocês não gostam muito destas coisas acontecendo, mas elas simbolizam a 
natureza mutante dos relacionamentos em suas vidas. É simbólico dos altos e 
baixos que acontecem em suas próprias relações. E vocês então as interpretam 
literalmente na forma de um acidente menor como este.

Queridos amigos, esta é uma excelente pergunta porque nos permite tecer um 
comentário. Vocês já são criadores, apenas não compreendem como tem estado 
criando! O propósito desta Série dos Criadores é mostrar a vocês como criar 
conscientemente. Na verdade, vocês tem estado criando mas não estão conscientes 
do processo. Você já está criando, e isto está se mostrando na lateral de seu carro. 
(risadas)

Pergunta: Querido Tobias, dois de nós aqui, e alguns de nossos familiares e 
amigos, temos experimentados distorções temporais e espaciais bem definidas nas 
últimas duas semanas, que incluem uma tontura danada e até mesmo náusea. 
Você pode nos dizer se tem havido algum influxo ou transformação na energia da 
terra ocorrendo recentemente? Obrigado.

Tobias: Isto é – nós estamos falando e salientando – uma coisa interna que está 
acontecendo dentro de vocês. Não olhem para o sol, não olhem para os cometas, 
não olhem para a numerologia do dia. Isto tudo é resultado de coisas ocorrendo 
dentro de vocês.
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Também vão perceber que quando se encontram bem próximos a outro humano 
que é receptivo, vocês podem afeta-lo também. Vamos discutir isso em uma de 
nossas futuras lições.

Estas transformações de consciência em geral ocorrerão em momentos apropriados 
onde não tenham que se preocupar com as conseqüências. Será quando estiverem 
num lugar seguro, não quando estiverem dirigindo na estrada. Haverá uma 
sensação de desconexão ou tontura, ou uma sensação de girar ou até cair mesmo 
havendo um chão a seus pés. Quando estas coisas acontecerem, vocês estarão 
passando por mudanças de consciência. Mudanças são a chave para o processo 
inteiro pelo qual passam. Estas coisas são mudanças literais e também são sinais 
de que vocês estão mudando. Em uma lição específica que teremos daqui a alguns 
meses discutiremos mais sobre este fenômeno.

Pergunta: Tobias, gostaria de perguntar como estou indo? Tenho colocado resíduos 
de minha vida passada no Forno da Graça.

Tobias: Como já dissemos no início de nosso círculo hoje, as mudanças dentro de 
vocês e de Shaumbra tem sido impressionantes! As mudanças têm trazido lágrimas 
a nossos olhos e aos olhos dos outros. Agora, vocês desejam mudanças mais 
rápidas. Vocês desejam mais movimentação nas coisas e parte do papel do 
Conselho Crimson é trabalhar com vocês para equilibrar estas coisas. Vocês nos 
tem dado permissão para por as mãos nas válvulas – a válvula que abre ou fecha e 
portanto, que regula a rapidez da mudança. Há momentos quando vemos que é 
importante diminuir a velocidade quando você quer ir mais rápido. Você quer 
passar por este processo rapidinho e terminar com ele! Sabemos que resultaria em 
ramificações no seu equilíbrio físico, mental e espiritual se a coisa for rápida 
demais. Então um de nossos papéis é ajudar a regular ou controlar a velocidade 
com que as coisas mudam.

Em resposta direta a sua pergunta, "Notável."

Pergunta: Tobias, você mencionou que nossos corpos vão fazer todo tipo de coisa 
que os médicos não serão capazes de explicar. Seremos capazes de reconstruir 
órgãos, membros e dentes? Quanto tempo até isto acontecer?

Tobias: Não está estabelecido dentro de suas chaves biológicas a capacidade 
hereditária para fazer estas coisas. Não vemos que isto vá acontecer em seu tempo 
de vida nesta biologia em que estão. Por outro lado, queridos amigos, não 
queremos limitar sua habilidade enquanto criadores! Simplesmente queremos 
ajuda-los a compreender que as chaves para realizar isto não estão 
necessariamente colocadas.

Entretanto, se houver paixão suficiente, e comunicação suficiente dentro de seu ser 
biológico e espiritual, realmente vocês terão potencial para criar estas coisas. Os 
novos que chegarão, em particular os aqui reunidos hoje que estarão chegando em 
biologia, terão as primeiras destas chaves para regeneração de órgãos e 
rejuvenescimento. É uma das coisas que irão distingui-los e que deixarão os 
cientistas abismados.

Agora, há muitas coisas que vocês podem fazer com sua biologia. Há cura mais 
rápida de que já falamos. Há maior comunicação entre as partes individuais 
(células) que pode ser facilitada. E novamente, muito do que estão capacitados a 
fazer em sua biologia atual irá enganar os médicos que os observarem. Muito do 
que fazem em seu estado emocional e espiritual atual vai enganar até mesmo os 
médiuns que observam pelos antigos métodos de energia. Quando olharem para 
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sua aura, não verão nenhuma e vão pensar que você está morto! (risadas) Isto 
porque estarão olhando no lugar errado. Há muitas mudanças por quê passam, 
mas sobre o quê você falou em sua pergunta, sobre a reconstrução literal de 
órgãos e tecidos, vai ser difícil, mas aplaudimos sua tentativa. Seus esforços 
ajudarão a estabelecer a energia para as "chaves" que as futuras gerações irão 
utilizar.

Pergunta: Tobias, quando o trabalhador de luz encontra seu eu verdadeiro seguem-
se coisas como dissolução de casamento e crises familiares com repentinas e 
enormes transformações – e qual é o efeito nas crianças nestas situações – como 
perdas drásticas, repentinas e danosas do antigo. Elas consentiram por contrato 
estar presentes nestas dificuldades? Elas ficarão bem?

Tobias: Há, nos níveis mais profundos delas, um saber e um entendimento que isto 
poderia potencialmente acontecer. Se você observa sua situação individual, verá 
também que elas são parte do que impulsiona esta situação. Elas estão 
influenciando o plano, e se você não está seguindo seu caminho, serão elas que o 
colocarão de volta a ele! Elas também estão aprendendo. O amor que você lhes dá 
será o que vai evitar que tenham cicatrizes e ferimentos ocasionados pelo processo 
emocional.

Pergunta: Querido Tobias, após o check up físico anual, alguns testes mostraram 
uma mudança. Sei intrinsecamente que não há doença em meu corpo. Como posso 
evitar futuros testes sem entrar na teoria das quatro bolas? PS: Você roubou minha 
idéia de jogar as questões pro ar. (sorriso).

Tobias: De fato nós roubamos suas idéias! Como dissemos, nós simplesmente 
pegamos o que já estão aprendendo - talvez em níveis mais profundos e 
inconscientes – e colocamos diante de vocês. Agradecemos sua contribuição.

(acrescentado mais tarde) O teste é apropriado. Mostrará a você e aos demais, que 
a cura através da graça divina está disponível. Você vai achar interessante observar 
os "testes" e como os resultados mudarão no futuro. Agora, quando os médicos 
ficarem confusos e não puderem explicar as mudanças no sentido da cura 
acontecendo dentro de seu ser, simplesmente dê a eles uma cópia das canalizações 
de Tobias (rindo).

Pergunta: Tobias, muitas vezes quando entro em minha nova casa há um círculo de 
seres em capas carmesins. Um dia quando entrei, me foram dadas uma verte 
branca, uma capa carmesim e uma espada. Ouvi alguém dizer, "Você tomou seu 
lugar no conselho – nós o saudamos". Eu vi uma duplicata de mim mesmo através 
do círculo e começamos a nos elevar. Parecia muito real. Ginger teve uma 
experiência de fusão parecida e vimos que freqüentemente temos experiências 
idênticas dentro da nova casa inclusive com as mesmas cores. Estamos ambos 
contentes por ter este tipo de confirmação – obrigado.

Tobias: Bem, esta é uma questão interessante e um pouco difícil de responder. O 
Conselho Crimson está de uma certa forma indo até você. Estamos indo até 
VOCÊS, de uma certa maneira quando fundimos energias, é como se vocês 
estivessem nos permitindo entrar em SEU conselho. Cauldre diz que não estamos 
respondendo bem, mas podemos dizer que não há nada que vocês precisem fazer 
para serem aceitos no NOSSO nível, porque nosso nível de uma certa forma é 
inferior ao SEU. Vocês estão nos aceitando no de VOCÊS.

A veste branca que vê é o saber de sua parte da pureza de quem você é. 
Compreendam, queridos amigos, não somos nós os que se sentam no lugar 
superior e de poder. São VOCÊS! Rimos e sorrimos e fazemos piadas com vocês 
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porque não reconhecem isto. Estamos aqui para lhes lembrar disto, e para lhes 
lembrar que o Círculo está indo a vocês. Esta é a melhor maneira que encontramos 
para responder esta questão.

É natural que os Shaumbra tenham experiências parecidas, porque todos vocês 
estão fazendo juntos este caminho para a nova energia. (dando uma risadinha) Isto 
é mais uma validação da jornada em que estão. É uma jornada individual, e 
também uma jornada que toda a família está fazendo. De fato, vocês nunca estão 
sós!

Pergunta: Tobias, tenho sido capaz de permitir e aceitar minha humanidade, 
arrefecendo minhas questões de culpa e raiva, mas não sou capaz de fazer 
qualquer transformação com meu medo do futuro, especialmente em referência a 
dinheiro e solidão. Você poderia me dar alguma sugestão?

Tobias: Meu querido, chegará o momento em que precisará passar por estes medos 
e será muito difícil e desafiante. Veja a si mesmo, imagine a si mesmo, ou até 
verbalize para si mesmo que você está passando por eles e compreendendo que há 
uma solução, há um equilíbrio divino. Suas questões parecem tão grandes que você 
mal consegue enfia-las no Forno da Graça. Parecem tão grandes e tão cheias de 
medo que você as transformou em coisas gigantescas. Quanto mais você der 
energia a estes medos, mais difícil e desafiador será caminhar através deles.

Entenda que as preocupações humanas podem ser divididas nas áreas de 
relacionamentos, abundância, saúde e auto-valor. Entenda que estes medos, estas 
questões não são reais. Apenas parecem reais quando você dá energia a elas.

Especificamente a você dizemos que é tempo de permitir a si mesmo passar 
através destes medos, não importa o quão assustadores possam parecer. Permita a 
si mesmo passar por estas questões e compreender o tempo todo enquanto passa 
por elas, que há Equilíbrio Divino que vem de dentro de você. Permita que sua 
divindade produza o equilíbrio da abundância. E assim será!

Pergunta: Tobias, esta semana enviei a Cauldre (Geoffrey Hoppe) um e-mail sobre 
um certo homem em minha vida. É a pessoa que penso ser? E você poderia me 
responder agora? Obrigada.

Tobias: Pedimos a você que feche as janelas, cerre as cortinas, feche a porta de 
sua nova casa e sente-se por um momento em seu Quarto Interno. Minha querida, 
minha querida, você vai continuar a ter estas estradas esburacadas na área dos 
relacionamentos até que chegue a um acordo sobre a aceitação de quem você é. 
Pare de olhar pra fora atrás de orientação. Pare de buscar fora o preenchimento do 
que percebe ser um vácuo em sua vida. Há tanta beleza dentro de você, há tanta 
beleza ao seu redor! Você está irradiando beleza, mas escolheu não aceitar isto. 
Peço que passe um tempo no Quarto Interno. E por favor, minha querida, feche as 
portas, cerre as cortinas, e veja a beleza que se encontra aí dentro. Depois verá o 
que são estas relações externas – você as verá pelo que elas realmente são.

Pergunta: Tobias há uma maneira de quantificar ou medir para se identificar os 12 
filamentos do DNA? Se há, como?

Tobias: Sim, de fato, há. E isto tomaria um tempo para apresentar. Mas podemos 
dizer aqui que há pessoas trabalhando nisto que estão começando a compreender. 
O advento do que chamamos "matemática quadra" irá ajudar a definir estes 
filamentos e também irá ajudar a identifica-los de uma maneira que jamais teria 
sido feita antes. Novamente, isto daria toda uma discussão e parte dela 
verdadeiramente seria especulação de nossa parte. Então, não vamos adiante com 
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isto a não ser para lhe dizer que ainda nesta sua vida você verá a quantificação dos 
12 filamentos do DNA em suas publicações médico-científicas.

Pergunta: Querido Tobias, em um certo momento você se referiu a nós como 
Mestres de Luz e não Trabalhadores de Luz. Você se importaria em fazer um 
comentário sobre isto? Obrigada.

Tobias: Nós os chamamos Mestres de Luz porque os vemos como Mestres de Luz. 
Sabemos que há muito trabalho que fazer, mas realmente vocês são os "Mestres." 
As entidades nos círculos exteriores esta noite, que nunca estiveram na Terra 
antes, vêem vocês como os Mestres.

É difícil a vocês se verem num papel tão elevado. Mas como dissemos mais cedo, 
há quatro questões e a quarta é auto-valor. Queridos amigos, olhem 
profundamente dentro desta área. Comecem a compreender que o trabalho que 
realizam como trabalhadores de luz, está no topo da liderança. Vocês estão no topo 
da liderança desta transformação do vácuo em criação. É por isto que os chamamos 
Mestres de luz e utilizamos estes dois termos como um só: trabalhadores e 
mestres.

Bem, adoramos estes momentos juntos com vocês. Sabemos que sua biologia não 
leva muito bem esta longas horas, mas apreciamos a oportunidade de fundir com 
vocês. Lembramos a vocês que podem ter a paz e a sabedoria interior que sentem 
agora com vocês, mesmo depois de sair desta reunião. Pertencem a vocês. Vocês 
as possuem.

Terminamos esta noite com esta nota: Falamos muito de "quatro"; falamos da 
"quadra"; falamos das "quatro questões"; e falamos das "quatro bolas." Há um 
bocado deste número quatro. Não é uma questão de numerologia, queridos 
amigos. Não é o que chamariam um número sagrado. É um número da 
transformação em energia e consciência. O número "four" (quatro, em português.) 
contém a vibração de "our" (O-U-R) ("nosso,nós" em português) que por sua vez 
se relaciona a nova energia entre você, seu eu humano e seu eu divino que 
desperta. É "YOURS." (em português, "pertence a VOCÊS"). E com isto, queridos 
amigos, agradecemos por estes momentos que tivemos juntos. E como sempre, 
nós lhes lembramos que vocês nunca estão sós!

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / janeiro 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de fevereiro de 2001 - Série dos Criadores

Lição 7: Crie em Amplas Pinceladas

Tobias: E assim é, queridos amigos, queridos Shaumbra, que nos reunimos 
novamente aqui neste círculo. Parece que foi há poucos instantes que os deixamos, 
mas sabemos que entre os nossos encontros tiveram maravilhosas e também 
desafiadoras experiências! É bom sentir a energia dos humanos aqui presentes (e 
lendo isto) neste dia. É bom ouvir sua música, ouvir a história de sua jornada 
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expressa nestas vibrações musicais (a música de Aryeh David). Eu, Tobias, aprecio 
estes momentos. Anseio por estes momentos quando a família se reúne assim.

Pelos próximos momentos trabalharemos com vocês para ajustar as energias. Os 
que estão de nosso lado do véu entrarão agora para facilitar, para trabalhar com 
cada um individualmente e, enquanto grupo, para fundir as energias de sua 
humanidade, estas energias de sua divindade com nossas outras energias do outro 
lado do véu.

Queridos amigos, queridos Shaumbra, conheço bem cada um de vocês! Eu conheço 
cada um por sua energia. Conheço cada um pelo trabalho que realizamos juntos no 
passado enquanto família. Este deveria ser um momento familiar para cada um e 
todos vocês. Uma energia familiar a vocês.

Tomem um momento enquanto começamos a expandir este círculo para abrir seus 
corações, pois estão num espaço seguro aqui. Abram seus corações e permitam 
que o amor, a luz e a consciência crística presentes dentro de vocês venham 
derramar-se para dentro deste círculo que construímos juntos aqui. Inspirem 
profundamente. Inspirem profundamente e permitam que permeie seu ser inteiro, 
toda a sua biologia e todo o seu espírito. Respirem profundamente e saibam que 
estão com a família!

Entram agora os que vem ajustar a energia deste espaço. Eles auxiliam a 
entrelaçar as vibrações deste espaço. Nestes momentos juntos, na próxima hora ou 
talvez, um pouco mais ou um pouco menos (risadinha) estamos com vocês numa 
nova energia, numa nova dimensão que criamos juntos. Esta é a energia da nova 
Terra. Esta é a nova energia espiritual. Não é algo que simplesmente desaparece 
quando deixam este local. É algo que se torna parte de seu ser. Fica incrustado 
dentro de vocês. Provê um tipo de energia templo que as velhas energias que ainda 
carregam irão começar a imitar.

As velhas energias em vocês irão olhar para as novas que ajudaram a criar hoje. 
Olharão e dirão, "Esta realmente é a luz. Esta é realmente a que iremos copiar e 
imitar ao sub nível do DNA." Ocorre um processo muito interessante aqui – como 
estas partículas de energia, que se encontram nas partes mais profundas de vocês, 
reagem. Elas, como vocês, estão procurando a vibração apropriada, o equilíbrio 
apropriado. Isto está acontecendo dentro de vocês neste exato momento.

A energia agora neste círculo está sendo introduzida em seu ser. E é mantida aí. 
Não desaparece. Este tempo, dimensão e espaço em que nos encontramos juntos, 
propiciam grande cura a vocês. É um momento de re-equilíbrio para cada um aqui 
sentado e também para cada um que lê ou escuta esta energia através do tempo e 
do espaço. Mesmo que esteja lendo semanas ou meses à frente, é a mesma 
energia. Mesmo que você não esteja sentado nesta sala, é a mesma energia. Os 
que lêem ou escutam numa data posterior, de uma maneira incomum e 
interessante vocês estão aqui conosco, tanto quanto qualquer humano que esteja 
sentado fisicamente aqui nesta sala.

Bem, hoje temos muito a discutir, e vamos prosseguir com a Lição Sete da Série 
dos Criadores. Sabemos que todos vocês têm feito muito trabalho de casa. Estão 
trazendo experiências muito interessantes a suas vidas agora! Seu trabalho de casa 
não está acontecendo apenas em sua mente. Seu trabalho de casa não acontece 
apenas no momento específico quando fica por detrás da mureta. Não acontece 
somente quando coloca um assunto no Forno da Graça. O trabalho de casa são 
todas as coisas acontecendo em sua vida agora.
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Pense sobre isto por um momento, a experiência que teve três dias atrás, e duas 
semanas atrás, e para alguns de vocês a noite passada, e pelo menos a um de 
vocês aqui, dirigindo montanha acima esta manhã. Este é o seu dever de casa. Isto 
é o que está criando. Isto é o que você está pondo diante de si – estes desafios e 
estas circunstâncias e estas experiências – para ajuda-lo a verdadeiramente tornar-
se um humano divino.

Há momentos quando nos reunimos como agora quando poderíamos permanecer 
em silêncio. Poderíamos simplesmente ficar sentados aqui com vocês. Poderíamos 
simplesmente liberar nossas emoções. Elas tornariam como lágrimas – lágrimas de 
alegria e felicidade – mas mais que tudo, lágrimas de incrível reverência. Vocês já 
ouviram isto de nós e de outros antes. Vocês ainda não se vêem como nós os 
vemos! Vocês ainda não vêem quem são, e o que estão realizando. Há alguns entre 
vocês que levantam pela manhã e se sentem pequenos e comuns e sós. Vocês 
sequer começam a entender o que estão fazendo e quem são! Acham que 
exageramos nossa mensagem sobre sua missão neste lugar chamado Terra. Oh, 
queridos amigos, vocês vão ter uma grande surpresa! Esperançosamente esta 
surpresa chegará enquanto ainda caminham em biologia, a surpresa de saber o 
quão verdadeiramente poderosos vocês são.

Nós contamos a história do príncipe chamado Jack, a qual é a história de cada e de 
todos vocês. Não estamos fazendo justiça no modo como a contamos, com todas as 
honras e a grandeza e o amor e o sacrifício. Não é uma história despropositada que 
ouvem de mim, Tobias, ou de outros. Ela mal começa a arranhar a superfície. Eis 
vocês, que eram príncipes e princesas do reino de Tudo O Que É. Escolheram 
deixar o reino por algo de incrível grandiosidade. Aqui estão neste lugar pequenino 
chamado Terra, pensando ser apenas humanos, pensando que talvez vivam 80 ou 
90 anos e na luta pela sobrevivência, lutando para fazer a coisa certa. Vocês não 
vêem quem verdadeiramente são!

Parte do propósito do Conselho Carmesim é ajudar a despertar esta consciência em 
vocês. Como dissemos mais cedo hoje, vocês não terão esta compreensão através 
de suas mentes. Vocês a terão através de seus corações, através do que é 
chamado o chacra uno, a semente crística que habita no seu interior. Fiquem "fora 
de suas mentes" por um instante. É uma coisa maravilhosa! (risadinha) Há drogas 
que podem ajuda-los a realizar isto, mas queridos amigos, vocês podem fazer isto 
melhor por conta própria!

Agora, cada vez que este círculo se forma, cada vez que nós entramos, há também 
os "convidados" do dia. Tomem um momento agora, queridos amigos, para sentir a 
energia daqueles que se reúnem no segundo círculo de hoje. Na verdade vocês, os 
humanos, se reúnem no primeiro círculo. Rodeando vocês em energia e em amor 
estão aqueles do outro lado que chegam para observar. Oh, eles estão fascinados.
Cada vez que nos reunimos assim, há um novo grupo de "convidados." Na verdade, 
eles precisam confirmar o convite para estar aqui! (risadinha)

Os que entram esta noite trazem consigo uma energia técnica. Mesmo em nosso 
lado há certos grupos de energia ou famílias de energia. Há um grupo de entidades 
angélicas cujo trabalho é monitorar e medir as vibrações da Terra e dos humanos 
sobre a Terra. Os seres que estão sentados no segundo círculo esta noite são os 
técnicos. Eles são – e Cauldre (Geoffrey Hoppe) ri a este respeito – "engenheiros 
celestiais." Estão aqui por uma razão específica. Primeiro, vêm para curtir em sua 
companhia, para sorrir de vocês. Eles também são os que observam as "bitolas" e a 
"metragem" de seu trabalho e vêem como isto afeta todas as coisas. Eles se 
reúnem esta noite, pois estiveram muito ativos ultimamente medindo as vibrações 
de Gaia e as vibrações da humanidade. Eles estão aqui nesta noite como parte de 
sua pesquisa.
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Eles vêm aqui esta noite porque vêem um grupo que está passando por um intenso 
processo de transformação na intenção de integrar sua divindade. Vêm aqui esta 
noite porque sua vibração é diferente da maioria dos outros humanos. Vocês são os 
que se entregaram em serviço. Vocês estudaram os aspectos espirituais do eu e 
dos humanos por muitas e muitas vidas. Gastaram muito tempo em ambas as 
escolas humana e a do nosso lado do véu, estudando o processo de ascensão. 
Vocês são os que não apenas estão estudando este assunto, queridos amigos, mas 
também vivenciando-o numa base cotidiana!

Os aqui reunidos nesta noite, não apenas medem, monitoram e gravam suas 
experiências. Eles estão ao seu lado com seus calibradores e cadernos de 
anotações, metaforicamente falando. Estão muito curiosos sobre vocês. Ao que 
acaba de perguntar em pensamento, não, eles não interferem. Eles não fazem 
devassa ou mandam à guilhotina. Mantêm-se à distância o tempo todo. Eles têm 
estado ocupados ultimamente, não apenas com vocês. Têm estado ocupados com 
todos os humanos e com a Terra. Há – como dizer, - uma pressa em medir.

As medições estão mudando mais rápido de que nunca. As vibrações estão 
decaindo e se elevando. Não estão seguindo de nenhuma maneira os antigos 
padrões. E sim, para o que perguntou em pensamento, nós também observamos 
seu mercado financeiro, porque é um indicador interessante de certos aspectos da 
vibração humana. As mudanças vibracionais estão ocorrendo mais rápido do que 
nunca. Há um momentum que está ganhando. É como o momentum (produto da 
massa e velocidade de um corpo) de uma roda que começa a girar vagarosamente 
e depois vai cada vez mais rápido. Ao se observar a roda a girar, os padrões dentro 
do círculo da roda começam a mudar e a ficar diferentes. Às vezes, uma roda que 
está girando no sentido horário parece girar no sentido anti-horário. O momentum 
está modificando-se, e a percepção dos padrões nem sempre é o que parece.

Os engenheiros medindo estas coisas, seguindo sua pista e gravando-as estão 
particularmente interessados no que está vindo daqueles que vocês chamam seus 
Trabalhadores de Luz neste planeta. Estão observando variações nestes. Estão 
vendo um novo caminho sendo aberto por suas energias.

Como resultado do momentum e da mudança em suas vibrações, realmente verão 
mudanças na Terra, os ajustes de Gaia. Notarão mudanças dentro de si mesmos. 
Certamente verão saltos quânticos em suas próprias tecnologias da Terra, e acima 
de tudo, perceberão saltos quânticos em sua iluminação sobre a Terra. Este é um 
tempo de grande mudança por quê passam. Agüentem firme, porque a corrida vai 
continuar por enquanto! (risadinha)

Agora queridos amigos, antes de prosseguir vamos fazer a fusão final desta 
energia. Vamos nos mover para mais perto de vocês. Permitam-nos tocá-los e 
abraçá-los. Permitam-nos, a nossa maneira, rezar. Pedimos que lembrem quem 
são. Deixem que enviemos esta energia de lembrança, de maneira que possam 
lembrar-se quem verdadeiramente são!

Pedimos a Cauldre que fique em silêncio um momento, e pedimos a cada um que 
aceite esta energia que trazemos neste momento.

(pausa)

Realmente é de uma doçura ímpar estar aqui com cada um e todos vocês. O que 
vemos é intenção brilhando, intenção de estar a serviço. Oito dias atrás em seu 
tempo estivemos com um pequeno grupo de Shaumbra. Nós falamos, e antes de 
iniciarem as perguntas, nós lhes dissemos que estamos pasmos ao andarmos ao 
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seu lado durante o dia e ao trabalharmos com vocês à noite. Estamos surpresos 
que a pergunta mais feita pelos Shaumbra não é sobre como ter mais dinheiro, 
nem sobre a saúde, e certamente que não é sobre como ter mais poder sobre os 
demais. Sua pergunta mais freqüente é, "Querido Espírito, como posso servir? 
Querido Espírito, como posso ajudar a humanidade? Querido Espírito, como posso 
satisfazê-lo?"

Compreendem o que estamos falando? O que está em seu coração não é egoísmo! 
Não estão pedindo algo para si mesmos. Estão perguntando como servir ao 
Espírito. Isto nos assombra! Assombra a mim, Tobias, porque eu acho que se 
estivesse caminhando com seus pés, certamente pediria mais dinheiro! (risadas) 
Certamente pediria uma saúde invencível! Pediria com certeza algo não superior 
em vibração e amor quanto o que ouvimos vocês pedirem! Vocês dizem, "Querido 
Espírito, como posso estar a serviço hoje? Querido Espírito, o que é que quer que 
eu faça?" Quando um humano chega a este ponto, sabemos que ele está 
verdadeiramente iluminado. Sabemos que está realmente no caminho!

Queridos amigos, mencionamos isto a vocês porque a este ponto em seu caminho, 
não precisam se preocupar em cair. Não precisam se preocupar em perder o chão e 
voltar atrás. Não se preocupem mais sobre cair nos velhos modos. Sua vibração de 
amor e serviço é forte.

Agora hoje vamos continuar a história de príncipe Jack e sua jornada que o levou a 
Terra. Usamos a história de Jack para descrever o que aconteceu a vocês, pois são 
os príncipes e princesas do reino da Primeira Criação. Estamos trazendo uma parte 
de cada vez para ajudá-los a absorver e compreender quem realmente são. Há 
mais ainda para se contar do que diremos esta noite. Continuaremos a falar disto 
por algum tempo.

Temos que dizer que alguns humanos talvez não gostem desta parte. Haverá 
levantar de sobrancelhas e até de alguns de seu grupo, chamados Trabalhadores de 
Luz. Pedimos a Cauldre que fique fora do caminho enquanto apresentamos esta 
informação. Ele sabe o que está vindo, e não está muito satisfeito pelo fato de 
abrirmos esta lata de minhocas! (risadinha)

Jack era um príncipe no reino de sIAM. Era um grande viajante, um grande 
explorador e um grande criador. Aborrecia-se facilmente. Ele viajou aos limites do 
reino de onde levantou velas pelas águas. Jack chegou a Muralha de Fogo, que 
significava o limite de toda a criação conhecida. Isto o aterrorizou. Ele tentou voltar 
para o reino, mas a não-energia e o vácuo, e a sucção por parte da Muralha de 
Fogo o puxou.

O período em que permaneceu nesta Muralha de Fogo pareceu uma eternidade. Ele 
foi sendo fragmentado, quebrado em milhares e milhares de pedaços. Algumas 
destas partes foram para dentro de um tipo de "casulo" para um longo período de 
sono, para uma experiência interior. Jack sempre tinha sido um ser, um criador 
com vistas ao exterior. Parte da energia de Jack não foi para este casulo, para 
dentro desta energia de observação interna. Parte dele continuou a viajar.

Bem, Jack não foi direto para a Terra. Houve um entrementes. Isto é meio difícil de 
explicar, mas vamos tentar trabalhando junto com Cauldre. Além da Muralha de 
Fogo não havia nada, era um vazio, escuridão total. Era um vazio que mais tarde se 
tornou seu universo físico. Quando Jack entrou neste vácuo, não havia estrelas. 
Não havia galáxias. Não havia energias presentes. Havia simplesmente um nada.

Energeticamente Jack não estava em seu corpo de luz que conhecia de seu reino, 
mas também não estava ainda numa densa forma física. Sua energia girava mais 
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rápido do que a dos humanos na Terra, mas significativamente mais devagar do 
que quando ele se encontrava na Primeira Criação. Não estamos falando de 
vibração ou quociente de amor. Jack não era sólido. Jack não era "luz." Estava 
entre os dois (risadinha), no que chamariam um estado gasoso.

Quando Jack (você) saltou através da Muralha de Fogo, ele viu seu oposto. Ele viu 
seu espelho. Ele começou a ter experiências, primeiro consigo mesmo e depois com 
outras entidades. Estas experiências iniciais criaram uma energia que se filtrou a 
partir dele (você) e depois estabeleceu estruturas e padrões de energia no universo 
que havia sido antes um vazio. Jack (você) estava passando por experiências que 
então criaram teceduras, tapeçarias, fundações que mais tarde se tornariam suas 
estrelas e suas galáxias e seu sistema solar. Foi um período de tempo muito 
interessante para Jack (você).

Através de suas experiências, Jack começou a tomar uma nova auto identidade. 
Começou a se agrupar com outras energias similares de entidades que também 
haviam transposto a Muralha de Fogo. Ele começou a se ligar com outros e formar 
grupos de "energia." Estes grupos de energia família viajaram, num certo sentido, 
residiram em certas partes do universo. E como podem saber a partir de suas 
experiências atuais com famílias, houve lutas internas. Jack e os outros começaram 
a brigar. Houve guerras. Os grupos que haviam se formado partiram-se e 
racharam.

Foi um tempo muito caótico. Jack ainda estava aprendendo a ajustar-se a sua 
transição através da Muralha de Fogo. Ele nunca antes havia sentido algo assim. 
Ele tentava lembrar-se e descobrir quem era, mas estava tomando novos atributos 
com os quais sequer conseguia relacionar-se. Começava a ter estranhas sensações 
e vibrações sobre sua própria energia. Onde antes ele tinha sido apenas luz, agora 
começava a tornar-se espesso, um ser com um peso que ulteriormente seria um 
corpo.

Jack não gostou muito disso. Ele não gostou da sensação de diminuição de sua 
energia, a queda de pensamento para luz para elétron. Ele não gostou nem um 
pouco. Tentou sair dessa, mas não sabia como. Ele se tornava cada vez mais 
sólido. E tornando-se sólido, também seu universo foi se tornando mais sólido. 
Planetas começaram a tomar forma e a se formar e ter massa.

Oh, queridos amigos, Jack – você – não gostou de nada disto. Vocês sentiram como 
se estivessem caindo cada vez mais. Sua energia e vibrações diminuíam. Você 
lutou contra isto. Sentiu em um certo ponto que jamais se lembraria quem foi, ou 
de onde veio. Tentava desesperadamente manter-se na vibração do reino. 
Amaldiçoou a passagem através da Muralha de Fogo!

Vocês estavam no caos. Houve terríveis guerras em seu universo. Foi um tempo 
onde o conceito de matar e de morte surgiu pela primeira vez. Havia raiva contra 
os outros e contra si mesmo. Houve grupos que erraram pelo universo em 
constante solidificação, tentando tomar o poder dos outros. Achavam que se 
tomassem o poder e a energia de outro ser, elevariam a sua própria e isto os 
enviaria de volta pra casa para o reino.

Vocês começaram a viajar em grupos, alguns bem grandes, outros pequenos. E 
quando fizeram isto, de uma certa maneira, quando se deram as mãos e ligaram 
suas energias, começou a haver ao seu redor uma energia "nave." Vocês viveram 
dentro dela e viajaram por todos os lugares e tiveram muitas e muitas 
experiências. Era interessante, porque podiam viajar muito bem em corredores de 
energia que estavam se desenvolvendo em seu universo. Vocês sabiam como ir de 
uma parte a outra, que poderia estar a milhões até bilhões de anos luz de distância, 
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utilizando seu sistema de medida atual. Gastavam nestas viagens apenas um 
instante. Vocês eram hábeis nisto.

Mas durante todo este tempo, cada um de vocês resistia a diminuir a marcha, 
resistindo a esta solidificação acontecendo em vocês, em seu universo inteiro. 
Começaram a ter estranhas experiências. Vocês começaram a colidir em coisas! 
Não passavam mais através dos objetos. A energia não passava através de energia. 
As coisa estavam se tornando sólidas, iam mais lentas, vocês na verdade se 
achavam colidindo com estrelas, planetas, meteoros e asteróides. Isto os 
surpreendeu e os deixou deprimidos. As guerras continuavam. As batalhas se 
intensificaram. Não foi um bom tempo. Havia bolsões de vocês tentando achar o 
caminho de volta pra Casa, tentando encontrar a vibração apropriada, descobrindo 
coisas sobre as energias do amor e da luz. Mas na maior parte, as coisas estavam 
desacelerando.

Em um dado momento aconteceu o que já comentamos antes, um impasse. As 
coisas não podiam continuar daquele jeito. Os conflitos, as batalhas entre o que 
vocês chamariam a luz e a escuridão chegaram a um empate. O universo, como o 
conheciam, chegou até a parar de crescer. E naquele momento foi tomada uma 
decisão, houve consenso, um acordo, o acordo de vir para este lugar Terra, e de 
uma vez todos atravessaram o véu final. Vocês concordaram em passar a barreira 
final, para literalmente tomar uma forma densa humana, ter o seu ser dentro desta 
forma que conhecem como seu corpo. Concordaram em viver em total 
esquecimento de quem eram, caminhar através de ciclos de vida e morte, e do que 
chamam carma, para chegar ao giro completo do círculo novamente, para 
relembrar quem eram antes de sequer passar pela Muralha de Fogo.

É por isto que estão aqui! É por isto que estão aqui há centenas e centenas de 
ciclos de vida. Estiveram caminhando pelos ciclos de vida da Terra num acordo para 
trazer as coisas a um círculo completo. É um acordo para curar todo o passado, 
para curar este tempo de passagem pela Muralha de Fogo, para a cura deste tempo 
de construção do vazio, a criação de seu universo como o conhecem. Vocês 
passaram todas estas vidas para curar e redescobrir.

Então há as entidades em seu segundo círculo. Elas estão tomando as medidas e 
monitorando o que vocês estão fazendo. Estão aqui porque o círculo está chegando 
a fechar-se. Vocês estão nos estágios finais de uma jornada que sequer poderíamos 
explicar a duração numa estrutura de tempo. Mas o círculo está chegando ao 
fechamento devido ao trabalho todo realizado por vocês.

Não é para surpreender vocês que as coisas em suas vidas cotidianas estejam 
difíceis agora. Não se trata apenas de vocês! Não é só este ciclo de vida que estão 
curando. Já curaram centenas e centenas de vidas passadas. A maioria delas, 
queridos amigos, foi curada e partiu, e Gaia está liberando a energia que ficou 
armazenada dentro da Terra. O que estão verdadeiramente curando agora mesmo 
é o tempo de construção do vácuo, o tempo entre a Muralha de Fogo e a vinda para 
sua Terra. Estão curando o tempo quando estavam saltando por seu universo, 
experimentando o início da massa e matéria. Foi um tempo quando livremente 
viajavam através do tempo e do espaço, mas não gostavam do que estava 
acontecendo. Foi um tremendo tempo de caos.

Agora, aqueles que chamam "seres alienígenas", queridos amigos, são 
simplesmente aspectos de vocês mesmos vindos do passado, deste tempo de 
construção do vácuo. Dissemos anteriormente que quando olham para suas 
estrelas, e seu universo, não há muito lá fora. Queremos dizer exatamente isto. 
Vocês estão olhando uma visão dimensional limitada de seu universo físico. E de 
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fato não há muita coisa aí! O que há aí são as suas energias do passado que se 
cruzam, algumas vezes entrecortando sua atual vida na Terra.

Vamos usar esta analogia. Vamos utilizar a analogia da casa, uma boa analogia. 
(risadinha) Imaginem-se de pé na sala de estar e olhando ao redor. Tudo o que 
vêem é a sala de estar, mas há outros cômodos da casa que não podem ver porque 
estão em um lugar de cada vez. Há outras atividades nos outros cômodos, mas 
vocês não estão inteirados delas já que não podem ver ou ouvi-las. Seu universo é 
muito parecido a isso. Há muitos quartos, há muitas dimensões. Quando olham 
para o céu e observam as estrelas – neste quarto não há muita coisa. Realmente 
não há muita coisa em termos de vida por lá. Há muita energia, mas em termos de 
formas de vida, não muito. Em seu universo há cômodos que existem lado-a-lado, 
dimensão com dimensão que não podem ver ou ouvir. Alguns de vocês estão 
começando a sentir estes outros cômodos. Estão todos debaixo do mesmo telhado, 
mas são cômodos separados.

De vez em quando, numa situação energética pouco comum, há um gotejamento, 
um cruzamento. Você então verá alguém dentro de outros cômodos, ou um ser de 
outro cômodo acidentalmente passando pela porta e entrando em seu quarto. 
Quando isto acontece, isto vem de seu passado! Oh, parece um alienígena, mas 
queridos amigos é você vindo do passado. Com a intensa quantidade de trabalhos 
de cura acontecendo agora mesmo, de cura deste tempo, num certo sentido, vocês 
estão se confrontando com isso. Vocês estão aqui agora, mas também estão 
curando este outro quarto ao mesmo tempo, assim que há uma incidência de 
cruzamentos, ou intersecções. Existem alienígenas em seu universo que sejam 
mais sábios, grandiosos ou espertos? Realmente meus amigos, não! Há aspectos de 
vocês do seu passado. Como poderiam ser mais sábios, espertos ou mais 
poderosos? Estes aspectos, enquanto parte de seu passado, estão acontecendo 
neste exato momento. Mesmo enquanto está aqui sentado (ou lendo), a parte de 
você que está construindo as estruturas no vácuo, no passado existe ao mesmo 
tempo.

Mesmo que seja um aspecto de vocês vindo do passado, eles tentarão apresentar-
se a vocês e aos demais como seres formidáveis e inteligentes. Tentarão lhes dizer 
– e há uma certa verdade nisto – que são seus parentes, que forneceram o estoque 
de semente para vocês. Bem é verdade, eles são seu passado! Não se iludam 
achando que são seres grandiosos que conhecem as chaves para todas as coisas. 
Queridos amigos, a vibração da palavra alienígena ("alien" em inglês) é "a lie." ("a 
lie" – em inglês, "uma mentira.") Não dê seu poder a outro. Vocês estão tão 
próximos de completar seu círculo. Este é um tempo intenso, onde mesmo o "você" 
do passado retornará e tentará enganá-lo e diminui-lo, dizendo que ele é que é o 
sábio. Num certo sentido, mesmo que você esteja tentando curar este passado, ele 
tentará iludi-lo.

Eu, Tobias, quero que você lembre a energia aqui, agora mesmo, a energia que diz 
que você tem a semente crística dentro de si, e sempre a teve. Não siga ninguém 
além do Deus dentro de si mesmo! Você será desafiado nestes dias, ao fazer a 
ligação final de seu círculo. Os desafios serão difíceis, e é por isso que nós trazemos 
este assunto nesta noite. Estamos dizendo que terá um encontro alienígena? De 
uma certa maneira, sim, estamos dizendo. Pode não acontecer enquanto estiver 
dirigindo pela estrada a 1:00 da manhã e chegar a um cruzamento. (risadas) Pode 
acontecer enquanto estiver dormindo. Pode ocorrer, e será na maior parte assim, 
como uma velha lembrança vindo como um trem de carga, uma lembrança que traz 
medo e o inutiliza e o imobiliza. Quando isto acontecer, queridos amigos, queremos 
que retornem a esta energia de hoje, quando o Espírito, quando Jesus e o Conselho 
Crimson e Tobias estiveram sentados a sua frente, e disseram, "Meu Querido, você 
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é o Deus que está despertando. Não ponha outros diante de você ou acima de 
você."

(risadinha) Bem isto vai trazer um bocado de perguntas sobre alienígenas! Estamos 
preparados para discutir cada uma e todas elas. E Cauldre, nós vamos lhe dar as 
ferramentas para responder a elas.

Agora iremos mudar as energias aqui para entrar na Lição Sete da Série dos 
Criadores. Pedimos que cada um de vocês fique confortável em seus lugares. 
Queridos amigos, vamos contar uma pequena história a vocês para ajudar a melhor 
compreender nossa Lição Sete. A Lição Sete é simples, muito simples. Talvez lutem 
com ela por ser assim tão simples. Vocês talvez tentem torna-la complexa.

A Lição Sete é a primeira do que chamaríamos lições práticas de criação exterior. 
Muito do que falamos até agora tem sido a base e a compreensão, e o processar 
das velhas energias que necessitavam ser re-equilibradas. Agora vamos iniciar, na 
segunda parte desta série, um número de passos para a criação pró-ativa. Isto 
pode parecer estranho ou incomum para alguns de vocês. Há um medo arraigado 
dentro de vocês, dentro de todos os humanos, um medo de seus poderes criativos. 
Há relutância em criar uma vez mais, pois faz muito tempo, e há ainda uma 
vergonha e uma culpa associadas com o que percebem que fizeram no passado.

Há um pecado original que percebem em si mesmos, o de ter atravessado esta 
Muralha de Fogo. Vocês acham que foram longe demais. Vocês sentem que lutaram 
na energia do caos no processo de construção do vácuo. Oh, queridos amigos, as 
batalhas que aconteceram então fazem a Guerra nas Estrelas parecer uma 
brincadeira de criança! Então quando falamos em utilizar suas verdadeiras 
habilidades de criadores, alguns de vocês podem ser levados a recuar. Alguns vão 
pensar se isto é a coisa certa e imaginar talvez que não seja o momento.

(pausa)

Havia uma trabalhadora da luz de nome Ana, uma maravilhosa trabalhadora da luz, 
muito parecida a cada um aqui, a cada um lendo isto. Ela fez muitos cursos 
espirituais nos últimos 30 anos. Ela aprendeu sobre o mind control, que é por si só 
engraçado. Ela aprendeu como meditar, seguir um ritual de meditação, como 
limpar sua mente. Mas nós sabemos, e vocês sabem, a mente nunca ficou limpa. 
Ela passava 20 minutos por dia, duas vezes ao dia, sentada numa posição 
desconfortável porque achava que era isto o que deveria fazer. (risadas) Mas de 
uma certa forma, isto foi muito bom para sua alma e seu ser, pois ajudou-a ao 
longo de seu caminho. Ajudou-a a se estruturar.

Nossa querida trabalhadora de luz Ana fez muitos cursos em diferentes técnicas, 
sobre diferentes assuntos – como ser pacífica, como ser calma, como ser como 
Deus, como obedecer a Deus, como se esconder de Deus. (risadas) Estes cursos 
foram como degraus em seu caminho, e ajudaram-na a chegar a este ponto.

Mas por dentro, Ana continuava pensando, "Se estou aprendendo tanto e crescendo 
tanto, como é que não posso afetar meu ser, meu espaço? Como é que não posso 
focar minha mente para modificar o fluxo da água de uma torneira?" Ela tinha 
tentado isto. E não funcionou. "Como é que não consigo mudar o modo como uma 
vela tremeluz com minha mente? Porque eu sei e o Espírito sabe que apenas a 
brisa pode causar este movimento?

Ana estava frustrada, pois continuava a haver desafios e experiências em sua vida 
que aparentemente ela não tinha controle. Ela fez bem em simplesmente continuar 
a viver e continuar a crescer interna e espiritualmente. Você vê, o que ela 
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descobriu é que todo o trabalho e esforço que vinha realizando estavam 
construindo algo internamente. Estava despertando algo internamente. Mas ainda 
assim sentia-se frustrada por não estar modificando sua própria realidade. As 
coisas não estavam mudando do lado de fora. Havia muitas razões para isto. Uma 
delas é que o momento não era o apropriado. Não teria sido apropriado. Teria sido 
– como dizer – algo destrutivo, incendiário. O momento não era o certo.

Vocês têm esperado um bocado, e nós compreendemos isto. O próprio equilíbrio de 
energias em Ana – o que falamos com as bolas, a clara, a branca e a preta – ainda 
estava atuando de uma forma maravilhosa dentro dela. Não era o momento para 
terminar aquele jogo. Havia ainda o fato de ela continuar a entregar seu poder a 
outros. Ela tinha uma aula, ou lia um livro, e ela se tornava uma seguidora. E um 
criador não é um seguidor! Estes são termos que se contradizem.

Mas agora, queridos amigos, agora o momento é apropriado. Como dissemos, os 
que se reúnem no segundo círculo hoje são os encarregados de medir e monitorar. 
Eles estão muito intrigados porque o momento agora é apropriado. Eles sabem que 
o primeiro humano começará a utilizar suas habilidades criativas. E este primeiro 
humano é você.

Ana estava muito frustrada por não poder controlar seu ambiente externo, seu ser 
exterior. Chegou a um ponto em que ela, como muitos de vocês o fizeram, jogou 
fora todos os livros, todas as ferramentas e disse, "Chega de aulas. Não ajudaram 
em nada e me custaram um dinheirão!" (risadas) Queridos amigos, esta não é uma 
compreensão correta, pois como dissemos, todas estas coisas, todas estas aulas e 
disciplinas e técnicas, foram verdadeiramente degraus que a ajudaram a se reunir a 
família. Foi assim que encontrou com outras pessoas, através destes cursos. A 
energia das reuniões foi valiosa por reunir a família novamente.

Agora, Ana aprendeu sobre este lugar chamado sua Nova Casa. Ela não 
compreendeu bem, mas sabia que lá dentro se sentia bem. Parecia apropriado, e se 
nada mais, era um lugar calmo por alguns minutos! (risadinha) Então ela passou 
tempo em sua Nova Casa, como pedimos a cada um agora que o faça. Ponham-se 
na energia de sua Nova Casa. Sintam a música de sua Nova Casa. Se não 
conseguem ouvi-la muito bem, apenas sintam. Se não conseguem senti-la muito 
bem, simplesmente saibam que há uma vibração aí, uma vibração núcleo em sua 
nova casa.

Ana, um pouco frustrada por sua falta de habilidade em criar pro ativamente, criar 
com direção e poder, chegou a um ponto onde tinha liberado muito das velhas 
maneiras. Ela chegou a um ponto quando estava verdadeiramente pronta para 
começar a criar.

Em sua Nova Casa, Ana viu um grande pincel em um balde de tinta brilhante,
brilhando, uma maravilhosa tinta no chão de sua sala de estar. Ela sabia que 
estava ali por uma razão, embora ela mesma não a tenha colocado ali. Não estava 
ali na última vez em que estivera em sua Nova Casa. Mas parecia certo. O pincel 
era grande. Era muito grande, maior que qualquer pincel que já vira. Ela olhou ao 
redor. Olhou ao redor de sua nova casa e ficou pensando o que é que deveria fazer 
com este pincel e com esta tinta. Mas ao invés de se aborrecer, sendo que ela 
estava na maravilhosa energia de sua nova casa, ela simplesmente perguntou a si 
mesma, " O que é que devo fazer com esta lata de tinta brilhante e bonita e este 
enorme pincel?" Uma voz veio de dentro dela – não de um guia ou de Tobias – e 
disse que simplesmente pegasse o pincel, afundasse-o na tinta e fizesse uma ampla 
pincelada em qualquer parede de sua Nova Casa a sua escolha. Quando Ana pegou 
o pincel, cheio de tinta brilhante, e fez um amplo traço pela parede de sua Nova 
Casa, ela aprendeu a Lição Sete.
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Lição Sete: Crie em Amplas Pinceladas. Esta é uma lição simples, mas profunda. 
Nos próximos 30 dias, você entrará no primeiro entendimento real de criar. Você 
não é mais uma vítima, e não está mais simplesmente reagindo às coisas que 
acontecem em sua vida. Você irá de fato criar. Pedimos que se sente em sua casa, 
sinta a vibração de sua casa, e quando estiver pronto, pegue este enorme pincel, 
mergulhe-o na tinta, e crie um amplo traço. Apenas um, não mais. Então ponha o 
pincel no chão, sente-se no chão, e observe o que acontece com este amplo traço 
que você criou. Observe-o . Ele se modificará. Ele mudará de forma. Ele encontrará 
seu próprio equilíbrio. Você está em sua Nova Casa, e dentro desta energia há um 
equilíbrio divino. Sua primeira criação – seu primeiro traço amplo – encontrará seu 
divino equilíbrio.

Agora, o que você está criando? Em nosso último encontro falamos das quatro 
áreas da experiência humana. Falamos de recursos, também conhecidos como 
abundância. Nós falamos de sua saúde e biologia. Falamos de relacionamentos. E 
falamos de auto-estima. Escolha qualquer um dos quatro. Segure-o no coração. 
Depois crie com um amplo traço, simplesmente crie o equilíbrio para esta área. 
Você está criando equilíbrio. Não há necessidade de uma agenda específica ou 
intenção para o Espírito ou para si mesmo. Você está criando no equilíbrio divino. 
Mas desta vez, você está criando um amplo traço. Você está sendo pró-ativo.

O que significa tudo isto? O que vai acontecer agora? Primeiro você pode ficar com 
um pouco de medo. Você pode ficar pensando o que estará realmente criando, e o 
que vai acontecer como resultado de sua nova criação. Este medo se relaciona ao 
tempo antes de vir para a Terra. Relaciona-se com a vergonha que sentiu por ter 
atravessado a Muralha de Fogo, por ter deixado o reino. Dê atenção a este medo. 
Sente-se com ele em sua nova casa. Compreenda-o e fale com ele. Este medo pode 
ser seu melhor amigo, ou enquanto um criador, este medo pode ser seu maior 
inimigo. Este medo, se deixado sem atenção, retornará a você parecendo um 
alienígena. (risadas) Nós estamos falando seriamente. Se você permitir que este 
medo cresça e tenha poder, ele o levará de volta aos lugares onde ele nasceu.

Lição Sete: Crie em Amplas Pinceladas. Não se preocupe com a mecânica ou com 
os detalhes. Esta sala hoje está cheia de mecânicos e engenheiros que trabalham 
com os detalhes. Vocês, como criadores, não precisam entrar nisto agora. Criem 
em Amplos Traços. Terão a tendência de querer usar bons pincéis e dizer ao 
Espírito ao seu Eu divino como fazer. Resistam a esta tentação. Sentem-se em 
frente a este belo, amplo traço que criaram. Simplesmente permitam que ele 
encontre seu equilíbrio divino. Isto é simples, queridos amigos, mas mesmo assim 
bem desafiador.

Tome uma questão de relacionamento. Você não tem que explicar ao Espírito ou a 
si mesmo o que é esta questão. Não tem que entrar em detalhes. Pegue esta 
questão. Ponha-a em seu coração. Criem com um traço amplo, e saibam, queridos 
amigos, este equilíbrio divino, sua própria divindade, cuidará do resto.

Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Vocês estão aprendendo a confiar 
em sua própria divindade e permitir que esta divindade trabalhe. Vocês tentaram 
lidar com todos os detalhes no passado! Vocês estiveram separados do reino por 
tanto tempo que acham que tem que lidar com cada pequeno detalhe. É tempo de 
confiar. Quando você permite sua divindade prover o equilíbrio apropriado, oh 
meus queridos amigos, sua vida será tão mais fácil! Você será um pintor de belos 
traços. A mecânica da manifestação se dará em outros níveis. E a vida será muito 
mais prazerosa.
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Por que a parede? Por que a pintura? Caminhe fora de sua nova casa após ter 
pintado seu amplo traço. As coisas do lado de fora estarão diferentes. Estarão 
diferentes devido ao trabalho que fez lá dentro! Simplesmente estarão diferentes. 
Você começará a ver além do que previamente via. Verá a maneira como as coisas 
realmente caminham juntas. Você será capaz de ver dentro das pessoas ao seu 
redor, pessoas das quais sentiu pena ou tristeza. Verá a alegria em suas vidas. 
Você terá mudado algo dentro com seu primeiro e amplo traço, e o exterior ficará 
diferente.

Você não modificou a vida de ninguém. Você terá mudado apenas a sua. Dissemos 
antes para vocês não colocarem outras pessoas no forno. Não tente mudar os 
outros. Não precisa fazer isso, porque as coisas estarão diferentes e você terá uma 
compreensão que não tinha antes.

Lição Setes: Crie em Amplos Traços. Queridos amigos, resistam ao desejo de pegar 
pincéis especiais para preencher os detalhes. Isto será feito para vocês. Após ter 
criado um amplo traço, sente-se no chão e aprecie a peça de arte que acabaram de 
criar. Já falamos antes a vocês do Forno da Graça, e falamos a vocês para colocar 
velhas questões nele. O Forno da Graça é maravilhoso para as velhas questões. 
Mas o Forno da Graça também serve como um processador e um calibrador de 
novas coisas que vocês criam. É como um sistema inteiro de energia em sua nova 
casa. Ao criar um amplo traço, seu Forno da Graça equilibra e processa as energias. 
Em outras palavras, permitir que a graça processe sua nova criação assegura um 
equilíbrio divino. Assegura que ela se manifeste e equilibre da maneira mais 
apropriada e amorosa. Vocês não têm que se preocupar se o que estão criando é a 
coisa mais apropriada ou mais iluminada. Sua própria divindade cuidará do 
equilíbrio.

Há um medo inato dentro de cada um de vocês de criar algo que não seja 
apropriado. Isto deixou muitos de vocês congelados até hoje. Têm estado 
relutantes em criar porque não sabiam se seria a coisa certa a fazer. Vocês têm 
esperado o Espírito lhes dizer como criar e o quê criar, porque não desejavam agir 
de forma inapropriada novamente. O Forno da Graça, sua própria divindade e o 
amor do Espírito farão com que não criem inapropriadamente. Com as quatro bolas 
e o equilíbrio dentro de vocês, não criarão nada obscuro ou ruim. Com o amor que 
há dentro de vocês, não criarão a coisa errada.

O que deveriam criar agora? É simples. Com seu amplo traço criem um novo 
equilíbrio de relacionamentos, um equilíbrio de abundância, um equilíbrio de saúde, 
e de auto-estima. Quando você pega este amplo traço pintado, está criando um 
novo equilíbrio. Não se preocupe sobre a quantia a que se refere este equilíbrio, ou 
como vai ser esse novo amor. A divindade cuidará do equilíbrio e trará tudo o que 
for apropriado a você. Quando modifica as coisas em seu interior, você muda seu 
nível de vibração. Muda seus padrões de energia, de maneira que quando sai de 
sua nova casa, você modificou a percepção de como as coisas parecem ser. Você 
modifica sua realidade sem afetar outro ser humano. Isto é muito interessante. É 
por isto que dissemos, "Não reze para que o mundo mude. Reze apenas para o 
despertar dentro de si mesmo." Quando fizer isto, estará modificando o modo como 
sua realidade se apresenta. Falaremos mais sobre isto em lições futuras.

Lição Sete, uma lição muito simples, e sua primeira lição de criação pró-ativa: Crie 
em amplos traços. Escolha um das quatro áreas que discutimos. Na verdade haverá 
lições mais refinadas de agora em diante, mas trabalhe com esta por um tempo. 
Crie em amplas pinceladas.

Bem queridos amigos, aqueles presentes no segundo círculo, que monitoram e 
medem a energia, estão sorrindo. Eles sentem e vêem um nível de vibração que 
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detectaram em apenas uns poucos. Esta vibração é sobre o amor que brilha dentro 
de vocês. Estão sorrindo observando sua integridade, seu amor e sua dedicação. 
Esta é a luz que brilha.

Eles continuarão com muitas medições mais dos Shaumbra aqui e da Terra. Eles 
dizem que aguardem modificações em sua Terra. Vocês verão modificações no 
poder. Vocês verão modificações na Gaia. E isto vai continuar e se intensificar. Os 
terremotos recentes na América do Sul e Índia são um começo. Haverá mais, e 
será apropriado. Em breve discutiremos como lidar com este tipo de situação.

Este é realmente um momento de amor e reunião que temos aqui. Apreciamos 
estes momentos juntos. Apreciamos nossas reuniões. Tomem esta energia. Tomem 
este sentimento que surge quando nos reunimos como hoje. Guardem-no dentro de 
si. Mantenham-no dentro de si. Situem esta energia como um guia para todas as 
demais energias que procuram para si mesmos. Queridos amigos, há uma multidão 
de seres no outro lado do véu trabalhando a seu favor, trabalhando com vocês, se 
preocupando com vocês.

Realmente, vocês nunca, jamais estão sós.

E assim é!

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de fevereiro de 2001 - Série dos Criadores

Lição 7: Crie em Amplas Pinceladas

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é que continuamos com a energia deste círculo do dia de hoje. Este 
é um dos nossos momentos favoritos... quando tentamos responder suas 
perguntas. Como já dissemos a vocês muitas vezes, há momentos em que também 
não sabemos a resposta. Vocês são os pioneiros na nova energia, e portanto as 
soluções ainda não foram criadas. Nós então trabalhamos com vocês, sua divindade 
e os demais no outro lado do véu para criar as respostas. O que sabemos é que há 
uma mudança de energia acontecendo agora mesmo dentro dos Shaumbra. Vamos 
falar sobre isto por um momento.

Nós falamos sobre esta questão da "oração." Deixamos alguns Trabalhadores da luz 
irritados! (risadinha) Queremos fazer uma observação aqui – e sublinha-la – nós 
não estamos de maneira nenhuma condenando a oração. Não estamos dizendo que 
rezar não foi, ou não continuará a ser apropriado. Estamos simplesmente dizendo 
que vocês estão mudando sua energia, vocês estão mudando a maneira como criar 
e a maneira como afetar seu mundo exterior. A oração tem sido uma ferramenta 
poderosa para vocês. Tem ajudado a trazer ao foco as energias. Ajudou a solidificar 
suas intenções. Ajudou-lhes a verdadeiramente conhecer seu caminho. Quando 
vocês rezam com seu coração em amor pelos outros, isto tem surtido um efeito, se 
eles escolherem usar esta energia.

Ao se adiantarem nas profundezas de sua nova energia, não precisarão rezar para 
ter um resultado. Simplesmente SERÁ. Pode parecer um pouco difícil de entender. 
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Quando você caminhar num espaço de equilíbrio e paz, e quando você criar com o 
pincel, você manifestará simplesmente SENDO. Estará levando estes atributos para 
os outros se eles escolherem utiliza-los. Não haverá necessidade de expressar 
através de uma oração dirigida ao exterior. Simplesmente SERÁ porque você está 
aí. Sabemos que isto vai dar um pouco de trabalho para compreender.

Vocês estão começando a entender que certas dinâmicas de energia são 
apropriadas. Se um humano escolhe a doença, ou problemas de abundância, 
entendam que é isto o que o ser de cada um deles está escolhendo. Honre isto e 
mantenha-se num espaço de compreensão. Então quando procurarem por sua 
orientação como professor, você pode verdadeiramente, realmente começar a 
ajuda-los.

Há pessoas que rezam por outras com energia inapropriada. Rezam para que os 
outros não sejam tão ruins! Rezam para que os outros tomem juízo! (risadas) 
Rezam para que os outros não façam coisas muito erradas. Queridos amigos, como 
Shaumbra estão aprendendo a honrar os demais pelo que eles são. Estão 
aprendendo a criar equilíbrio dentro de si mesmos, e isto está mudando a maneira 
como as coisas parecem no lado de fora.

Mesmo o mais recente chacoalhar da terra no lugar chamado Índia foi apropriado. 
Rezar para que Gaia cesse estas atividades não seria apropriado, porque elas são 
necessárias. Assim como você, Gaia está liberando velhas energias. Simplesmente 
ame Gaia, simplesmente esteja numa situação de equilíbrio consigo mesmo, 
mantenha-se numa situação de divindade e assim fará Gaia. Os humanos que 
partiram da terra na Índia durante este acontecimento escolheram assim fazer. Não 
honrar isto seria não honrar o caminho deles. Embora pareça difícil e doloroso, 
todos as pessoas que passaram recentemente simplesmente pedem que os 
honrem. Quando vocês rezam com tristeza, vocês estão enviando a energia da 
tristeza e pesar e desespero. É isto o que eles recebem, e eles não querem muito 
isso. Ao contrário, desejam a energia de sua reverência e sua aceitação.

Como Shaumbra, vocês estão caminhando para além da necessidade de rezar. A 
oração significa que há um desequilíbrio e que as coisas não são apropriadas. Como 
Shaumbra, vão compreender que todas as coisas são apropriadas. Se você escolhe 
trazer um equilíbrio de nova energia para uma situação, simplesmente SEJA. 
Simplesmente ponha-se nesta situação. Ao invés de sentir pena e angústia, 
simplesmente ponha sua energia na situação. Seu novo equilíbrio estará disponível 
para aqueles que escolherem utiliza-lo.

Nesta nova energia, querido Shaumbra, há muitas mudanças em relação às antigas 
maneiras. Há muitas mudanças e continuará havendo. A questão de rezar versus 
SER é apenas uma dentre elas.

Com isto vamos começar com as perguntas desta noite.

Pergunta: Tobias, as quatro áreas de preocupação humana ( abundância, relações, 
saúde e auto-estima) são tão amplas. Precisamos esperar algum tempo antes de 
pintar outro amplo traço ou podemos pintar um toda noite?

Tobias: Queridos amigos, é tempo de começar a ouvir a vibração e a canção de sua 
nova casa. Responda esta pergunta por si mesmo! Você sentirá se está um caos, 
sentirá se é apropriado, sentirá se está levando muito tempo entre as criações. 
Cada vez mais responderemos a suas perguntas devolvendo uma pergunta a você: 
como é que você se sente a respeito?



122

Não podemos orienta-lo com uma resposta genérica, porque a cada um de vocês 
ela será única, diferente, pessoal. Alguns acham que é apropriado criar um amplo 
traço para cada área, esta noite mesmo. Outros escolherão esperar, sentir, ver o 
que acontece fora de suas Novas Casas depois de terem criado com um amplo 
traço. Talvez esperem por dias ou talvez semanas. (risos) Mas este grupo aqui 
sentado, sabemos que vocês estarão trabalhando esta noite!

Pergunta: Tobias, qual é a relação entre nosso eu, nosso Eu Superior e nosso 
Verdadeiro Eu? Eu me acostumei a tratar estes dois termos de maneira igual . 
Qualquer informação é bem-vinda.

Tobias: Querido, querido amigo, você colocou seu Eu Superior e seu Eu Divino e 
seu Verdadeiro Eu fora de sua casa. Eles gostariam de entrar agora. São todos a 
mesma coisa. Como falamos antes, você está em uma sala de sua casa, mas há 
nela muitos cômodos. Os vários cômodos sob um mesmo teto é o que chamariam 
seu Verdadeiro Eu. Comece a se abrir para os vários cômodos. Estão todos dentro 
de você. Você acha que há algum ser lá fora, um enorme anjo dourado lá fora. E 
mesmo assim, sua divindade está no mais ínfimo nível dentro de você e ela cresce 
a partir daí. Ela não chega batendo a porta de sua casa. Ela ilumina a partir de 
dentro de seu ser. A separação que você colocou entre seu eu e sua divindade e 
Espírito precisa terminar agora. Una-os dentro de sua casa.

Pergunta: Tobias, o que preciso fazer para ajudar minha crescente ascensão, 
levando em consideração que para cada um de nós a jornada é bem diferente?

Tobias: Primeiro, passe mais tempo em sua Nova Casa, a metáfora para tudo o que 
são. Há canções, há tons e harmonias que vem lá de dentro. Você tem vagado 
pelas ruas que passam fora de sua casa, olhando e procurando. Você tem viajado 
pelas estradas e por caminhos de cidade em cidade, procurando por estas partes de 
si mesmo. Traga-as para dentro agora. Ouça a vibração. Você vai aprender como 
responder a sua própria pergunta e chegará a novas compreensões.

Também, há uma vibração para expor a atividade de criação numa forma mais 
dinâmica. É uma vibração "propulsora." Quando você está criando, quanto estiver 
usando o amplo traço, há uma vibração. Vamos tentar definí-la no espectro sonoro 
vibracional humano. (pausa) É parecido a EH-LA-TOM. (esforçando-se para 
canalizar apropriadamente este tom) É uma vibração de tom EH-LA. EH-LA-TOM. 
Esta é uma qualidade de vibração que intensifica o processo de criação. Permita 
que a vibração de EH-LA-TOM esteja presente em seu amplo traço. Ela vai 
funcionar como um propulsor, adicionando mais dinâmica a ele. Isto é uma coisa 
que vai ajuda-lo a iniciar a energia criativa. É uma vibração que acrescenta mais 
força a energia criativa. Trabalhe com esta vibração. É como se acrescentasse um 
ponto de exclamação a sua nova criação.

Retornando a sua pergunta. Simplesmente ouça, simplesmente ouça o que a 
música de sua Nova Casa está lhe dizendo. Você será orientado apropriadamente. 
Depois não tenha medo de pegar no enorme pincel e criar este primeiro e amplo 
traço e com isto iniciar o processo.

Pergunta: Tobias, é falando e verbalizando em voz alta – em relação a intenção ou 
desejo ou apenas comunicando – uma maneira mais poderosa e efetiva ou 
simplesmente falar interiormente com o Eu Superior ou guias, Deus, Sanada, etc?

Tobias: Você deixará até mesmo de falar, até mesmo de usar os pensamentos 
através da mente. Tudo virá da região do Chacra Um. Muito da verbalização em voz 
alta se relaciona com o mental. Você está sendo muito limitado, e há atividade 
mental demais. O Espírito ouve seja em palavras ou não. Algumas vezes vocês 
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tendem a ser tão regimentais até mesmo com as palavras que vão dizer. Sabemos 
de muitos de vocês que re-fazem frases e palavras em suas comunicações com o 
Espírito, achando talvez que Deus não os tenham entendido corretamente. Não se 
trata das palavras que utiliza. Trata-se da vibração que emana de você, e que 
começa no Chacra Um. É um expressar-se simples. É isto que verdadeiramente 
está criando sua realidade.

Pergunta: Tobias e família, estou fazendo tudo apropriadamente ou preciso me ligar 
em algumas áreas? É um pouco solitário isto aqui. Sei que tenho minhas crianças 
comigo, mas não tenho ninguém em minha vida ainda, com a mesma compreensão 
com quem eu possa compartilhar, discutir minhas idéias e sentimentos.

Tobias: Estamos observando a energia desta pergunta. (pausa) Realmente, você 
continuará passando por mudanças. Não é uma questão de se ligar ou se você está 
fazendo do jeito certo. Você continuará a sentir mudanças e momentum. Não 
confunda isso com não fazer a coisa certa. Você está verdadeiramente no caminho 
certo. Você está verdadeiramente no caminho certo.

Muitos trabalhadores de luz escolhem dar um tempo de solidão para a reflexão 
interior necessária para recarregar seus próprios níveis de energia. Quando você 
entrar mais profundamente nas novas energias e aprender o primeiro passo da 
criação para o exterior – a criação pró ativa com o amplo traço – aplique-a a sua 
área de relacionamentos. Saiba que as amizades apropriadas serão trazidas a você. 
Chegarão batendo a sua porta. E realmente, sempre há Shaumbra, sempre 
dispostos a se conectar. Observamos os próprios círculos locais em sua área 
aumentando. Vemos suas linhas de comunicação na internet se interligando, todos 
vocês unidos. Use estas ferramentas para se conectar com Shaumbra, que 
compartilham experiências e idéias similares as suas.

Pergunta: Cerca de um ano atrás meu irmão caiu de uma plataforma de 30 pés de 
altura. Quebrando sua pélvis e várias vértebras. Ele se recuperou fisicamente, mas 
agora acredita que dois alienígenas invadiram seu corpo físico devido as injúrias 
sofridas em seu corpo etéreo e a uma operação no pulso. Ele também acha que seu 
corpo etéreo está sendo atacado por parasitas alienígenas. No ano passado ele fez 
contato com vários terapeutas falando sobre sua condição e um número de sessões 
de cura foi realizado, sem nenhum sucesso. Você poderia dar uma luz sobre o que 
está acontecendo e que medidas são necessárias para livra-lo desta condição?

Tobias: Querido amigo, este acidente foi uma maneira de sacudir e mexer para 
liberar velhas questões que retornam. A queda literalmente trouxe estas questões a 
superfície. Agora você tem uma situação onde velhas questões foram trazidas a 
superfície porque é tempo de olhar para elas, abençoa-las e cura-las. Culpar 
alienígenas é desistir de seu próprio poder. E devolver o poder para tudo aquilo de 
que já falamos antes esta noite. É entregar seu poder para "uma mentira" (jogo de 
palavras em inglês "alien" e "a lie"), é entregar seu poder a algo que não tem poder 
sobre você. Também perguntamos, por que alienígenas iriam querer entrar em seu 
corpo e viver aí assim? Há tantos lugares para onde poderiam ir! Uma árvore 
frutífera seria um lugar melhor para eles viverem.(risadas)

Compreenda que muitos desequilíbrios antigos do passado retornam agora para 
que você lhes dê amor, para que os reverencie e os abençoe. Depois irão embora e 
você não ficará mais desequilibrado. Entretanto, se você continuar a acreditar que 
os alienígenas estão tomando conta de sua vida, nós alegremente vamos nos 
sentar e observar enquanto você brinca com isto.

Pergunta: Querido Tobias, no mês passado mostrei o vídeo da canalização de 
Tobias de dezembro de 2000 para os detentos na Penitenciária Federal. (Há planos 
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de trazer o círculo Crimson a prisão em futuro próximo.) Um dos detentos fez a 
seguinte pergunta: "Por que Tobias quer vir aqui e estar conosco? Estará vindo 
porque sente pena de nós, pobres coitados? Ele vai me proteger? Por que ele quer 
vir aqui?" O detento estava muito agitado e enquanto falava havia raios de uma cor 
amarelo-mostarda escura e um marrom escuro em seu campo áureo. Parecia trazer 
a tona alguma coisa relativa a uma traição que causou a ele grande dor e que o 
levou a prisão. Há uma mensagem para ele e os outros?

Tobias: Querido amigo, esta é uma pergunta tão apropriada! Vamos compartilhar 
um história que nos traz muitas emoções. (pausa) Eu, Tobias, morri numa prisão, 
em uma vida há muito, muito tempo atrás. Era proprietário de terras, tinha uma 
propriedade. Isto não aconteceu durante a vida em que fui Tobias, aquela pela qual 
fui lançado de suas escrituras. (risadas) Foi uma vida que aconteceu depois. Eu era 
um proprietário de terras e havia uma pessoa que detinha poder e que desejava 
muito minha terra. Ele encontrou um jeito de me botar na prisão. Eu era de meia 
idade e tinha família. Fui colocado na prisão para morrer.

Bem, eu fiquei com muita raiva. Senti-me traído pelo Espírito. Não podia entender 
porque eu jamais criaria esta situação para mim mesmo enquanto um humano. 
Esta foi uma das vidas mais significativas para mim. A prisão tornou-se um tempo 
de quietude e reflexão, um tempo de verdadeira conexão com o Espírito. Após 
passar pelo período inicial de raiva e traição, vim a compreender o Espírito e Deus 
dentro de mim. Eu não morri infeliz. Não morri com raiva. Eu morri tendo chegado 
a uma nova compreensão e uma nova iluminação. Nesta vida, escolhi libertar-me 
de todas as barreiras que tinha colocado ao redor de mim mesmo no passado literal 
e figurativamente.

A pessoa que traz estas mensagens, Cauldre (Geoffrey Hoppe), a quem eu chamo 
filho, também passou um período na cadeia. Não foi há muito tempo atrás, mas 
não nesta vida atual...obrigado. (risadinha) Ele pediu que colocasse o obrigado. 
(risadas) Bem não foi há muitas vidas passadas que ele passou um tempo por 
detrás das grades por atividades ousadas, as quais ele não quer que 
especifiquemos. (risadas) Durante este período ele veio a entender algumas 
realidades da condição humana e níveis de poder. Chegou a compreender que 
havia injustiças em seu mundo. Estas descobertas o derrubaram do alto da poltrona 
na qual sentava-se!

É apropriado a esta energia de Círculo Crimson encontrar caminho até aqueles que 
se sentem traídos e aprisionados, que se sentem indignos e sem esperanças. 
Porque a energia deste círculo trata de esperança, verdade e amor.

Não há muitas palavras a acrescentar aos que vocês chamam detentos; nos 
sentaremos com eles, pediremos que sintam o movimento de energia. Se estiverem 
desejosos de abrir seus seres, chegarão aos mais profundos níveis quando nos 
reunirmos a eles na prisão. Iremos aos níveis mais profundos para dizer, "Nós os 
amamos ternamente". "Sabemos que são parte da família", "Sabemos que estão 
aqui por uma razão da alma." "Nós vamos sentar aqui com vocês por um momento 
na mais profunda compaixão porque aqui estão."

Pergunta: Tobias, eu sinto tanta falta da paz e serenidade que me veio após ter 
pedido o que Kryon chama implante neutro. Freqüentemente sinto que jamais 
sentirei a paz duradoura, que parece ter-se perdido.

Tobias: Você e todos os Shaumbras estão passando por um período de muitas 
mudanças. Está havendo muitos ajustamentos desta vez. Vocês terão períodos 
maiores com a sensação de equilíbrio. A serenidade será difícil pelo resto dos dias 
de suas vidas; mas um equilíbrio pacífico será apropriado. Terão uma profunda 
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compreensão de como as coisas funcionam. Não se sentirão numa guerra com a 
dualidade, mas num equilíbrio de amor. Estarão todos muito ativos pelo resto 
destes dias. Há muita energia de mudança e movimento dos quais escolheram 
participar. Você não vai se achar como um espectador, mas como um criador. É por 
isto que estão todos aqui.

Pergunta: Tobias agora que me comprometi em viver meu propósito de vida 
através de meu trabalho, os desafios financeiros se tornaram demasiados. Qual é a 
lição maior necessária para passar por isto facilmente?

Tobias: Entre em sua nova casa, pegue o enorme pincel, crie um amplo traço de 
abundância equilibrada e depois saia do caminho. Permita que sua divindade entre 
e traga a você as coisas que necessita.

Você perde muito tempo com sua mente... gasta muito tempo aí. Tinha que ser 
assim devido as experiências no passado. Na velha energia, você tinha que criar 
cada momento em particular. Tinha que se preocupar com a luta da dualidade. 
Tinha que construir paredes ao redor de si mesmo. Agora, você está entrando na 
nova energia. A lição de usar amplos traços é bem simples, e é o primeiro passo no 
ato de criar na nova energia. Crie num amplo traço e permita que ela encontre seu 
balanço próprio. Talvez isto signifique uma mudança de trabalho. Pode significar 
um novo caminho e tudo isso é parte do processo. O melhor a lhe dizer é que após 
criar neste amplo traço, simplesmente fique fora do caminho. Os recursos 
financeiros apropriados baterão a sua porta.

Pergunta: Tobias, por favor explique novamente como é que "sentamos com o 
medo".

Tobias: Queridos amigos, vocês tinham o costume de lutar com o medo assim que 
ele aparecia. Sua reação natural é coloca-lo como uma energia que se opõe. Oh 
realmente, o medo vai entrar, e também o pânico e a ansiedade. Todos eles são 
agora energias naturais e apropriadas, e continuarão sendo por um tempo. Ao 
invés de lutarem contra o medo – o que transmite poder a ele – sentem-se com ele 
quando a ansiedade da situação amedrontadora se confrontar com você.

Sua reação natural é se preocupar, ficar nervoso e achar que tem que atuar 
externamente. Você acha que precisa se contrapor ativamente ao medo. 
Simplesmente sente-se com ele, simplesmente olhe para este medo. Pergunte 
porque ele está em sua vida. Pergunte se ele gostaria de ser liberado agora. Talvez 
ele esteja apenas esperando para poder sair de sua vida. Entenda que ele não é 
mais uma realidade se você assim escolhe.

Nós já conversamos sobre o que vocês chamam "alienígenas." É um exemplo de 
medo infundado. Quando você lhes dá poder sobre você mesmo, eles continuarão a 
crescer. Eles lhe dirão que vieram de um lugar superior e poderoso. Dirão que você 
é um peão, que é um experimento e que cometeu grandes erros no passado. Estes 
alienígenas, estas mentiras, lhe dirão que vieram para lhe trazer respostas. Se é 
assim, então porque não aterrissaram e se mostraram a todos? Por que é que não 
trabalharam com seus governos e seus trabalhadores de luz. É porque não podem! 
Eles não podem entrar - eles são aspectos do passado que atravessaram para sua 
realidade. Eles vão mentir pra você e tentar tomar seu poder.

A mesma coisa com seus medos: eles vão mentir e lhe dizer que são reais. 
Queridos amigos, nós lhes oferecemos esta ferramenta simples: quando estes 
medos aparecerem, peguem seus pincéis de pintura e lancem tinta sobre eles! ( 
risadas e aplausos)
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Pergunta: Tobias, você poderia por favor comentar sobre a diferença entre 
contratos que foram concluídos e hábitos que continuam a existir?

Tobias: A todos que se sentem tocados por estas palavras, seus contratos foram 
concluídos! Há energias residuais que continuam a ficar agarradas. Elas são muito 
interessantes. São coisas que estamos estudando aqui deste lado. Quando vocês 
passaram através de uma porta e entraram em outro quarto, por que as velhas 
energias se agarram a vocês desse jeito? Estamos achando, através de vocês, que 
ao passarem mais tempo em seu quarto pessoal em sua nova casa, o quarto da 
quietude; e levam mais tempo permitindo as estas velhas energias seguirem seu 
caminho, ocorre uma transição mais suave. Estamos aprendendo através de vocês 
que as estruturas de energia dos velhos hábitos não são tão fáceis de liberar. 
Quando você luta com elas, ao invés de ama-las e aceita-las, quando você tenta 
discutir com elas, quando tenta lutar contra elas, elas se tornam mais fortes e 
tendem a se agarrar por mais tempo.

Há um grupo de humanos que está trabalhando com algumas energias avançadas, 
ondas literais de vibração que irão ajudar na liberação destas velhas energias. 
Estas são como seus próprios parasitas que se penduram em sua composição 
energética. Eles podem até acompanhar vocês nas mudanças em sua iluminação. O 
que aprendemos, através de vocês, é que quando você lhes dá poder, quando tenta 
lutar contra eles, eles se penduram por mais tempo. Vamos discutir mais sobre a 
tecnologia na qual este grupo está trabalhando muito em breve, já que esta 
informação está praticamente pronta para vir a tona. Pedimos desculpas por não 
podermos dar uma resposta melhor, mas estamos aprendendo com vocês.

Pergunta: Pertenço realmente a este grupo? E se assim é, porque tenho tido 
problemas para chegar até as reuniões e porque não tenho experimentado todas as 
coisas que os outros parecem estar passando, a dor e as dificuldades, etc?

Tobias: Primeiro de tudo, nós dissemos que cada caminho é diferente. Cada 
caminho é diferente e você dizer que precisa passar por um certo grupo de 
experiências é não se levar em consideração. Tem sido difícil a você chegar até 
aqui porque você não está tão certo de querer estar aqui! Você não está tão certo 
se quer fazer parte das mudanças que estão acontecendo. Não tem muita certeza 
se quer ser parte desta primeira onda de humanos que entra nesta nova energia. E 
há por isto respeito e reverência, pois há pessoas que irão na primeira, e há 
pessoas que irão na segunda, na terceira e na quarta onda.

Você é família? Claro! Você é um dos que conhecemos antes? Claro, de outra 
maneira você não se sentiria atraído para estas energias. Há pessoas a quem são 
entregues estas canalizações, que não conseguem sair da primeira linha. Ainda não 
é a coisa apropriada para elas. Há outros trabalhos para elas realizarem. Você é 
família? Claro que é e é sempre bem-vindo aqui, você é sempre bem-vindo.

Pergunta: Tobias, você poderia falar sobre como se aplica agora a astrologia para 
nós, trabalhadores da luz?

Tobias: O melhor a fazer, querido amigo, é por de lado o trabalho com a velha 
astrologia... para si mesmo. Aos humanos que não estão entrando na energia da 
nova terra, a astrologia é absolutamente apropriada. Para vocês, vocês entraram 
em sua nova vida . Como vão mapeá-la? Qual será o grau do lugar de nascimento 
de seu novo Eu? Não é mais apropriado ser guiado pelas estrelas. Lembramos a 
vocês que vocês mesmos estão criando estas estrelas! Vocês transcenderam a 
necessidade de ser estruturados pelas energias das estrelas... objetos e energias 
colocados aí por vocês!
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Vocês estão criando as novas estrelas e a energia para elas, as estrelas que ainda 
não foram descobertas. Vocês são os que estão dando forma aos padrões de 
energia destas novas estrelas. Agora, sabemos que alguns não vão gostar desta 
afirmação feita. Não estamos condenando de maneira nenhuma a astrologia, ela 
ainda é apropriada para a maioria dos humanos, uma vez que a maioria ainda 
caminha na velha energia. Para os Shaumbra, se você faz uma leitura a partir das 
estrelas ou de alguém que vê energias, eles não vão entender o que está 
acontecendo com você. Não vão ver seu campo de energia e ficarão chocados –
porque estão olhando no velho lugar. Seu campo de energia está agora em novo 
local. Para aqueles que lêem suas estrelas e seus mapas, isto não vai caber mais 
certinho com você. Vai parecer algo do passado. Não vai parecer como algo pelo 
que esteja caminhando agora. E se você escolher que as estrelas regulem agora 
você em sua nova energia, isso vai machucar.

Pergunta: Tobias, me sinto chamada a trabalhar na assistência a pessoas que estão 
fazendo a transição para o outro lado. Estou achando que é muito desafiador e que 
drena minha biologia. Como encontro forças para realizar este serviço?

Tobias: Realmente há um serviço para o qual está sendo chamada. Você está 
pondo muita pressão sobre si mesma na intenção de ter as respostas certas para 
estes que estão em transição. Você está fazendo esforço demasiado. Simplesmente 
esteja com eles. Simplesmente converse com eles, de um humano para o outro. 
Não filosofe. Não leve as palavras do círculo Crimson para eles, achando que isto 
resolverá seus problemas. Simplesmente seja um humano divino durante o 
processo de transição deles. É o que eles mais precisam.

A razão para se sentir cansada e esgotada é que está tentado duramente. Há um 
derrame de energia aí. Apenas sente-se com eles em amor e reverência. Segure 
suas mãos durante seu período de transição. Você e também eles ficarão 
energizados.

Pergunta: Tobias, estou me sentindo tão desconectado e desafinado. Sinto-me 
totalmente confuso, perdido. Quero tremendamente sentir-me conectado 
novamente, mas como?

Tobias: Você está mudando da velha energia para a nova. Infelizmente, como 
muitos devem ter descoberto, acontece aí uma sensação de desconexão. Aparece 
um sentimento de desilusão e uma sensação de estar sem paixão. Há uma 
mudança em seu inteiro sistema a qual é difícil suportar. Durante este processo, 
simplesmente saiba que nunca está só – saiba que estamos aqui com você. Não se 
preocupe em estar fazendo a coisa errada, pois vemos em sua energia que você 
está começando a congelar, a ficar imobilizado pela preocupação de talvez ter feito 
algo errado durante o processo de transformação. Tem medo de agir, tem medo de 
se expressar. Não se preocupe. Com toda esta dinâmica de energia acontecendo 
em você e a sua volta, não pode agir erradamente. Comece a ter confiança em si 
mesmo e compreenda que isto é apenas um processo por que está passando.

Pergunta: Você é a alma gêmea de Jan Tober?

Tobias: Discutimos previamente o conceito de "almas gêmeas." Queridos amigos, 
não há uma parte perdida sua ou minha, em toda a criação. Se a conversa sobre 
"almas gêmeas" é no sentido de expressar amor por dois seres que caminham 
juntos, e a intenção é dizer que eles são iguais de muitas formas – eles estão em 
profundo amor – há uma energia boa aí. Entretanto, se a intenção de falar de 
"almas gêmeas" é para preencher uma parte de você que você acha que está 
incompleta, você vai investigar o mundo e o universo numa busca infeliz.
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Você é completo em si mesmo! A sensação de estar incompleto é o resíduo por ter 
passado pela fragmentação na Muralha de Fogo. Você não acha interessante... a 
relação entre as palavras "twin flames" (em português, literalmente – chamas 
gêmeas) e "Wall of Fire" (em português – Muralha de Fogo)? (risadas) Não há outra 
parte de você que se ache perdida. Foi apenas uma experiência por que passou na 
Muralha de Fogo. Você e eu somos completos em nós mesmos.

Pergunta: Tobias, coloquei muitas coisas no Forno da Graça mas não tive muito 
resultado. Há algum ritual antes de colocar – de maneira que a energia seja correta 
para o resultado?

Tobias: Parte da experiência do Forno da Graça é o de permitir que a graça faça 
seu trabalho. Você tem muitas expectativas quando coloca as questões no forno. 
Parte do exercício aqui é liberar o assunto. Deixá-lo ir. Permitir que encontre seu 
próprio equilíbrio divino. Sentimos sua ansiedade quando coloca uma questão no 
Forno. Você espera que o resultado venha em alguns minutos, e um resultado de 
certa maneira definido.

Queridos amigos, parte da experiência do Forno da Graça é a de permitir, é a de ter 
paciência, é a de liberar. Não tenha expectativas. Quando não há expectativa outra 
que não seja a do equilíbrio divino, você terá momentos tão mais tranqüilos em sua 
vida. Seus resultados serão tão mais poderosos e trarão muito mais realização a 
você.

Vocês estão entrando na nova energia, e ela é muito diferente da antiga. Vocês 
continuam tentando reconstruir-se baseados na velha energia e nos velhos 
caminhos de todas as suas vidas passadas. De uma certa forma, a nova energia é o 
inverso dos velhos caminhos, das velhas maneiras. Na antiga energia, você tentava 
criar a partir da mente para afetar situações. Você rezava para ter um certo 
resultado. Você tentava afetar o ambiente exterior sem compreender seu mundo 
interior. Você percebe isso?

Quando você muda a vibração de seu ser interior com o amplo traço do pincel, ela 
modifica a percepção e a realidade das coisas que estão no lado de fora de sua 
casa. No antigo modo de criar, você tentava dizer ao seu ambiente externo como 
ser, como se parecer e o que deveria lhe dar. Na nova energia, você entra dentro 
de sua casa com as ferramentas da graça, da aceitação, da permissão e da 
confiança. Com estas ferramentas em seu coração, pegue seu pincel e crie todas as 
novas vibrações de equilíbrio e realização.

Nós os amamos muito ternamente.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de março de 2001 - Série dos Criadores

Lição 8: Recebendo o fruto da Rosa

Tobias: E assim é, queridos amigos que nós nos reunimos novamente com nossa 
família neste Círculo. Estes encontros são tão preciosos, e há muito para se falar 
hoje. Queridos amigos, há tantas coisas que nós gostaríamos de transmitir a cada 
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um, há tanto que nós gostaríamos de dizer. Algumas coisas serão passadas em 
palavras, mas outras estarão aqui para vocês através da energia.

Acima de tudo, nós queremos lhes dizer que nós os amamos afetuosamente do 
mais profundo do nosso ser. Nós os honramos pelo que vocês estão fazendo aqui. 
Nós os honramos por darem suas vidas, porque nós sabemos que é exatamente 
isto o que vocês estão fazendo. Vocês se deram totalmente em serviço. Vocês 
concordaram em libertar-se da velha energia. Isto não é tão fácil de se fazer. Vocês 
concordaram em libertar-se de tudo que é velho. Vocês concordaram em libertar-se 
dos velhos pensamentos para serem os primeiros a estar nesta nova energia. Nós 
sabemos que isto tem-lhes causado muitas lágrimas. Nós sabemos que isto tem-
lhes causado muitos sofrimentos.

Neste momento estamos inundando o seu círculo, não importa onde vocês estejam 
neste momento. As entidades, que não estão em corpo físico, vêm inundando do 
segundo círculo para lhes agradecer pela sua jornada.

Nesta jornada, vocês são um dos verdadeiros professores, professores do coração. 
O que vocês estão experimentando agora em suas vidas é se proverem das 
experiências necessárias, de forma que possam ajudar os outros, enquanto eles 
entram na nova energia. Vocês estão aprendendo as lições do Círculo Carmesim 
muito rapidamente, de forma que poderão ser os professores, conselheiros ou guias 
humanos para os outros.

Brevemente chegará um tempo quando os humanos virão a vocês, e eles não 
necessariamente, estarão com o rótulo da nova energia ou da Nova Era ou do 
espírito. Eles são aqueles que estavam em suas próprias procuras - uma procura 
solitária e tranquila. Eles serão trazidos à porta de suas novas casas e não saberão 
por que estão lá! Eles terão uma surpresa e se sentirão sobressaltados, quando 
vocês abrirem as portas de suas novas casas e os convidarem a entrar. Vocês 
explicarão a eles exatamente porque estão lá. Vocês saberão como foi a jornada 
deles , porque vocês terão passado por isto. Então, vocês saberão que está na hora 
de se tornarem professores, professores desta nova energia.

Queridos Shaumbra, vocês já podem mesclar o ensinamento com os métodos e 
artes que vocês já conhecem. Vocês podem combinar a sabedoria que vocês 
adquiriram no Círculo Carmesim com a recente cura de vocês e com práticas de 
leitura. Mas para isto haverá uma nova mudança , uma mudança na nova energia. 
Mas vocês também passarão as mesmas lições que nós estamos trazendo para 
vocês; as lições de ficar atrás da mureta, as lições do Forno da Graça, as lições de 
aceitar as mudanças e as abençoar, as lições de criar em amplas pinceladas. Vocês 
se sentarão com seus estudantes humanos. Vocês serão um guia para eles nas 
suas próprias jornadas. E como vocês sabem, vocês não poderão fazer estas 
jornadas para eles, mas vocês podem os ajudar a entender que elas podem ser 
concluídas. Isto é por que vocês estão se sentando aqui hoje ou lendo isto. Vocês 
descobriram tudo das coisas desta vida. Vocês descobriram até mesmo as coisas de 
suas outras vidas. Vocês se libertaram de todas estas coisas, e estão se esforçando 
para estarem entre os primeiros a transitar na nova energia. Vocês são aqueles que 
estão experimentando as vibrações, estruturas e padrões de energia desta nova 
energia.

Vocês serão os professores! Vocês são os professores da nova energia, querido 
Shaumbra. Por isto é que aqueles que estão agora no segundo círculo têm tanto 
respeito por vocês. Aqueles que vocês chamam anjos e percebem tendo asas, com 
as quais podem voar, chamam cada um de vocês de Mestre, Mestres da Jornada. 
Vocês estiveram por um longo, longo tempo longe de Casa. Vocês estiveram longe 
da Primeira Criação por tanto tempo que nós nem nos preocupamos em lembrar. 



130

Aqueles que ainda estão em Casa, como também aqueles que cruzaram a Muralha 
de Fogo, mas não estão na forma física, honram tanto vocês pelo que estão 
fazendo!

Como nós dissemos repetidas vezes em nossas reuniões, vocês não podem ver a 
Realidade Maior. Vocês não podem, por causa da energia em que vocês estão 
agora. Vocês a verão logo. Estando aqui com vocês, talvez, nós os possamos ajudar 
a entender que há, realmente, uma Realidade Maior. Há um propósito e um 
significado real em tudo o que vocês estão fazendo. Nenhum pensamento, 
respiração ou ação estão perdidos. Nenhuma lágrima foi derramada pelo Espírito. 
Sim, nós ouvimos seus pensamentos. Nós ouvimos quando vocês falam conosco. 
Suas mensagens são recebidas. Realmente é!

Enquanto vocês continuam os ajustes em sua biologia e em seu espírito, vocês 
notarão coisas além de suas percepções humanas normais. Se vocês ainda não 
notaram, sua biologia e seus sentidos estão ficando muito mais aguçados e muito 
mais sensíveis. Alguns de vocês não gostam tanto daquilo que percebem como 
alergias! Elas não são alergias no verdadeiro sentido humano de suas biologias. 
Vocês não gostam das dores no corpo. Vocês não gostam do sentimento de 
estarem desorientados, de não sentirem que estão com os dois pés no chão. 
Queridos amigos, tudo isto faz parte do processo.

Vocês estão se tornando muito mais sensíveis às coisas ao redor de vocês e isto é 
da natureza invisível.

Sim, vocês realmente estão se tornando muito mais sensíveis aos pensamentos dos 
outros. Quando vocês estão em um grupo de pessoas, isto parece afetá-los mais do 
que nunca. Vocês estão ficando mais sensíveis aos desequilíbrios da Terra. Quando 
vocês têm algum desconforto que não entendem bem, vocês chamam isto de gripe. 
Queridos amigos, não é o tipo de gripe que vocês experimentaram no passado! 
Talvez você poderia chamar isto uma "gripe" da nova energia e isto relaciona-se às 
mudanças internas que vocês estão experimentando, ao contrário de um evento 
biológico normal. Há mudanças que estão acontecendo dentro de vocês e elas 
continuarão por um bom período de tempo.

Mas estas mudanças podem acontecer mais facilmente. Elas podem ser mais 
suaves em seus corpos e mentes assim que entendem que a sua vibração é mais 
intensa na nova energia. Sua energia está mais aguçada. Vocês começarão a ver as 
coisas invisíveis e começarão a ouvir coisas que vocês nunca ouviram antes. Estas 
coisas acontecerão em níveis nos quais vocês não costumavam ter acesso. Se 
vocês estiverem esperando que algo se manifeste na frente de vocês em sua 
condição humana, não esperem. Os primeiros sinais que vocês perceberão serão 
dos estados invisíveis. Vocês começarão a notar profundamente na sua realidade 
humana a transição para a nova energia.

Os ajustes relacionados a suas sensibilidades aumentadas simplesmente são parte 
do processo. Não corram deles. Não corram quando vocês estiverem em um grupo 
de pessoas e vocês forem afetados pelas energias delas. Permaneçam nesta 
energia. Não tenham medo dela. Ela não pode feri-los. Vocês estarão captando os 
pensamentos e energias daqueles que ainda estão plantados firmemente na velha 
energia. Permaneçam nela. Sintam. Vocês terão maior compreensão estando 
nestes lugares.

Como nós já falamos antes, há uma necessidade de que muitas pessoas fiquem, 
por enquanto, na velha energia. Causaria um turbilhão se todos se apressassem e, 
de uma só vez, entrassem na nova energia! Imaginem se todas as pessoas com 
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quem vocês trabalham e vivem quisessem, ao mesmo tempo, entrar na nova 
energia! Seria muito caótico!

Mas as pessoas que estão com vocês no dia a dia os estão observando de maneira 
que vocês podem não perceber. Eles estão muito curiosos sobre o que vocês estão 
passando e, certamente, na curiosidade deles, eles os cutucarão. Eles vão 
encurralá-los. Eles os questionarão. E realmente, sim, eles os irritarão. (risada de 
audiência) Eles estão, simplesmente, tentando entender o que vocês estão 
passando. Eles sabem que há algo dentro deles que está despertando. Eles sabem 
que logo - talvez nesta vida, talvez em outra num futuro próximo - eles também 
estarão entrando na nova energia.

Pois é, eles estão curiosos sobre o que vocês estão fazendo. Eles fazem perguntas 
engraçadas, claro! (risada de audiência) Eles se dirigem a vocês de modo que 
vocês, necessariamente, não esperam. Eles estão muito curiosos.

Como vocês sabem queridos amigos, sempre há um grupo de "convidados" 
convidados para os nossos encontros. Nesta noite, estes que se unem ao segundo 
círculo são aqueles que vocês conhecem em suas vidas diárias. Eles

vêm estar com vocês, se sentam próximo a vocês, vêem o que acontece enquanto 
vocês atravessam para a nova energia. Estes, que se unem agora ao segundo 
círculo, são aqueles com os quais vocês trabalham, aqueles que vocês chamam 
suas famílias humanas, e aqueles que vocês chamam seus amigos íntimos. Eles são 
as pessoas com quem vocês interagem regularmente.

Realmente, aqueles que se unem ao segundo círculo são seres vivos. Eles estão 
vivendo na forma humana neste momento, entretanto estamos unidos em espírito. 
Nós já tivemos bastante entidades desencarnadas visitando nossas reuniões! 
(risada de audiência) Esses que se unem a nós hoje são aqueles que estão, agora, 
envolvidos em suas vidas.

Como vocês, há partes da consciência deles que podem iniciar a jornada.Com a 
ajuda dos runners e weavers (moduladores), que não estão na forma humana, eles 
podem unir-se a este círculo. De certo modo, uma parte da consciência deles foi 
escoltada para estar com vocês aqui hoje à noite. Eles estão curiosos. Oh, eles 
podem ser aqueles que lhes dão a maior canseira durante o dia. Eles podem ser um 
chefe que é implacável com vocês, um colega de trabalho que é manipulador ou um 
membro pegajoso da família que está sempre tomando sua energia. Eles vêm aqui, 
enquanto nos reunimos no segundo círculo. Sobretudo, eles têm amor e honram 
vocês. Eles estão muito curiosos sobre o que vocês estão fazendo. Eles não 
entendem, no estado de dualidade em que eles se encontram, o que vocês estão 
fazendo. E como vocês sabem, não é muito fácil explicar isto! (risada de audiência) 
Eles gostam de estar perto da energia de vocês. Eles gostam de cutucar vocês de 
uma maneira que eles acham amorosa.

Eles vêm aqui, hoje à noite, para observar um novo tipo de pessoas que estão 
entrando em um novo tipo de energia. Da próxima vez que vocês tornarem a vê-
los, eles olharão de maneira diferente para vocês. Os olhos deles estarão mais 
atentos do que nunca. Eles estarão mais curiosos. Eles já terão feito uma ligação 
com vocês em um nível diferente. Eles se sentarão fora do círculo, observando um 
grupo de pessoas que deram profundamente de si, deram tudo de quem eles 
pensavam que eram, aqueles que libertaram-se da suas velhas identidades. Eles 
olharão para vocês diferente na próxima vez que os virem. Eles podem lhes 
demonstrar um gesto de amor, um olhar de sabedoria, ou talvez, eles podem ficar 
mais bravos do que nunca, tentando descobrir quem vocês são!
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Eles se reúnem aqui hoje à noite. Eles os encorajam em suas jornadas da melhor 
maneira que eles podem. Eles encorajam vocês a continuar adiante. Eles sabem 
que há sofrimentos no caminho, mas eles sabem que há um novo tipo de criador 
que virá após isto.

Há também outras entidades aqui no Conselho Carmesim que sempre estão nestes 
encontros e que sempre estão trabalhando com vocês. Há legiões de anjos que 
estão aqui com vocês. E, claro, eu, Tobias, que conheço cada um, cada um de 
vocês que está aqui e cada um de vocês que está lendo isto. Nós derramamos 
algumas lágrimas juntos! Nós caminhamos juntos algumas milhas do caminho. 
Vocês me conhecem. Vocês conhecem minha energia. Nós nos olhamos nos olhos 
uns dos outros. Nós nos abraçamos uns aos outros no passado, quando nós 
compartilhamos nossas vidas. Nós sempre soubemos que voltaríamos juntos para 
este trabalho de Shaumbra.

Eu, Tobias, me sinto emocionado, porque eu não estou aí com vocês na forma 
humana. Eu venho uma vez por mês compartilhar energias. Oh, como eu desejaria 
estar aí, olhar vocês uma vez mais nos olhos, de humano para humano, e abraçá-
los uma vez mais. É uma honra para mim e todos aqueles do Conselho Carmesim 
estar aqui. Nós os aplaudimos porque serão os primeiros professores da nova 
energia.

Nós pediremos para nosso amigo Cauldre (Geoffrey Hoppe) - o que traz estas 
mensagens em palavras humanas – para ficar em silêncio por uns instantes. Nós 
iremos ao encontro de um por um, olhar vocês nos olhos, tocá-los nos ombros e 
lhes agradecer o trabalho vocês fazem. Então nós retomaremos com as discussões 
deste dia. Por favor queridos Shaumbra - estes que estão aqui e até mesmo lendo 
ou escutando isto - tome este momento agora para que a nossa energia se funda 
com a de vocês. Recebam o que nós trazemos.

(pausa)

Realmente a energia de sua Terra está mudando. Realmente suas próprias energias 
estão mudando! Isto é evidente em todas as coisas que acontecem dentro e ao 
redor de vocês. Há pistas diariamente em seus noticiários que isto está 
acontecendo. Há pistas diariamente em seus trabalhos, em suas situações de 
trabalho, muitas das quais mudaram ou terminaram. Há pistas em suas biologias. 
Elas estão falando um idioma diferente com vocês agora. Simplesmente 
sintonizem-se com seu interior, queridos amigos, com todas estas coisas que estão 
acontecendo. Saibam que é muito apropriado. Saibam que vocês estão deixando 
para trás algo. De certo modo, vocês estão perdendo algo, mas se abrindo inteiros 
para algo novo.

A nova energia não está baseada em velhas maneiras de ser! Como vocês 
descobriram, quando vocês tentam construir alguma coisa na velha energia, vocês 
entram num beco sem saída. Isto não funciona mais! Nós estamos lhes pedindo 
para, nesta nova energia, observarem os novos lugares ao redor de vocês. Vocês 
nos perguntam, "onde eu acho a nova energia"? Queridos amigos, lembrem-se o 
que é chamado de Verdadeiro Eu é o que nós preferimos chamar de O Ser Interior. 
Sentem-se no quarto interno de sua nova casa, uma metáfora para sentarem-se 
em um lugar tranquilo. Não forcem nada em suas mentes. Forcem-se a não 
fazerem nada. Simplesmente sejam, e simplesmente escutem, e virá a vocês. 
Sejam pacientes, e virá a vocês. Nós sabemos que isto é verdade. Nós sabemos 
que isto é verdade!

(pausa)
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Agora nós continuaremos a falar um pouco da viagem do príncipe chamado Jack . 
Esta também é a jornada de vocês. Realmente cada um é o Jack. Nós usamos esta 
parábola para ajudar a explicar a longa jornada que vocês fizeram. Como você 
sabem, o Jack era príncipe de um reino. Ele fez muitas viagens longas para 
satisfazer a sua necessidade de criar, expandir-se, aprender mais, e permitir que o 
amor dele se propagasse. Durante uma longa viagem Jack chegou ao limite das 
terras. Ele chegou no grande oceano. Ele se viu em um dilema naquele ponto -
continuar ou voltar para o reino. Mas como vocês sabem, Jack não pôde resistir à 
tentação de ir em frente.

Ele içou velas nesta nova energia que ele nunca havia experimentado antes, esta 
energia que nós metaforicamente chamamos de água. E ele velejou e velejou até 
que ele deparou com a muralha de fogo, uma metáfora para o fim do Primeiro 
Círculo. Era o fim de toda a criação como era conhecida. Ele tentou evitar a 
muralha remando para trás. Ele tentou não ser puxado para a muralha de fogo, 
mas ele realmente foi, ele realmente foi.

Quando Jack entrou na muralha de fogo ele foi partido em bilhões e bilhões de 
fragmentos. Este foi um evento muito traumático para ele. Quando ele saiu do 
outro lado da muralha de fogo, ele estava diferente. A maior parte da sua energia e 
da sua consciência tinham-se retirado para um "casulo". Ela foi envolvida em um 
"casulo" de energia para um longo sono, muito longo. O propósito disto era 
experimentar uma viagem interna. Até aquele ponto, Jack nunca tinha olhado para 
dentro. Ele sempre tinha sido uma expressão externa, mas além da muralha de 
fogo, havia uma nova visão interna ocorrendo dentro do casulo.

Parte de Jack, entretanto, não entrou no casulo. Parte do seu ser continuou além 
da muralha de fogo, onde ele encontrou o vazio. Ele entrou no nada, na escuridão 
total. Quando ele abriu os olhos, Jack viu sua imagem como num espelho. Ele se 
viu diante de si. Ele viu a dualidade. Pela primeira vez, Jack tinha uma extensão de 
si. Ele era agora "dois". E este foi o começo da dualidade como vocês a conhecem.

A dualidade levou os seres a muitas formas de guerras inúteis. Haviam muitas 
batalhas entre as muitas entidades, que tinham cruzado pela muralha de fogo, o 
vazio. Haviam vocês e Jack e muitos, muitos outros mais. Havia uma luta para 
voltar para Casa. Em um esforço desesperado para voltar para Casa, para o Reino, 
vocês tentaram roubar energia uns dos outros. Haviam guerras, quando pessoas 
tentavam capturar a energia do outro, pensando que esta seria a forma de voltar 
para Casa, pensavam que isto era um tipo de combustível.

As batalhas autorizaram esta coisa que, agora, vocês chamam de dualidade. As 
batalhas intensificaram e fizeram a dualidade - a energia de dois - maior e mais 
forte. Durante o tempo das grandes batalhas o vazio estava sendo transformado 
em uma nova realidade. Seu universo físico, com todas suas estrelas e galáxias, 
estava sendo criado.

As batalhas se tornaram opressoras. Nenhum dos lados poderia dominar ou ganhar. 
Assim a um certo ponto, queridos amigos, elas se tornaram um beco sem saída, 
um impasse. Ficou conhecido que as batalhas já não podiam continuar. Algo teve 
que mudar para que Jack, vocês e os outros continuassem adiante.

Haviam muitas, muitas entidades em seu novo e crescente universo naquele 
momento, e o impasse chegou ao ponto onde nenhum dos lados, nenhuma energia 
de dualidade poderia funcionar ou mover. Não havia nenhuma energia se 
expandindo e no cerne de todas as coisas há sempre o desejo de se expandir. Isto 
era contra todas as coisas que alguma vez tinham sido conhecidas pelo Espírito, e 
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todas as coisas que alguma vez tinham sido conhecidas por Jack. Nós falamos em 
muitas metáforas nesta noite.

Queridos amigos, havia discussão entre o muitos grupos que existiram em seu 
universo. Estas não eram entidades que tinham formas físicas como vocês as 
conhecem. Estas entidades eram definidas pelas energias e vibrações, mas elas não 
tinham descido ao mundo físico. Havia muitos que se encontraram e discutiram a 
necessidade de se entender a natureza da dualidade verdadeiramente. Como eles 
se encontraram e discutiram, eles perceberam que as batalhas dos dois lados 
estavam provando pouco. Estava na hora de terminar com elas. Estava na hora de 
se mudar e se expandir com a próxima etapa da jornada.

Havia muitas entidades que se reuniram em forma do que vocês chamariam agora 
de conselhos ou famílias de energia, as famílias celestiais. Eles se encontraram e, 
nos níveis mais altos destas famílias, havia um acordo para descerem e baixar a 
vibração de certas entidades, certos anjos, representantes de ambos os lados da 
dualidade. Nesta forma vibracional mais baixa, estas entidades assumiriam o que 
vocês conhecem agora como biologia. Eles assumiriam forma física. Parte da razão 
para isto acontecer estava na decisão de que a criação não aconteceria tão rápido 
como aconteceu. Seria reduzida a velocidade. Haveria oportunidades para se viver 
por experiências. Haveria oportunidades para se avaliar e avaliar e ajustar o 
equilíbrio. Quando vocês eram anjos em seu universo recentemente formando, 
vocês quase criavam tão rápido quanto o pensamento. Algumas vezes, isto saiu do 
controle de suas mãos. Às vezes, queridos amigos, vocês não sabiam de qual lado 
vocês eram! Você não souberam como avaliar suas próprias energias corretamente 
e as coisas pareceram descontroladas.

Foi decidido que haveria uma redução da energia do espírito que seria colocada em 
sua forma física. Também foi decidido que vocês não se lembrariam da jornada que 
os trouxeram a este ponto. Vocês não se lembrariam das batalhas. Você não se 
lembrariam da passagem pela muralha de fogo. Vocês não se lembrariam do Reino 
de onde vocês vieram. Este seria um novo começo. Isto permitiria a vocês e ao 
Espírito entenderem a natureza da dualidade e a natureza de "dois" 
verdadeiramente. Até o ponto do cruzamento pela muralha de fogo, o Espírito tinha 
sido sempre a expressão de "um". Entrando para Terra na forma física sem 
recordação, permitia-se a verdadeira compreensão da dualidade.

Haviam muitos, muitos anjos em seu novo universo na ocasião e, claro que, a 
maioria deles quis fazer parte deste novo lugar na Terra. Quando havia um pedindo 
para voluntários, queridos amigos, eram vocês que estavam entre os primeiros. 
Vocês estavam entre os primeiros. Vocês entravam, inicialmente, para Terra em 
forma não física. Vocês mudavam suas energias com a ajuda de muitas, muitas 
entidades do outro lado. Vocês mudavam suas energias de tal forma que pudessem 
entrar na dimensão da energia da Terra. Vocês visitaram muitas vezes a Terra em 
suas formas angelicais antes de virem para aqui nas suas formas biológicas. Vocês 
e os outros vinham aqui para montar os modelos de energias e as grades. Vocês 
vinham aqui para montar as ondulações e as fundações. Vocês visitavam este lugar 
para se aclimatar, como também ajudavam a compor as energias. Havia muita 
ajuda dos anjos que não fariam a jornada de vocês. Nós falaremos mais disto em 
sessões futuras.

Em algum ponto, queridos amigos, cada um de vocês desceu para Terra e 
eventualmente assumiram o corpo humano. Vocês começaram seus ciclos de 
encarnações. Vocês começaram a entrar na Terra em muitas formas físicas 
diferentes. Vocês caminharam na Terra, numa vida, como masculinos, noutra como 
femininos. Vocês viveram de muitos modos diferentes para experimentar esta coisa 
chamada dualidade.
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Agora, vocês que estão aqui e vocês que estão conectados ao Círculo Carmesim 
pelas dimensões são aqueles que estão completando seus ciclos na Terra. Vocês 
são aqueles que fizeram o longo caminho. Vocês são aqueles que se preparam para 
reunir, agora, com Tudo Que Vocês São. Vocês são aqueles que ficarão na Terra 
para serem os professores dos outros que estão atravessando. Nós discutiremos 
aqui seus sonhos por um momento, porque eles estão começando a se intensificar. 
Eles estão começando a ficar mais reais à noite. Nos deixe ajuda-los a entender o 
que está se passando. Sonhar é um dos padrões de energia que vocês ajudaram a 
criar quando as estruturas da Terra estavam sendo fixadas. Era conhecido que 
vocês precisariam de um período de tempo a cada dia para reconectarem-se. Vocês 
precisariam se desligar da dualidade humana e reconectarem-se. É uma energia 
muito interessante, a dinâmica que vocês montaram. Vocês sabiam que precisariam 
deste tempo. Em seus sonhos, vocês podem viajar para muitos lugares e podem 
conectar-se a muitos outros.

Agora mesmo, em muitos de seus sonhos vocês voltam sempre para o tempo antes 
de vocês virem para Terra. Vocês voltam para o tempo quando vocês ajudavam a 
transmutar o vazio em realidade, quando vocês estavam no tempo das guerras e 
das batalhas. Vocês estão indo lá à noite e tentam solucionar muito do que 
aconteceu.

Isto é um pouco difícil de descrever, queridos amigos, mas até mesmo quando 
vocês se sentam aqui, neste dia, vivendo suas vidas humanas e entrando na 
conclusão de seus próprios círculos desta longa jornada, vocês também estão a 
procura destes outros lugares. Vocês estão em busca do tempo antes de vocês 
virem para Terra. Você estão de volta ao tempo de quando o universo estava sendo 
criado. Quando vocês fecham seus olhos à noite e entram em seu estado de sonho, 
parte de vocês volta atrás. Vocês viajam pelo tempo e espaço numa tentativa de 
solucionar o passado. Vocês contam a suas almas no passado que há agora uma 
união, uma unidade. Há uma mudança adiante. Não há nenhuma necessidade das 
batalhas persistirem, porque vocês acharam a maneira através do próximo portal. 
Vocês voltam para contar a seus próprios egos que está na hora de terminar estes 
conflitos, terminar o caos. Vocês estão no agora, trazendo resoluções do passado.

Há algo interessante acontecendo aqui, queridos amigos, querido shaumbra. Muito 
interessante. Vocês viajam à noite em seus sonhos. Vocês viajam para o tempo 
depois da passagem de vocês pela Muralha de Fogo e antes de vocês virem para a 
Terra, o tempo da edificação do nulo, o tempo das grandes guerras. Vocês viajam 
para atrás no tempo e ao mesmo tempo suas consciências do passado estão 
tentando viajar para o agora de vocês! E, as vezes, vocês encontram um ao outro 
no meio!

Em nosso último encontro discutimos que aqueles que vocês chamam de aliens são 
de fato aspectos de vocês no passado. Eles são aqueles com os quais vocês colidem 
à noite, quando vocês voltam para solucionar algo do passado. Eles estão vindo 
para solucionar o caos deles no “agora“. Não é uma maravilha que seus sonhos são 
tão intensos?

Quando vocês acordam depois de um sonho, a mente de vocês provê uma 
interpretação simbólica desta experiência. Vocês não trazem o quadro claro do que 
aconteceu. Há uma série de símbolos, e eles geralmente relacionaram-se às 
pessoas e eventos em sua vida atual. Vocês, geralmente, inserem as pessoas que 
estão agora ao redor de vocês, suas famílias, e são com eles que vocês trabalham 
em seus sonhos. Por que é isto, queridos amigos? É porque esses que estão agora 
em suas vidas, que se sentam no segundo círculo nesta noite, são os mesmos com 
os quais vocês batalharam no passado! Por isso que é importante eles estarem aqui 
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nesta noite. Há tanta perfeição no que está acontecendo aqui! Mesmo quando 
vocês estão batalhando com eles no passado, há conflitos no agora. Mesmo quando 
vocês estão tentando solucionar situações com eles no passado, vocês estão 
tentando solucionar agora.

Está tudo intrincadamente tecido. Aqueles, que se juntam aqui hoje no segundo 
círculo, olharão muito esquisitamente para vocês quando vocês os virem da 
próxima vez, porque eles saberão que vocês sabem, mas eles não saberão como 
eles sabem! Há um desejo, na parte mais funda de seu ser, de solucionar estas 
coisas, voltar a unidade e, então, se moverem adiante para maior expansão, se 
moverem para a energia da Nova Terra. Há grandes quantidades de energia que 
estão sendo vertidas nisto agora mesmo. Há entidades quase incontáveis que não 
estão em forma humana que estão ajudando a facilitar estes processos.

Vocês se sentam aqui não entendendo quem vocês verdadeiramente são ou 
entendendo o que está acontecendo verdadeiramente! Alguns de vocês pensam que 
suas vidas têm pouco valor. Vocês pensam que não realizaram muito nesta vida. 
Vocês tem medo de serem uns fracassos. Queridos amigos, nós lamentamos estes 
pensamentos! Nós lamentamos esta percepção. Nós sabemos que vocês são os 
primeiros a assumir a nova energia e, ao mesmo tempo, vocês estão curando o 
passado. Vocês estão solucionando os conflitos que aconteceram em seu universo e 
suas galáxias. Eles aconteceram em níveis dimensionais além do que poderiam 
esperar. Vocês estão trabalhando para soluciona-los, reuni-los, passarem da 
dualidade à nova energia quadra. A energia quadra é equilibrada. É a energia de 
criação em seu mundo material. É por isso que nós os honramos tão 
profundamente. É por isso que nós sabemos que vocês serão professores sábios e 
compassivos.

(pausa)

Agora nós entraremos na Lição Oito desta noite, mas nós perguntamos para cada 
um de vocês se estão confortáveis em sua biologia antes de começarmos.

Querido Shaumbra, a Lição Oito da Série dos Criadores é uma lição importante que 
vocês ensinarão aos outros brevemente. Oito é uma lição bonita - e não há muita 
lição de casa associada com isto! (risada de audiência). Nós pedimos para cada um 
de vocês entrar em sua nova casa agora. Sintam-se na energia de seu Ego Divino, 
no estado Divino de Ser. Nós contaremos uma história curta antes de revelarmos a 
lição.

Sentada no quarto Interno da sua Nova Casa, ela é um membro da família, aquela 
que nós chamamos Shaumbra. O nome dela é Catherine. Catherine está 
lamentando-se quando nós a visitamos nesta noite. Catherine está muito triste. Ela 
não está segura de quem ela é. Nos seus momentos íntimos, Catherine disse ao 
seu Ego e Espírito que é hora de ir para Casa. Ela já não sente um propósito ou 
significado em sua vida. Catherine está derramando muitas lágrimas, porque ela 
não entende. Ela pediu ao Espírito respostas inúmeras vezes, mas ela ouve muito 
pouco. As respostas que vêm são simplesmente migalhas, simplesmente ruídos. 
Elas não são respostas completas e plenas. O que nós sabemos como familiares, 
como Shaumbra, é que Catherine tem batalhado no que ela etiquetou como 
depressão. Ela foi a um médico, que receitou pílulas para superar sua depressão. 
Mas queridos amigos, ela achou que mesmo as pílulas não podiam libertá-la deste 
sentimento profundo dentro dela, este sentimento de tristeza.

Catherine chora e chora nesta noite, porque ela tentou muitas coisas diferentes. Ela 
tentou muitas maneiras diferentes de ser e de agir, de ser boa e de fazer as coisas 
certas. Isto não pareceu fazer efeito na vida dela. Ela não entende e sente-se um 
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pouco abandonada pelo Espírito. Oh, ela sabe, intimamente, que os seus guias 
partiram nos últimos anos. Ela perdeu um trabalho que tinha muito significado para 
ela. Ela o substituiu por outro que não tem tanto significado. Ela perdeu aquilo que 
ela pensou ser muito importante no seu dia-a-dia. Por causa dos seus pensamentos 
e convicções, membros da sua própria família a evitam. Quando eles falarem com 
ela, é gratuito. Não há mais significado ou amor como antes e ela não entende isto.

Ultimamente, Catherine se sente debilitada fisicamente. A energia dela está baixa e 
ela não compreende isto, porque ela vai aos facilitadores. Ela vai naqueles que 
ajudam a recuperar a energia humana. Isto vale para um período curto de tempo, 
mas não se sustenta por um período maior, de semanas e meses. Ela não entende; 
então lágrimas caem dos seus olhos. Aquela que é chamada Catherine, que é da 
família, que é uma de nós, não sente qualquer senso de propósito, qualquer 
avanço, ou qualquer desejo forte. Houve tempos quando ela pensava que não 
podia, simplesmente, fazer nada, nem ler um livro, nem mesmo ver televisão. 
Catherine pensa que todo o carinho e sentimento a deixaram. Ela já não tem 
esperanças como tinha antes.

Vamos dar uma pausa com Catherine e conversar sobre o que está acontecendo. 
Deixe-nos falar sobre o que está acontecendo com muitos de vocês neste 
momento. Quando vocês se movem da velha energia para a nova, vocês vão 
deixando muitas coisas que estavam profundamente arraigadas em vocês. Vocês 
deixaram ir tantas coisas que estavam próximas e queridas de vocês. Fazendo isto, 
cria-se um vazio. Cria-se uma vacuidade. Quando Catherine, ou vocês, tentam 
resgatar o conhecido e agir em cima disto, levar o que vocês estão aprendendo 
aqui nestas aulas, levar o que você estão aprendendo como um humano divino 
emergente e aplicar estes conhecimentos no velho, não funciona. O velho e o novo 
são como óleo e água. Cria-se um espaço de grande vacuidade.

Como nós mencionamos antes, vocês estão ficando mais sensíveis fisicamente, 
emocionalmente e espiritualmente. Mas nem tudo está mudado ainda. É difícil para 
as energias novas se mudarem enquanto vocês ainda estiverem segurando o velho. 
Oh, sim, realmente muitos de vocês se acham despertando às três da manhã, e 
alguns às quatro, (risada de audiência) desejando saber sobre quem vocês são 
agora, desejando saber sobre o que é que vocês estão fazendo. Vocês estão 
despertando nestes horários por várias razões. Para alguns, porque completou uma 
série do que vocês chamariam sonhos, e que nós chamaríamos realidades, que os 
faz voltar no tempo antes de virem para Terra para ajudar a solucionar as energias 
da dualidade. Vocês voltam destas viagens com um sentimento de pesadelo, às 
vezes com sentimentos de grande tensão. Isto os acorda. Também, há tempos 
quando nós, especificamente, os despertamos para saírem destas experiências, 
porque nós sabemos que vocês precisam de algumas horas de intervalo antes de 
irem trabalhar! (risada de audiência)

Queridos amigos, vocês despertam as três ou quatro horas da manhã, pensando 
em suas vidas como humanos, desejando saber quem são vocês, desejando saber 
um modo de voltar. Para a maioria de vocês a única solução que podem encontrar 
é deixar ir, deixar ir. Nós os ouvimos dizer, " eu não sei de que forma ir. Eu não sei 
o que fazer a seguir. Eu não sei mais o que é certo e o que é errado; então, eu 
liberto e deixo ir ". Queridos amigos, esta realmente é a coisa apropriada. Quando 
vocês deixam ir, quando vocês libertam, vocês entram nas mãos amorosas de 
quem você é, do Espírito, verdadeiramente, do Deus que você é. Quando vocês 
libertam, vocês não entram em uma fogueira. Vocês não caem em um abismo, 
embora vocês temam isso. Você entram nas mãos amorosas do Deus que você é.

Façam as tomadas de decisão em suas vidas serem diferentes. Vocês costumavam 
tomar decisões e fazer escolhas a cada dia. Geralmente vocês tinham uma de três 
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escolhas. Vocês poderiam se dirigir a esquerda, a direita ou não se moverem. Suas 
decisões seriam ir para a luz, ir para a escuridão, ou ficar onde vocês estavam. 
Suas decisões seriam ir adiante, voltar atrás ou não fazer nada. Até agora seus dias 
estiveram cheios com estas tomadas de decisão e com estas escolhas. Agora há um 
modo novo que está entrando em suas vidas. Assim que vocês deixam ir, vocês 
verão isto claramente, e vocês desejarão saber por que não perceberam isto antes.

Na nova energia, as escolhas não estão limitadas a luz, a escuridão ou a penumbra; 
ao positivo, ao negativo ou ao neutro; a esquerda, a direita ou o centro. Há uma 
nova escolha. Nos deixe chamar isto - TODO, T-O-D-O. Será apresentado a vocês 
outra escolha, que virá do lugar do conhecimento. Será um novo tipo de escolha, 
uma nova resposta que sobrepõe todas as outras. Entrará como um conhecimento. 
Vocês não farão o exercício mental de ter que escolher esquerda, direita ou centro. 
Isto virá de dentro. Será o TODO. Será TUDO que é. Não será sentido como uma 
escolha para vocês. Simplesmente será um saber, um saber de divindade. Vocês se 
mudarão para aquela direção então. Vocês deixarão para trás o esforço para 
fazerem escolhas como humanos da velha energia. O TUDO parecerá pleno e 
completo. O TUDO parecerá cheio de amor, considerando as escolhas feitas 
anteriormente elas parecerão apenas soluções parciais.

Haverá um novo modo de tomar decisões, mas antes que isto possa acontecer, há 
outra coisa mais que acontecerá. Haverá outra coisa que acontecerá em sua vida. 
Nós voltamos agora a Catherine, que se senta chorando quietamente, desejando 
saber o que fazer a seguir e onde ir a seguir. Ela está neste momento, desejando 
saber se vira a esquerda, à direita ou fica onde está. Ela pensa que essas são as 
únicas opções da vida dela. Ela não viu o TODO ainda. Ela não viu este saber 
ardendo que se sobrepõe as outras opções. Ela não tem percebido acima. Assim a 
vida dela realmente parece vazia. Realmente parece como uma luta e cheia de 
dificuldades, porque ela não viu o TODO.

Catherine se levanta de seu lugar em sua sala interior frustrada ou talvez até mais 
do que quando ela entrou, porque as respostas não estavam lá. Ela estava na 
expectativa, na esperança e mesmo rezando para que o Espírito se manifestasse na 
frente dela. Ela pensou que talvez o Espírito não estivesse disponível, então talvez, 
eu, Tobias viria a ela e lhe daria as respostas. (risada de audiência) Mas como 
vocês sabem, queridos amigos, isto não é apropriado.

Catherine se levanta e deixa o seu quarto Interno. Ela vagueia pela sua Casa Nova. 
Ela está pasma de quão vazia a Casa Nova dela é, considerando todo o tempo que 
ela tem vivido lá. Oh, realmente há um forno. Ainda há bandejas cheias de 
assuntos que ficaram na bancada da cozinha. Mas nos outros quartos não há muita 
mobília. Realmente há uma luminosidade, mas ela não está conectada com isto 
ainda. Realmente ela percebeu uma vibração, particularmente quando ela deixou ir 
de verdade. Ela ouviu um zumbido, esta música tranquila, esta vibração sobre a 
qual eu, Tobias, havia falado, mas ela não está bastante conectada com isto.

Catherine caminha pela sua Casa Nova, perambulando de quarto em quarto, 
pedindo ao Espírito para vir com as respostas. Ela pede para os guias dela 
voltarem, por favor, embora ela saiba que eles partiram. Ela pechincha com eles. 
Ela promete ser mais agradável com eles e deixar de pedir tantos favores a eles, se 
eles somente voltarem para a energia dela. Ela perambula pela sua nova casa, 
sentindo-se muito triste e muito só. Ela decide sair e dar um longo passeio. Talvez 
há algo fora da Casa Nova que ela perdeu, algo que tenha ficado na dualidade, na 
vida cotidiana, lá fora nas ruas. Talvez ela tenha perdido uma notificação 
importante. Talvez haja um humano que tenha uma mensagem para ela!
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Quando ela caminha para a porta da frente, ela percebe um brilho pelo canto do 
seu olho. Algo chama a atenção de Catherine e ela para. Ela olha de soslaio não à 
esquerda, à direita ou onde o olho dela está focalizado. Ao contrário disto ela está 
olhando através destas coisas. Ela olha para o TODO. Nesta nova dimensão que 
une a sua dimensão humana, ela vê algo que não pode acreditar que perdeu. 
Estava lá desde que ela entrou pela primeira vez em sua Nova Casa. Na mesa, em 
um vaso, está uma ROSA DE CRISTAL.

Nós discutimos isto com vocês numa canalização a onze meses atrás. Quando 
vocês entraram em sua Nova Casa pela primeira vez, havia uma coisa dentro dela e 
era uma rosa de cristal. Nós lhes falamos que a rosa de cristal gerou um fruto. 
Produziu um fruto, diferentemente de qualquer rosa que vocês conhecem.

Catherine ajustou o seu olhar para além do normal, para o TODO. Ela aproximou-se 
da rosa e, então, um saber aconteceu com ela. Ela não estava lutando com a 
pergunta neste momento, " O que eu deveria fazer com esta rosa "? porque ela 
estava olhando o TODO. Ela estava olhando além das escolhas óbvias de: toque a 
rosa, não toque a rosa, ou não faça nada. Ela olhou o TODO, e neste saber ela 
soube o que fazer. Ela não permitiu ao seu intelecto humano passar pelo processo 
regular de dualidade, de lutar com escolhas. Ela soube intuitivamente que estava 
na hora de pegar o fruto da rosa e receber isto, colocar isto em sua boca, digerir e 
trazer isto para dentro do seu ser.

Queridos amigos, o fruto da rosa que está em sua Nova Casa, ele é a paixão que 
existe na nova energia!

LIÇÃO OITO - RECEBA O FRUTO DA ROSA. Receba o Fruto da Rosa. É a paixão 
atrás da qual vocês partiram. É a paixão atrás da qual vocês partiram quando vocês 
vieram para este lugar chamado Terra. Era a paixão que vocês tiveram no reino, no 
Primeiro Círculo. Era a paixão que vocês carregavam, até mesmo através da 
Muralha de Fogo. Mas quando vocês vieram para Terra, esta paixão ficou para trás.
Ficou para trás. Sua paixão, sua paixão divina foi substituída por algo que vocês 
chamam ego humano. Vocês construiram suas vidas sobre isso. Suas paixões se 
tornaram coisas da natureza humana. Suas paixões eram para outras pessoas. 
Suas paixões eram para comida. Suas paixões eram, com certeza, para tipos de 
trabalho e expressão criativa que vocês fizeram na Terra. Mas suas paixões 
estavam baseadas nas suas condições humanas e não no direito inato de vocês 
como seres espirituais!

Quando vocês recebem o fruto da rosa, vocês trazem de volta a paixão divina. O 
que foi que Catherine estava perdendo no quarto, quando ela se sentou lá e 
chorou? Por que ela se sentia como em um vazio? Era porque ela tinha deixado ir 
as suas velhas paixões humanas, as paixões incompletas. Não havia nada deixado 
dentro. Não havia nada que viesse do coração. Havia um vazio.

Queridos amigos, quando vocês vieram para Terra e entraram na biologia, vocês se 
partiram em muitas partes, partes que vocês chamam chakras. Vocês tinham estes 
chakras em sua biologia humana em número de sete, e vocês tinham outros em 
seus campos etéricos em número de cinco. Como nós mencionamos, eles estão, 
agora, se juntando em um único chakra. Há uma ponte unindo os de novo. Aqueles 
que estão no etérico e aqueles que estão em seus corpos físicos estão se juntando 
em um, o "chakra único".

Quando vocês recebem o fruto da rosa de cristal, vocês trazem de volta uma paixão 
que foi deixada para trás. Enquanto fazem isto, vocês se sentirão renovados na 
energia de seus corpos. Vocês se sentirão renovados em seus propósitos. Vocês 
trarão de volta ao ser de vocês este elemento importante que é a paixão divina. As 
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velhas paixões incompletas do ser humano, que eram baseadas no ego, partiram. 
Era por isto que Catherine sentia-se incompleta.

Quando vocês recebem, em seu ser, o fruto da rosa de cristal, acenderá uma 
paixão que nem mesmo nós podemos descrever agora, isto não é explicável em 
palavras humanas. Ela vem de uma energia que vocês não estavam usando no 
momento. Esta será uma experiência que vocês terão por conta própria, mas que 
os deixará plenos. Vocês sentirão um novo brilho vindo do interior e que emanará 
para fora de vocês. Não será como nada do que vocês experimentaram até agora. 
Não pode ser criada fora da mente humana. Não pode ser fabricada pelo ego. Para 
aqueles que dizem que podem controlá-la ao nível humano - isto não funcionará. 
Ela reside neste lugar do TODO. Ela está disponível a cada um de vocês.

Nós usamos as palavras muito cuidadosamente aqui na Lição Oito. Nós lhes 
pedimos que recebam esta energia. Nós sabemos que vocês, como trabalhadores 
da luz, não são tão bons em receber! Vocês acham que têm de começar de baixo e 
têm que criar tudo, lutar por tudo. Agora aqui há um presente que é de vocês. Ele 
reside em suas casas. É algo do qual nós falamos onze meses atrás. É para vocês 
receberem. É a paixão espiritual de vocês. É de vocês recebam e levem para dentro 
de vocês. Isto provocará uma renovação, mas a renovação estará em um lugar 
diferente daquele a que vocês estavam acostumados.

Queridos amigos, vocês estão mudando. Vocês não podem construir sobre as 
velhas fundações da velha energia. Vocês estão entrando na nova energia. Tragam 
de volta a paixão que vocês carregaram com vocês do reino através da Muralha de 
Fogo no tempo antes que vocês viessem para aqui.

Paixão, queridos amigos, é amor expressado. PAIXÃO É AMOR EXPRESSADO. 
Paixão era algo que antes vocês tinham o tempo todo, por isto vocês sempre o 
estavam expressando. Jack sempre o estava expressando. O Espírito sempre o 
expressou até que parte de vocês entrou no casulo. Quando vocês vieram para 
Terra, vocês colocaram esta paixão de lado. Este foi um dos modelos que vocês 
criaram. Vocês criaram a dualidade. Vocês criaram um tipo de amnésia. Vocês 
também deixaram para trás a verdadeira paixão de vocês, a paixão divina. Vocês 
construíram suas vidas nos desejos e necessidades e paixões humanas que são 
pequenas em comparação a paixão divina.

Agora como vocês sabem, a rosa, que também representa a expressão de amor, 
tem espinhos. Queridos amigos, se vocês tentam controlar esta paixão com a velha 
energia, com seus velhos modos humanos, isto machucará. Isso é por que os 
espinhos estão lá. Se vocês tentarem usar esta nova paixão para simplesmente 
recriar suas maneiras humanas na velha energia, doerá. Esta paixão e o amor 
expressado nela é projetado para a nova energia.

Se vocês estão questionando o uso apropriado de sua nova paixão, busque a 
resposta no TODO. Busque a resposta no lugar que está acima, que está além dos 
limites de onde você olhou antes. Se vocês não estão tão seguros, queridos 
amigos, simplesmente se sentem tranquilamente por um momento. Virá a vocês. 
Vocês terão uma resposta de saber. Isto os ajudará a acender sua nova paixão e os 
trazerem para novos modos de criar.

Lição Oito - Receba o Fruto da Rosa. Levem agora a paixão que sempre foi de 
vocês, a paixão que renovará suas vidas na nova energia, não na velha. Se suas 
expectativas forem para, simplesmente, fazer seus velhos egos maiores e mais 
fortes e mais poderosos, os espinhos da rosa os lembrarão que isto não é 
apropriado. A paixão será um combustível da nova energia para vocês. Será uma 
renovação para vocês e para Catherine. Trará abundância e significado a vida dela, 
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mas de uma forma que ela não experimentou em quaisquer das suas vidas 
passadas.

Esta é uma lição simples. Há uma pequena lição de casa, queridos amigos, outra 
além de encontrar o momento tranqüilo e apropriado para se aproximar da entrada 
de sua nova, para sentir a vibração do vaso com a rosa de cristal. Então quando 
vocês estão prontos, quando o TODO guia vocês, simplesmente tome este fruto e 
receba-o dentro de vocês. Isto iniciará um novo círculo de mudanças físicas dentro 
de seu ser, algumas que podem ser incômodas, mas só será por um curto período 
de tempo. Isto aumentará as sensibilidades de seus corpos, das sensações 
energéticas e vocês também notarão que começarão a ver além o que é óbvio. 
Quando nós usamos o termo “ver”- Cauldre nos pede que esclareçamos – “ver” 
está relacionado a percepções. Alguns podem ver além com os seus olhos. Outros 
podem ver além dos seus chakras. Outros podem saber intuitivamente. Mas vocês 
começarão a “ver” além do que vocês viam antes. Isto começará a acontecer cada 
vez mais com vocês. E mais uma vez, não fiquem surpreendidos se a sensibilidade 
de seus corpos aumenta por um período de tempo, seus corpos estão simplesmente 
tentando se adaptar à nova energia. Estes são os processos e mudanças pelas 
quais vocês estão passando.

Lição Oito - Receba o Fruto da Rosa. É uma lição simples. Virá um dia, quando cada 
um de vocês se sentará na frente dos humanos que vêm a sua porta. Virá um dia 
quando vocês explicarão esta lição a eles. Parecerá tão simples a eles. E eles não 
perceberão isto. Eles desejarão saber do que vocês estão falando. Eles desejarão 
saber sobre todas estas metáforas de rosas de cristais e frutos e espinhos e paixões 
que eles não entendem. Vocês terão um grande sorriso em suas faces, porque 
vocês também terão vivido o momento de “não entender isto” e vocês também 
terão experienciado esta nova paixão entrando em seu ser.

Queridos amigos, é uma honra compartilhamos este tempo e espaço juntos. Nós 
lhes damos, nesta noite, uma lição muito simples, mas mais poderosa. Será uma 
das lições fundamentais para ajudá-los a se tornarem o criador. Como vocês podem 
criar na nova energia sem sua paixão divina? sua paixão divina combinou com as 
amplas pinceladas? combinou com as outras lições que nós daremos a vocês? as 
lições os ajudarão a entender verdadeiramente a criação na nova energia. Elas, no 
final das contas, os ajudará a se tornarem os professores daqueles que entram na 
nova energia.

Nós sabemos que vocês estão passando por muitas mudanças, muitas, muitas 
mudanças neste momento. Entendam que é, simplesmente, parte do processo e ao 
longo deste processo muitas, muitas entidades estarão ao seu lado trabalhando 
com vocês. Mas, em última instância depende de vocês.

Nós os amamos afetuosamente por tudo aquilo que vocês fazem. Esses que se 
uniram ao segundo círculo nesta noite - aqueles que estão agora em suas vidas e 
estiveram em suas vidas no passado - obrigado pelo que vocês estão fazendo. Eles 
serão os primeiros a virem a vocês como professores. Eles os amam 
afetuosamente. Queridos amigos, vocês nunca estão sós.

E assim é. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

10 de março de 2001 - Série dos Criadores
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Lição 8: Recebendo o fruto da Rosa

Perguntas & Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que chegamos para o momento de perguntas e 
respostas. É um momento de falar um com o outro. É um momento de que 
gostamos muitíssimo. É nossa hora de interagir mais despreocupadamente com 
vocês.

Gostaríamos de falar por uns instantes sobre a canalização desta noite, para 
explicar um pouco mais a fim de ajudá-los a entendê-la. Como dissemos, esta será 
uma das canalizações mais significantes e mais complexas para a sua compreensão 
e para aqueles a quem algum dia irão ensinar. Se lembrar, quando entrou na Nova 
Casa, havia apenas uma coisa. Apenas uma coisa trazida de passado; de outra 
forma sua Nova Casa estaria vazia. Esta coisa que foi trazida do passado é a rosa 
cristalina. A rosa produz um fruto e o fruto é a paixão.

Quando Jack deixou o reino ele tinha paixão. Em todos os seus dias no Reino, ele 
teve paixão. Isto era o que o impelia. Ela o guiava. Foi ela que ocasionou suas 
viagens a novos lugares. Quando ele passou pela Muralha de Fogo foi fragmentado 
em muito pedaços, ainda assim cada fragmento continha sua paixão.

Quando Jack abriu seus olhos no outro lado da Muralha de Fogo, sua paixão 
continuou dentro dele. A paixão estava mais profunda e mais brilhante que nunca. 
Quando abriu seus olhos e viu seu oposto e as batalhas começaram, isto aconteceu 
porque a paixão emergiu em ambos os lado da dualidade. A paixão era como uma 
dança. Era a razão para prosseguir.

Paixão é a expressão do amor.

O Espírito é preenchido com paixão.

O Espírito É paixão.

Espírito é a expressão do amor.

O amor situa-se num lugar de repouso e calma, paz e serenidade.

O amor é a aceitação de todas as coisas como elas são, e aceitação do Eu como ele 
é. Quando a paixão é adicionada ao amor, inicia-se uma expressão, uma busca é 
iniciada, uma jornada tem início.

Isto era o que Jack e vocês tinham. No reino, sobre o trono de rei e da rainha estão 
os elementos de amor, mas eles estão em repouso e quietos. São completos em si 
mesmos. A paixão acrescenta pernas ao amor.

Quando você veio para este lugar da Terra, você aceitou várias condições. 
Concordou em esquecer quem era e de onde veio. Aceitou esquecer a jornada que 
o trouxe até aqui. Aceitou tomar um corpo biológico no lugar do corpo energético 
como você era. E, você concordou em deixar pra trás esta energia da paixão 
espiritual que tinha levado consigo do reino.

Aqueles que não leram as lições prévias, lembramos que não compreenderão estas 
coisas se tentar saltar a frente. É importante voltar ao início, pois estamos 
construindo em conceito após o outro.
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A paixão espiritual, que o deixou quando veio à Terra, está retornando. Está pronta 
pra você, e na Lição Oito é tempo de recebê-la uma vez mais. Tem estado em sua 
nova casa – você passou o olhar por cima dela. Apenas passou o olhar por cima 
dela. Recebendo-a de volta, você terá um novo combustível, uma nova completude 
e uma nova expressão de amor na energia nova.

Não é por acaso que Catarina e você estavam se sentindo vazios, deprimidos e 
pesados emocionalmente. A velha paixão humana sobre a qual vocês construíram 
durante suas vidas na Terra – o que vocês chamariam ego – está indo embora. A
sua maneira está passando por uma morte. Está desaparecendo.

Coisas que te preocupavam no passado, agora não te preocupam mais. As coisas 
que antes eram importantes para você agora não são mais. Não há nada de errado 
com você por não se preocupar mais! Significa que o velho ego humano agora está 
pronto pra ir embora. Você não tem que se preocupar em controlar sua vida! O ego 
tem sido apresentado como uma coisa “ruim.” E não é.

O ego tem sido um elemento importante em todas as suas vidas na Terra. Tem sido 
a fundação, a base da energia da Terra até agora. É deixá-lo ir enquanto você 
prossegue! É deixar ir. Ele não é um demônio que tem vida própria e controle. Os 
psicólogos na velha energia acreditavam que o ego era todo poderoso, que podia 
controlar e manipular você. Estamos aqui para lhe dizer que na nova energia isto 
não é verdadeiro.

Você assumiu o compromisso de estar na energia nova e fazendo isso, seu próprio 
ego, sua alma e humanidade estão prontos para se por ao lado. É por isto que vem 
sentindo profundas mudanças internas ultimamente. O que vem se re-unir a você 
agora é a paixão que tinha antes de chegar a Terra. Esta é a sua paixão espiritual.

Antes de vir pra Terra, era sabido que esta paixão espiritual retornaria a você. 
Retornaria no tempo apropriado, quando você tivesse a sabedoria, quando tivesse 
as ferramentas e a compreensão. Ela está pronta para voltar a você agora! Para 
alguns ela retornará com uma surpreendente quantidade de energia – quase como 
um solavanco. Para a maioria será um lento mais bonito processo de revelação. De 
fato, a rosa é uma processo revelador. Sua beleza se abre para revelar algo bem 
mais sublime.

Esta paixão retornará a você apropriadamente. Depois, queridos amigos, não terão 
mais que encarar suas velhas escolhas entre positivo, negativo ou neutro. Vocês 
sempre tiveram um espectro de escolhas limitado para suas repostas. Sempre 
estiveram tomando decisões onde iam à esquerda, à direita ou ao meio. Isto vai 
mudar; isto vai começar a mudar.

Ao invés de à esquerda, à direita ou no meio; ao invés de positivo, negativo ou 
neutro; ao invés de claro, escuro ou neutro, haverá uma nova ciência. É a nova 
reposta que temos chamado TUDO. A solução virá de um espaço para onde você 
não tem olhado. Assim como a rosa tem estado aí o tempo todo, mas você não a 
viu. Esta ciência, este saber virá de um novo espaço.

Não entre em pânico e não se assuste se não ver este espaço imediatamente. 
Sente-se em sua Sala Íntima, sente-se num lugar tranqüilo. Leve a rosa com você 
à sala íntima, se lhe aprouver. Admire sua beleza. A rosa, num certo sentido, é sua 
alma, sua alma espiritual, que não conheceu em todos os seus dias na Terra.

Esta é uma lição muito poderosa e talvez um pouco confusa. Vai tomar um pouco 
de tempo e paciência para compreendê-la. É uma lição muito, muito poderosa e 



144

nós – que estamos no segundo círculo esta noite – estamos ansiosos que comecem 
a trabalhar com ela. Dará início a mudanças maravilhosas e alegres a vocês.

Agora tentaremos responder a suas perguntas.

Pergunta: Tobias, quando entrei pela primeira vez em “minha nova casa,” ela 
estava cheia de muitas coisas maravilhosas. As paredes mostravam imagens que só 
poderia desejar em meus sonhos mais loucos. Havia uma vida de paz, harmonia e 
de um infinito amor incondicional partilhado com a família e com amigos. A cozinha 
tinha filas de caldeirões cheios de moedas de ouro e havia várias bolsas e sacolas 
cheias de dinheiro sobre as bancadas. Entretanto, em minha vida física, estou 
vivendo da caridade dos amigos, sem parceiro, incapaz de conseguir um emprego 
ou uma fonte renda, vivendo com magras provisões, tendo menos que um real que 
seja . Como posso começar ou esperar equilibrar a enorme disparidade entre estas 
realidades e como posso confiar que tudo me seja trazido apropriadamente?

Tobias: é uma questão apropriada para esta noite. Parte do elemento faltando é a 
paixão de que falamos. A abundância que lhe está aguardando em sua nova casa 
precisava deste novo combustível da paixão. Quando você receber esta paixão, ela 
fornecerá combustível a todas estas coisas em sua nova casa. Estas mesmas coisas 
que você menciona estão literalmente esperando para entrar em sua vida. 
Lembramos a você e aos demais que não se trata de um processo intelectual! Isto 
não é um processo intelectual. Não pode ser urdido e planejado por sua mente 
humana da velha energia, pois certamente sentiria os espinhos da rosa.

Apenas receba o fruto. Tome a si a paixão que é sua por direito de nascimento no 
reino. Ela proverá a energia, a luz, o combustível quando você começar a 
manifestar todos estes objetos de abundância, não apenas em sua nova casa, mas 
ao sair de casa, também em seu mundo da dualidade. É apenas isto. É simples.

Você, cara amiga, foi até o fim da linha para experimentar do nada à abundância. 
Este será um de seus ensinamentos a outros. Você ensinará como um criador, com 
o elemento da paixão, pode trazer as coisas a sua vida! Também dará o conselho 
aos demais humanos de que as coisas nem sempre são o que pensam que vão ser. 
Não faça suposições. Não tenha expectativas. Simplesmente tenha o saber divino. 
Nós te agradecemos por esta pergunta!

Pergunta: Tobias, crianças cometendo crimes, ditos de adultos, têm estado nas 
manchetes todos os dias esta semana. O que é isso e qual pode ser a solução?

Tobias: É bem simples. Através de seus noticiários estão vendo as duas energias, 
as duas Terras – a velha e a nova – em conflito uma com a outra. Estão vendo-as 
encontrar solução de equilíbrio.

Há também alguns casos aqui onde os estudantes estão tentando resolver velhas 
questões cármicas de uma maneira bem rápida. Não querem passar vida após vida 
para equilibrar o carma. Então eles estão tentando fazer a coisa de um jeito bem 
rápido.

Em outros casos é a frustração da consciência de massa humana, querendo 
quebrar com os velhos jeitos energéticos. Os estudantes estão se rebelando contra 
abusos: sendo espicaçados, aviltados, não sendo aceitos pelo o que são. Isto está 
aumentando a raiva dentro deles e a estão expressando desta forma.

Não façam julgamento sobre estas coisas. Sabemos que é natural e apropriada. 
Também sabemos que você vêem isso como situações muito negativas. Mas, 
queridos amigos, fiquem por detrás da mureta por um momento. Olhem o que 
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realmente está acontecendo aqui. Observem a atenção que está sendo trazida para 
as velhas maneiras de lidar com as coisas. É um chamado de atenção às velhas 
formas que precisam mudar agora. Para vocês isto pode parecer radical, violento 
mas, queridos amigos, nós podemos dizer a vocês que estes atos foram realizados 
em amor e são recebidos em amor. Depende de você e dos demais que vêem estes 
acontecimentos, que escutam a seus noticiários, tirar sabedoria deles.

Vemos estes conflitos se intensificando. Ultrapassarão suas escolas. Se 
intensificarão até que haja um reconhecimento de que as velhas maneiras, as 
velhas instituições e hierarquias precisam cair. Fique por detrás da mureta e 
compreenda que estas coisas todas são parte do processo de saída da velha 
energia. Ame todos os envolvidos nestas coisas.

Pergunta: Déjà vu é uma coisa do tempo “agora” ou é algo inteiramente diferente?

Tobias: Déjà vu normalmente ocorre quando você já sonhou com um 
acontecimento e depois o experimenta. Às vezes eu, Tobias fico muito surpreso que 
os humanos não tenham experiências déjà vu com mais freqüencia. Vocês passam 
por muitos acontecimentos importantes durante o estado onírico, antes de 
realmente experimentá-los em seu estado de vigília. Vocês passam por energias 
para se inteirar antes de realmente vivenciá-las na forma humana quando 
despertos. Entretanto, como sabem, a maioria dos humanos não lembra muito de 
seus sonhos. Talvez por isso não haja uma incidência maior de déjà vu. A próxima 
vez que isto acontecer a você, lembre-se que de fato já ocorreu em seus sonhos.

Pergunta: Tobias, através da experiência com este novo conhecimento do TUDO 
estou percebendo que minha visão dos relacionamentos está totalmente mudada. 
Não há sentido na necessidade de exclusão no amor um pelo outro. Por favor, fale 
sobre o conceito de casamento e seu lugar na energia nova, Obrigado por tudo que 
partilha conosco.

Tobias: (dando uma risadinha) Bem, Cauldre (Geoffrey Hoppe) nem sempre gosta 
do que temos a dizer. Fica preocupado que joguem pedras nele e em sua casa!

De uma certa forma você está muito certo a este respeito. (rindo e tendo 
dificuldade em estruturar sua própria resposta) Estamos pisando em ovos aqui! 
Vamos dizer que politicamente – em deferência a Cauldre – realmente seus 
relacionamentos irão mudar. Em sua bases, os relacionamento homem-mulher têm 
sua origem na velha energia. São realmente baseados na dualidade. É dualidade 
dizer, “Nós nos comprometemos um com o outro não importa o quão felizes e 
miseráveis formos. Estamos aqui para aprender a equilibrar esta coisa chamada 
dualidade.”

Na energia nova, irá mudar a maneira como são vistos os relacionamentos. Você 
não sentirá necessidade de se ligar a outra pessoa através da instituição do 
casamento. Serão capazes de viver felizes com o outro sem velhos contratos. Ou, 
talvez, escolha ser feliz consigo mesmo. Não precisará de outra pessoa para ser 
completo. Também haverá alguns que viverão felizes em grupos e ainda assim 
manterão sua própria individualidade.

Isto pode desafiar alguns de vocês devido a seus sistemas de crença do que é certo 
e errado. Pedimos mais uma vez que fiquem por detrás da mureta e observem o 
que está realmente acontecendo. (dando uma risadinha) E Cauldre diz que está é 
uma resposta politicamente correta a sua pergunta. (risadas)

Pergunta: Tobias, você pode nos falar mais sobre a Paixão Divina? É uma paixão 
por algo em especial? De onde ela vem?
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Tobias: Esta paixão vem de suas origens, do reino de Deus. É sua por direito. 
Seguiu com você até o tempo quando veio à Terra. A Paixão Divina é algo que não 
tentaremos definir aqui porque, digo isso com uma piscadela pra você, sabemos 
que os humanos tendem a analisar demais nossas palavras. É por isso que usamos 
uma metáfora simples nesta noite, de receber o fruto da rosa. Embora Cauldre não 
ache que fomos claros o suficiente em nosso canal desta noite, fomos bem 
específicos em nossa fala para que não hiper-analisem. Não lhes demos um 
processo, não lhes demos coisas pra fazer. Apenas dissemos para recebê-lo dentro 
de si e experimentar o que é seu.

Em resposta a sua pergunta, você terá uma experiência única e pessoal com sua 
Divina Paixão. Sugerimos que não tente intelectualizar, apenas experimente-a.

Pergunta: Tobias, o quê é o fruto (da rosa)? E como podemos reconhecê-lo e 
participar? Obrigado.

Tobias: A resposta a pergunta anterior é também a resposta a sua pergunta! 
(risadas) Vamos dar uma pausa pra rir com todos vocês! (tentando conter a risada) 
Estamos encantados com suas risadas.

Há uma tendência nos humanos... há uma tendência na velha energia de analisar, 
de usar o intelecto, de dissecar e tentar entender. Esta é uma característica do ego 
humano. Vocês verão que sua paixão divina é – estamos tendo dificuldade com a 
palavra aqui – é uma coisa totalmente diferente de seu ego humano.

A paixão divina vem do permitir. Vem do ser. Vem do saber. Não vem da mente, de 
um dos sete chacras. Vem de sua alma, pois na verdade ela é sua alma! Cada um 
de vocês terá uma experiência pessoal quando ela entrar em sua vida. A Paixão 
Divina não pode ser forçada, nem tampouco controlada. Simplesmente é.

A Divina Paixão poderá parecer uma ilusão, mas de nossa perspectiva podemos 
lhes dizer que ela está aí. Está bem aí, é sua por direito. É sua de direito! Não nos 
pergunte, nem a si mesmo como é que é este fruto, qual o sabor, ou quantas 
calorias possui. (risadas) Queridos amigos, simplesmente recebam-no quando 
sentirem que é o momento. (respondendo ao pensamento de alguém) E sim, saiba 
que passarão por mais mudanças físicas. Sentirá as coisas movendo-se sinuosa e 
rapidamente a seu redor. Você também perceberá um novo tipo de alegria e 
divertimento interior que não tem sentido por um longo tempo. A Paixão é a 
expressão do amor.

Pergunta: Às vezes esta jornada é tão difícil e solitária. Se a estamos criando, 
porque criamos tantas dificuldades?

Tobias: Você está em transição do humano da velha energia, onde seu fundamento 
se baseava no que chamam ego. Embora esteja em transição para o Humano 
Divino, você continua um humano na forma física e ainda caminha todos os dias na 
dualidade. Mas está integrando sua divindade, sua paixão e seu amor.

Você não tem possibilidade de compreender o que é ser um humano divino 
integrado com sua consciência atual. Ainda assim, tenta definir sua divindade ante 
que ela surja dentro de você. Isto ocasiona os sentimentos de desespero e solidão. 
Queridos amigos, há espinhos na rosa de que falamos durante o canal! Tentar 
descobrir o processo para tornar-se um humano divino vai lhe causar frustrações. 
Vai lhe ocasionar noites insones. Quando você tão somente a recebe, quando 
permitir a si mesmo ficar no momento divino, verá as coisas começarem a mudar. 
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Não vamos entrar em detalhes porque estamos preocupados que analisem demais. 
Pedimos simplesmente que experimentem por conta própria.

Asseguramos a você e aos demais conectados a estas palavras, que estão 
realmente no processo de integração de sua divindade. Vocês não perderam o 
barco, por assim dizer. Sente-se na sagrada energia de sua sala íntima em sua 
nova casa. Não olhe para fora de você. Em seu silêncio virá a compreender a 
verdadeira perfeição e a alegria de sua vida.

Pergunta: Tobias, por favor, nos fale sobre nossa sexualidade.

Tobias: Hummm. (risadas) Esta é outra área na qual sentirão mudanças! Como 
muitos de vocês já descobriram, há um tempo de falta de paixão em seu próprio 
impulso sexual. Não é causado pela idade, respondendo a quem acabou de 
perguntar (risadas). Na verdade quando passam do velho para o novo, quando vão 
da dualidade para esta nova Terra, vocês liberam muitas coisas. No passado você 
por ter tido paixão em fazer amor, que chamam sexo. A maioria de vocês vai 
passar por um tempo de desapego, de querer ficar consigo mesmo, de não querer 
interagir desta forma com outro humano. Você tem sentido que não se interessa 
muito sobre o sexo e, às vezes, ele é até mesmo menos do que prazeroso.

Na história de Catarina ela chorava porque isto era uma das coisas que tinha saído 
de sua vida. Ela curtiu uma forte relação física e emocional no passado. Agora estas 
coisas tinham partido e ela sentia como se algo estivesse errado consigo mesma. 
Ela olhava para os colegas de trabalho, para seus conhecidos e via que eles 
continuavam a se ligar em coisas como o sexo. Ela os via se preocupando e 
cuidando destas coisas. Ela os via envolvidos em questões familiares e nos dramas 
familiares. Ficava imaginando o que haveria de errado com ela que não ligava mais. 
Catarina estava apenas saindo da velha energia para a nova.

Quando você receber o fruto da rosa, quando pegar de volta a paixão que é sua por 
direito, vai achar... e agora nós rimos – estamos sendo reprimidos – (risadas) você 
vai achar um novo tipo de sexualidade de que não temos permissão para falar 
agora (Cauldre argumenta com Tobias sobre prosseguir com o tema). É por isto 
que estamos rindo, é muito engraçado. Não vai ser o velho jeito de fazer amor, o 
velho jeito de fazer sexo a que estavam acostumados. Será algo novo 
(respondendo ao pensamento de alguém). Ao que acaba de perguntar, sim, você 
será capaz de experimentar com alguém que não entrou na energia nova porque 
será algo que vem de dentro de você. Assim que não precisará sair atrás de 
parceiros que estejam apenas na energia nova. Pois como você diz, seria como 
encontrar uma agulha no palheiro. (o pessoal explode em risadas) Apreciamos sua 
pergunta!

Pergunta: Tobias, me causa estranheza receber todos estes louvores por ser uma 
maravilhosa trabalhadora da luz, quando tudo que faço é meu trabalho regular, 
cuidar de minha família, vir a estes encontros, ler os livros de Kryon, etc. Quando 
olho ao redor e vejo os outros mais envolvidos, me sinto como se não estivesse em 
serviço. Ajude-me a compreender, por favor.

Tobias: É muito importante pra você, para os presentes e para os que estão lendo 
esta energia saber que às vezes, simplesmente SER-ESTAR é a coisa mais 
importante a fazer. Vocês foram condicionados que para ser importante e fazer 
diferença, precisam ter um catatau de atividades, construir coisas ou mudar coisas.

Quando olho para você, como fazemos agora, não vemos uma humana em roupas 
e em biologia. Vemos um Maravilhoso Anjo que saiu de Casa; que passou por 
muitas experiências desafiadoras no interesse do TODO; que tem estado numa 
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longa, longa jornada e que continua a servir; continuar a dar. A cada um aqui foi 
dada a oportunidade de partir – de deixar sua vida humana – retornar para nosso 
lado, de tirar umas férias por um tempo. E cada um de vocês disse, “Não, eu vou 
continuar.”

Você agüentou circunstâncias muito difíceis e desafiadoras em suas vidas. Você fala 
de ir ao trabalho ou de cuidar de sua família – para nós que não estamos na forma 
humana, isto nos parece muito complicado. Ser tirado da conexão consciente com o 
Espírito é o último dos sacrifícios. Realmente há muitas coisas boas que vem de sua 
jornada como humana. Você está aprendendo a amar nas circunstâncias mais 
difíceis. Você está aprendendo quem você verdadeiramente é.

Não sabemos como responder a este pergunta a não ser com nossas lágrimas. O 
que vemos é alguém que continua em sua jornada, continua a dar de si mesma 
todos os dias em serviço. Nós a honramos profundamente.

Pergunta: Tobias, quando estou tossindo tem saído um pouco de sangue. Tenho 
seguido com a sensação de que é parte do processo, eu deveria estar preocupado? 
Obrigado.

Tobias: Estamos chamando outros aqui para uma olhada mais de perto nesta
energia. (pausa) Você deveria dar uma olhada interna a esta situação. Não deve 
ser ignorada, mas também não é uma a ser temida. Não precisa ficar muito 
preocupado. Há algo dentro de você que pede atenção, pede que dê uma olhada. A 
cura potencial aqui é muito forte. Há energias de cura envolvendo esta área 
infectada, mas também requer sua atenção. Não deveria ignorá-la. Humm, Cauldre 
não gosta quando damos sugestões médicas! Mas aqui sugerimos que procure 
conselho de um médico. Após sua leitura com seus instrumentos, então você 
saberá no TUDO como lidar exatamente com esta situação. Não é de assustar, mas 
precisa de atenção.

Pergunta: Tobias, os internos estão esperando sua presença no presídio. Querem 
fazer perguntas a você. Até agora não houve uma palavra sobre a continuação de 
atual programa de visitas a prisão. Você pode dar alguma informação?

Tobias: Você não confia que Tobias fará este trabalho? (risadas) Vai acontecer no 
momento apropriado. Há duas mudanças de energia dentro desta organização que 
precisam acontecer primeiro. Depois lá estaremos em nossa glória para honrar 
aqueles que se sentam conosco.

Pergunta: Oi, Tobias estou entregando minha pergunta de Israel, assim que me 
permito fazer duas e espero que isto seja apropriado. Primeiro, embora sejamos 
aconselhados a ficar por detrás da mureta, há orientações específicas paras as 
pessoas que vivem em minha região em especial?

Tobias: Isto tem relação com a resposta a pergunta anterior. Você está aí apenas 
para SER/ESTAR. Está aí como uma âncora da nova energia. Não há muito que 
você tenha que fazer a não ser manter sua presença nesta área. Sua nova energia 
ajuda a equilibrar algumas velhas energias. Também ajuda a equilibrar a terra, e 
está integrando os elementos da energia nova nesta região antiga do mundo. 
Respondendo especificamente a sua pergunta, simplesmente ESTEJA/SEJA. Sua luz 
ilumina em formas que você ainda não compreende muito bem.

Segunda pergunta de Israel: Estou curioso em saber como é pra você dar atenção 
aos nossos despropósitos e pedidos de ajuda. Como é para você ser um professor?
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Tobias: Como mencionei antes, morri numa prisão e esta foi minha última vida 
sobre a Terra. Foi muito difícil e desafiador, e também muito bonito e aprendi um 
bocado com isto. Dei vários passos a frente em meu progresso passando por isto 
tudo, mas também não tive a fortuna de continuar as vidas sobre a Terra. Escolhi 
ficar aqui em meu serviço – no serviço do Conselho Carmesim e de outros 
conselhos existentes para a comunicação com os humanos – estar aqui para ajudá-
los em seus caminhos. Não há essa questão de aborrecimento, não há uma 
reclamação que consideremos chata, despropositada. Continuamos a honrá-los por 
seu trabalho. Algum dia retornaremos a Terra e diremos, “Não podemos acreditar 
que continuamos nesta jornada” ou “Por que você não nos puxou de volta mais 
cedo?” ou “Somos loucos em continuar.” Olhamos pra vocês em profunda 
reverência e estamos sempre contentes em responder a suas perguntas.

Pergunta: Tobias, me parece que posso assimilar estas lições muito rapidamente. 
Espero não estar me iludindo. Você poderia me dar algum conselho ou informação?

Tobias: Realmente você as assimila rapidamente. Há algumas lições que você vai 
querer rever. Verá que há mais profundidade do que percebeu pela primeira vez. 
Quando chegar a hora de seu trabalho como professora, você vai querer voltar 
novamente a estas lições. Vai perceber coisas que não entendeu antes. É como a 
rosa em sua nova casa. Esteve aí desde que entrou em sua nova casa, mas até 
hoje você passou o olhar por cima dela.

Quando retornar a estas lições, muito das palavras e histórias terão novos 
significados pra você. Cauldre nos censura pela maneira como estamos passando a 
informação nesta noite, e nós dissemos a ele que foi entregue numa ordem 
específica e deliberada. (dando uma risadinha) Talvez quando Cauldre ler estas 
canalizações daqui a 6 ou 12 meses, ele vá compreender o que estamos querendo 
dizer! Você é rápida aogra na compreensão destas lições, e saberá em seu TUDO 
quando é chegada a hora de rever algumas delas.

Pergunta: Tobias, tenho sentido um aumento na energia. Às vezes me sinto com se 
estivesse queimando por dentro. Como dirijo estas energias?

Tobias: Você está passando por ciclos de mudança em sua biologia, assim com em 
seu ser emocional. Às vezes estes ciclos parecem muito rápidos e intensos. Não há 
necessidade de dirigir estas energias. Entretanto, se você deseja que sejam algo 
mais suave e tranqüilo, sugerimos exercícios físicos. Não tente dirigir estas 
energias através da mente. Os surtos de energia são naturais e apropriados, e sua 
divindade sabe como dirigi-las. Simplesmente compreenda que está passando por 
ciclos de mudança.

Pergunta: Tobias, recentemente decidi ativar meu Merkabah. Me pareceu ser 
apropriado desta vez. Há algum perigo, problema ou oportunidade que possa advir 
deste processo enquanto trabalho com as novas energias deste grupo?

Tobias: Meu querido, não queremos gozar de você sem um pouco, mas ouça 
nossas palavras. Você tem um conceito intelectual do Merkabah. O Merkabah é 
real, mas não é o que você pressupõe através de seu intelecto. O Merkabah, como 
você o pensa, é um elemento da velha energia. Vai ser difícil você tentar ativar seu 
Merkabah enquanto tenta passar pelo processo destas lições e entrar na energia 
nova. É algo que você não compreende verdadeiramente.

O conceito de Merkabah contém energia velha. Sugerimos que libere isto e permita 
que o que você considera ser o Merkabah receba energia da mais alta ordem, ao 
invés de defini-lo em sua mente. Em outras palavras, pedimos que libere este 
conceito para o bem maior de seu Merkabah. Agora, compreendemos que pedimos 
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a você e aos demais que liberem muitas coisas velhas que consideram ser Nova 
Era. (dando uma risadinha) Cauldre fica muito nervoso com essa história, pois se 
preocupa que estejamos atacando todas as coisas do velho sistema energético. 
Estes antigos conceitos, métodos, maneiras serviram bem a vocês até este ponto. 
Você irá sentir o espinho da rosa quando tentar se manter ligado aos velhos 
métodos energéticos. Se você agarra a rosa e tenta segurá-la do velho jeito 
energético, os espinhos vão te machucar. Pedimos que receba o fruto da rosa e não 
tente controlar.

Este grupo está entre os primeiros a entrar na nova energia. Estamos desafiando-
os a liberar os métodos da velha energia, mesmo que você os tenha conhecido a 
pouco tempo. O Merkabah é um conceito que tem sua origem na verdade, mas tem 
sido muito distorcido. Na energia nova você não terá uma coisa chamada Merkabah 
que seja separada e diferente de você, fora de você. Terá algo que vem de dentro 
de você. Não terá este campo energético externo girando que chamam Merkabah. 
Ao contrário terão algo que brilha e cresce por dentro. Sabemos que estamos lhes 
desafiando e a muitos conceitos que mantiveram, mas vocês concordaram em estar 
entre os primeiros a entrar na energia nova.

Pergunta: Você poderia falar mais sobre a energia encontrada nesta área 
(Colorado) que trouxe tantos de nós pra cá?

Tobias: São VOCÊS que trouxeram a si mesmos pra cá. Não é tanto pela energia do 
lugar, embora saibamos que é lindo. Havia um acordo entre vocês e muitos outros 
de fazer deste lugar um ponto de encontro. Este lugar fornece o espaldar (as 
montanhas) apropriado e também um refúgio a salvo das energias de sua cidade. 
Todos vocês que são Shaumbra descobriram que precisam de um tempo fora, para 
estar só e sair das intensas energias que circundam suas áreas urbanas. Neste local 
vocês têm a oportunidade de fazer isto. Quando seguem para suas montanhas e 
estão entre estas rochas, elas ajudam a retirar estas velhas vibrações energéticas 
de vocês. Ajudam a retirar as vibrações negativas. Depois vocês retornam à cidade 
ao seu trabalho, renovados e refrescados.

Acima de tudo é a família que os trouxe pra cá. Vocês foram reunidos como 
Shaumbra em outros tempos também. O mais grandioso e memorável foi há 2.000 
anos atrás no tempo de Jesus. Vocês vieram juntos como família. Não foi o deserto 
que os uniu, foi a família.

Pergunta: Tobias, há informação sobre nossa terra interna e o significado do que 
ela realmente é. Você pode explicar?

Tobias: Quando vieram pela primeira vez à Terra, não estavam em biologia. Vieram 
pra cá e plantaram as “sementes” do que mais tarde seria sua biologia. O “semear” 
não foi realizado por alguma outra espécie. Vocês visitaram a Terra e começaram a 
tecer energias dentro e ao redor da Terra. Colocaram uma parte de si mesmos no 
próprio centro da Terra e isto tornou-se uma entidade singular que agora chamam 
Gaia. Formas de vida, vegetação e formas biológicas começaram a surgir a partir 
das energias semente que aqui colocaram. Isto aconteceu há um longo tempo 
atrás, mas não tão longo assim. Agora a terra contém muita essência de vocês e de 
sua energia coletiva. Há uma correlação direta entre a terra, a parte interna da 
terra e quem são vocês. Este é um lembrete constante de Gaia sobre sua vinda 
inicial. A energia da terra interior e o lembrete do por que vieram pra cá podem ser 
acessados por vocês no TUDO.

Pergunta: Tobias, tive quatro abortos e agora me encontro feliz por estar 
novamente grávida. Você mencionou previamente que muitas das novas crianças 
poderiam ser natimortos mas que um caminho energético estava sendo criado. Isto 
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é verdade em referência a meus abortos ou havia algo mais acontecendo? E 
também, em qual momento da gravidez a alma escolhe se tornar um nascituro? Fui 
selecionada por uma alma, ou meu feto não passa de uma possibilidade?

Tobias: Os abortos de que você fala eram uma questão de timing. Na época não 
era apropriado ao anjo que escolheu estar com você. O timing não era apropriado, 
daí as situações com os abortos.

Seu desejo de ficar grávida e ter um bebê era muito forte. Não era o momento 
apropriado. A criança anjo que escolhe entrar sabe quando o seu momento e o da 
terra são apropriados para tal. Sua (fazendo uma pausa) – estamos falando com 
esta criança anjo – esta criança pede que dê atenção especial a sua saúde. Você 
tem a tendência a ficar muito estressada.Isto torna as coisas difíceis para a criança. 
Sabemos que está perguntando se será um menino ou uma menina e não é 
apropriado discutir isso agora. Seu estress torna difícil a esta criança entrar na 
terra de uma maneira suave. Você vai passar bastante tempo se cuidando e se 
alimentando. Seu companheiro lhe dará o cuidado de que necessita, mas você 
precisa permitir que assim seja. Há momentos quando você não deixa.

Há muito que gostaríamos de falar aqui, mas há coisas que não são apropriadas 
para se dizer neste momento. Há dinâmicas sendo estabelecidas para um novo tipo 
de atributo de energia que esta criança levará. Há muitos trabalhando para tornar 
isto possível mas o mais importante pra você, para você minha querida, é relaxar, 
respirar profundamente, não se estressar. Não ponha expectativas sobre si mesma 
sobre se está fazendo a coisa certa agora. Libere as expectativas.

Quando a energia do anjo entra no corpo humano? Isso varia. Normalmente 
acontece dentro de um dia ou mais após a entrega. Há conexões e comunicações 
constantes entre as células biológicas e o bebê anjo que está entrando, mas 
realmente a energia do anjo entrando não chega totalmente até um dia ou mais 
após a entrega. Agora há casos onde a energia entra aos poucos e não integra 
totalmente por mais de um ano após a entrega. Há razões para isto. Mas 
normalmente ocorre logo depois. Há conexões energéticas e vibracionais entre as 
células do feto e o bebê anjo antes que o parto ocorra. Elas se intensificam quando 
você se aproxima do parto. É por isto que é tão importante que libere as 
expectativas. Saiba que está sendo rodeada de amor. Você está sendo banhada de 
amor. Aceite a ajuda das pessoas do seu lado. A criança que vem é muito 
abençoada, sagrada e especial, mas também é uma que pode lhe ensinar lições 
bastante desafiadoras.

Com isto, queridos amigos, chegamos ao fim de nossos momentos juntos. Foi 
maravilhosos estar no círculo com vocês hoje. Os que estão no segundo círculo, 
que estão na sua vida cotidiana estão espantados com o que está aprendendo. Eles 
dizem que você não fala muito sobre estas coisas com eles! Queridos amigos, como 
sempre, amamos vocês! Saibam que nunca estão sós.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil, Bahia, junho de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

7 de abril de 2001 - Série dos Criadores
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Lição 9: Dance Com o que Surgir a sua Porta

Tobias: E assim é queridos amigos, queridos Shaumbra e queridos mestres, que 
nos reunimos novamente em nosso círculo, em nosso espaço amoroso. 
Agradecemos a vocês, Shaumbra, por nos dar as boas-vindas e por ter nos 
convidado ao seu círculo hoje. Temos muito que dizer, muito a cobrir. É informação 
nova que vai fazer você repensar o jeito como tem realizado as coisas nos passado. 
Vai fazer você repensar quem é e ver a si mesmo como verdadeiro criador.

Durante os próximos minutos, pedimos apenas que abra seu coração e seu ser 
enquanto todos os anjos e as entidades entram com ímpeto neste espaço. Eles vêm 
se juntar a vocês neste dia da Lição Nove da Série dos Criadores. Vocês são os 
primeiros dentro desta nova energia, são os mestres. São vocês que têm viajado
pela longa estrada até agora, que concordaram em ser os primeiros a entrar neste 
novo espaço e nesta nova dimensão. Vocês são os que concordaram em ser os 
professores para os demais.

Como dissemos antes, não é Cauldre (Geoffrey Hoppe) que senta-se aqui e canaliza 
Tobias ou outros do Círculo Crimson. É Tobias que canaliza vocês através de 
Cauldre. Estamos canalizando você! Estamos pegando suas experiências e suas 
energias, e seus próprios pensamentos e sonhos e devolvendo-os a vocês. Muito 
pouco do que iremos dizer durante nosso momentos juntos, como este agora, será 
algo totalmente novo pra vocês. O que diremos irá ressoar dentro de seu ser 
porque nós realmente estamos canalizando vocês. Estamos pegando tudo que 
sabem, e tudo que estão aprendendo, e simplesmente apresentando a vocês de 
uma perspectiva diferente. Somos nós que estamos canalizando vocês. Há muito 
mais nesta afirmação que irão entender ao entrarem em sua própria divindade, 
quando começarem a florescer em sua nova casa. Somos nós que canalizamos 
vocês, e é um prazer que nos tenham convidado para ser parte disto.

Tomem um tempo, queridos amigos, e respirem profundamente. Respirem 
profundamente até o centro de seu ser. Respirem no amor que trazemos a vocês 
aqui neste dia. Respirem na reverência. Respirem na energia de amigos, da família, 
e de Shaumbra que entra fluindo para sentar-se a seu lado durante a próxima hora, 
ou talvez mais. Inspirem. Tomem a si toda a reverência que chega aqui neste dia 
para estar com vocês. A reverência é por sua jornada, por entrar nesta nova 
energia, por passar pela transformação, por liberar coisas de suas vidas, por tornar 
possível estar aqui, por tornar possível serem os mestres da nova energia.

Sabemos que alguns de vocês são tímidos. Vocês não se sentem dignos deste 
momento, e não acham que merecem o enorme amor que entra. Sorrimos pra 
vocês. Nós os conhecemos bem, pois são a família, apesar do fato disso parecer 
difícil a sua compreensão. Nós sabemos que vocês são família. Vocês são os 
tímidos, os quietos que sentem uma paixão avassaladora dentro de seu ser. Há 
muitas perguntas em suas mentes. Sabem que algo está acontecendo, e ainda 
assim ficam nos cantos. Não têm muita certeza de porque o Espírito, eu, Tobias, o 
Círculo Crimson iriam honrá-los, e ajoelhar a seus pés da maneira como fazemos. 
Tome o tempo que for preciso. Vocês saberão quando for a hora de seguir em 
frente. Saberão quando for a hora de se tornarem , verbalizar o que têm a dizer, 
agir na nova energia.

Enquanto isso aceitem o sorriso e aceitem o amor que temos pra vocês. Aceitem a 
reverência. A honra está aqui porque seu passado tem sido comprido. Seu caminho 
tem sido preenchido com muitas, muitas experiências. Sabemos o que vocês tem 
realizado. Nós vimos. Nós sentimos. Está gravado. Tímidos, envergonhados, 
quietos.... em breve chegará o momento quando poderão aceitar esta divindade 
que vem de dentro de vocês. Vocês compreenderão – talvez não agora, mas mais 
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tarde – a energia que lhes trazemos. Em especial, nos dirigimos a vocês hoje. 
Vocês são realmente especiais e amados tanto quanto qualquer outro aqui 
presente, tanto quanto qualquer um conectado a esta informação. Nós vemos seus 
corações brilhando. É com vocês que estamos falamos.

Como sempre, quando nos reunimos assim em nosso círculo, convidados se juntam 
a nós. Eles entram para participar deste encontro maravilhoso. Vêm para observar, 
ver como é ser um humano que penetra em sua divindade. Há muitos, muitos aqui 
deste lado curiosos, em fila, esperando para aqui estar. Hoje há um grupo especial 
de convidados que se reúne conosco para entrar no segundo círculo. Você, o 
humano, senta-se no primeiro círculo. Depois há os reunidos aqui que chegam para 
observar e ficar a seu lado, para honrá-los e partilhar alguns sorrisos e lágrimas 
com vocês. Eles estão no segundo círculo. Durante os últimos instantes eles 
entraram e tomaram posição aqui com vocês.

Vocês sabiam que quando nos reunimos assim, criamos uma nova energia, uma 
nova dimensão? Não é da Terra. Não é de nosso plano. É uma nova dimensão do 
divino. É isto que é criado quando abrem seus corações, quando dão as boas-
vindas aos demais que não estão em corpo físico. É o que está sendo criado aqui 
neste momento.

Os que entram no segundo círculo nesta noite têm um interesse especial em vocês. 
Têm um interesse especial em sua jornada. Estão interessados em saber que você 
continua nesta jornada para a nova energia, tornando-se um mestre. Seus espíritos 
entram para visitar, porque eles assim como os demais, querem a confirmação de 
que você está no caminho. Eles retornarão a vocês nos meses e anos a sua frente. 
E aí sentar-se-ão com vocês, humano com humano.

Os que entram hoje e que estão no segundo círculo são seus futuros estudantes. 
Virão a vocês para aprendizado e cura. Aparecerão misteriosamente a sua frente. 
Virão a vocês. Não saberão como chegaram, mas virão a vocês. Eles vão ver e 
sentir a sabedoria daquele que fez o caminho, que aceitou sua divindade, que 
passou para a nova energia e está trabalhando a partir desta dimensão e desta 
vibração. Os aqui reunidos dentro do círculo neste dia enchem esta sala. São os 
que virão em seguida da velha energia para a nova. Precisarão de um guia 
humano. Precisarão de alguém que tenha cruzado o abismo entre o velho e o novo 
para assegurar-se de que isto pode ser feito.

É interessante notar que vocês foram seus professores no passado. Sentaram-se 
com eles em outras vidas, em templos, igrejas e salas de aula. Vocês foram seus 
mestres. Esta não será uma experiência nova entre vocês e eles. Já passaram por 
isso antes.

Eles sabiam que vocês estariam entre os primeiros a entrar na nova energia. 
Levantaram as mãos dizendo, “Depois que você atravessar, seja meu mestre. Seja 
um dos que irão me mostrar como curar meu corpo, como curar minhas emoções e 
como amar meu espírito.” Os aqui reunidos neste dia têm uma razão para estar 
aqui. Têm uma razão para aclamá-los. Eles sabem que é difícil ser o primeiro. 
Sabem que pode significar desistir daquilo que mais ama, sua família, sua carreira, 
sua saúde e até mesmo a percepção de quem você foi. É por isso que não 
levantaram as mãos! (risadas) Mas eles sabiam que em você haveria um bom 
professor. Eles vêm hoje aqui, sabendo que vocês estão passando por estas lições, 
sabendo que em suas vidas passam por muitas experiências de liberação, depois de 
aceitação e finalmente tornam-se capacitados para exercer o poder.

Assim como nós, eles os reverenciam pelo que estão realizando. O trabalho que 
realizam é poderoso. É inacreditável. É feito no serviço maior do Espírito e de Tudo 
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Que É. E vocês ainda não percebem isso! Não vêem quem são ou o efeito que 
produzem nas pessoas ao seu redor. Ainda não percebem o efeito do que realizam 
sobre a sua Terra e a consciência deste planeta. Ainda não vêem como estão 
mudando seu universo, e como estão modificando o lugar que chamamos Lar. O 
próprio labor de hoje, de amanhã e dos dias a frente está modificando tudo ao seu 
redor. Mudando de verdade a própria natureza do reino de onde vieram.

Falamos bastante sobre a jornada de príncipe chamado Jack (canalizações prévias), 
a qual é a sua jornada. Falamos como vieram pra cá, o quão aventureiros eram e 
como caíram neste lugar chamado Terra nestes corpos, tendo esquecido quem 
eram. Sentados hoje aqui, seus pensamentos, proezas e ações estão realmente 
modificando a própria natureza do reino de onde vieram.

Ficamos espantados que não percebam a natureza poderosa do trabalho que 
realizam. Acham que estão apenas vivendo uma vida neste corpo, tentando seguir 
no dia-a-dia. O que estão fazendo está modificando a natureza do Lar., de Casa. 
Nós os honramos por isto. Nós lhes agradecemos por isto. E como dissemos, algum 
dia iremos brincar e rir juntos. Quando forem capazes de abrir aqueles seus olhos 
espirituais, verão o efeito que estão de fato causando nesta criação inteira, não 
apenas neste universo em que estão vivendo, mas em toda a criação.

Já nos foi feita esta pergunta, “Você retorna ao Lar entre uma vida e outra?” A 
resposta – nos dirigimos a quem iria perguntar mais tarde nesta noite – é, “Não.” 
Vocês retornam a um lugar que tem atributos de Casa. Que está preenchido com 
sua família. Repleto de anjos que trabalham com vocês para reequilibrá-los após 
deixarem o corpo físico. Eles se ocupam com os preparativos para sua próxima 
vinda a Terra, mas não é a

Casa que conheceram. E também, queridos amigos, se retornassem agora pra 
Casa, de volta ao Reino, não o reconheceriam. O labor realizado por vocês e outros 
anjos humanos mudou a natureza própria, a própria vibração e em especial, as 
profundezas do reino de onde vieram.

Chegará o dia quando terão acesso a todas as memórias de sua jornada inteira, 
vocês terão a lembrança de sua jornada. Será como que uma biblioteca a seu 
dispor. Quanto a voltar pra Casa, nós os conhecemos bem demais! Sabemos que 
são aventureiros. Ao passarem pra nova energia, e derem o “salto quádrico” para 
dentro da energia do 4 – ah, queridos amigos, nós os conhecemos tão bem... irão 
desejar aventurar-se novamente, criando novas dimensões e novos lugares. Vocês 
são aqueles cujos pés nunca param. Estaremos lá a seu lado ao partirem para suas 
novas aventuras, como estivemos por muito, muito tempo.

Queridos amigos, a sala agora está equilibrada apropriadamente. Está cheia. 
Preenchida por entidades que estão em fila para trabalhar com vocês. Terão muito 
que ensiná-los. Oh, eles farão resistência de muitas maneiras, assim como vocês 
resistiram a Tobias de muitas formas. De vez em quando vão xingá-los, mesmo 
tendo o mais profundo amor e respeito por vocês. Eles preenchem a sala agora, 
aguardando ansiosamente o momento de transição na vida de vocês, quando se 
tornarão seus mestres divinos, quando terão aceito este novo papel em seu ser.

Os tímidos, e os envergonhados aqui reunidos, também estamos falando com 
vocês, pois assim como os demais, estão seguindo neste caminho. Apenas 
escolheram ficar um pouco atrás. Vocês estão dando duro e passam por 
experiências como os demais, e são tão dignos quantos os demais sentados aqui 
nestas cadeiras. Queridos tímidos e envergonhados, dirigimos a energia desta 
canalização pra vocês. Os aqui reunidos neste dia sabem que é hora de lhes trazer 
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a lembrança as vidas passadas que passaram juntos. Eles sabem que é o momento 
de chegar a vocês em profundo respeito pelo trabalho que realizarão juntos.

Pedimos a Cauldre um momento para esta fusão final da energia. Aqueles que 
serão seus estudantes entram agora. Caminham pelos espaços livres. Chegam em 
lágrimas nos olhos, que partilham com vocês e lhes agradecem e estimulam a 
prosseguir em seu trabalho, de maneira que sejam seus mestres da nova energia. 
Ficaremos quietos por um momento.

(pausa)

Eles dizem a vocês, “Oh, querido mestre, querido professor aceita o papel que te 
aguarda. Aceita a honra que te aguarda, a de professor da nova energia.” Eles 
aguardam ansiosos o momento de estar junto, aprendendo com você novamente. 
Sabem que às vezes, você não tem confiança em si mesmo, e mesmo assim pedem 
que continue sua jornada. Pedem que ouça com atenção as palavras que serão 
ditas esta noite. Significam um importante elemento na transição pela qual você 
passa. Agradecem e tomam seus lugares no segundo círculo, enquanto 
continuamos com a discussão de hoje.

Estes momentos partilhados são ternos e preciosos, meus queridos. Há ocasiões 
em poderíamos ficar só assim em silêncio, mas vamos falar agora.

Antes de virem para este lugar, à Terra, houve muitos preparativos. Sua energia 
tomou a biologia. Você ganhou forma física. Os preparativos para isto levaram 
milhares de anos. Antes de chegar aqui na forma física, vocês visitaram a Terra em 
espírito, em forma de luz que eram então. Quando o universo começou a ser 
estruturado, vocês viajaram para a Terra em corpos de luz para se ajustar aos 
atributos deste planeta, para se adaptar a dimensão de “dois” que está expressa na 
matéria.

Vocês precisavam fazer estas visitas a Terra, e a faziam com freqüência, mas não 
em corpo físico. Eram realizadas em seu corpo de luz, já que tinha que ajustar seu 
ser a esta nova e lenta vibração da energia da Terra. Vocês então vibravam muito 
mais rápido. Tinha que se ajustar para vibrar bem lentamente de maneira a se 
adaptar a um corpo físico.

Quando vieram pra cá, a Terra era um lugar árido. Vocês chegaram para semear 
sua própria energia neste planeta, assim como para se acostumar a dualidade num 
estado vibracional lento. Vinham pra cá e lançavam sua consciência e sua energia 
dentro da própria Terra. Fixavam suas energias nas rochas. Estendiam sua energia 
e sua consciência no pó. Quando a essência da vida começou a se formar na Terra, 
vocês colocaram suas vibrações nas formas mais ínfimas para experimentar o 
nascer num organismo vivo neste planeta. Através de eras, vocês dispuseram sua 
energia em formas de vidas mais sofisticadas, que estavam se desenvolvendo em 
sua Terra. Tudo isso ocorreu durante um período de tempo muito, muito longo. Mas 
na dimensão em que operavam, não foi nada demorado.

Quando começaram a vir para a Terra em seu corpo de luz, acharam especialmente 
confortável e apropriado fixar-se em estados líquidos, pois estes não eram tão 
ásperos para seu ser quanto a terra. Passaram muito tempo estabelecendo suas 
energias em forma aquáticas que se desenvolviam em seu planeta. Queridos 
amigos, entre suas formas favoritas de vida estavam as baleias, as toninhas e os 
golfinhos. Passaram muito tempo experimentando estas novas formas de vida, 
porque amavam energia. Vocês adoravam a brincadeira. Amavam suas habilidades 
de expressar sabedoria espiritual nestes corpos físicos. Até hoje vocês tem uma 
afinidade com estes seres.
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Não se enganem quanto a isto, foram vocês e outros anjos que aqui vieram para 
semear este planeta com energia que então transformou uma rocha no espaço em 
um organismo vivo, em Gaia, em vida que brotou. Vieram pra cá em corpos de luz 
e estabeleceram os templos de energia para a Terra e a transformaram em uma 
força crescente, viva e dinâmica. Gaia é vocês, pois vieram pra cá e semearam este 
lugar. Os oceanos e lagos são vocês, nadaram neles antes mesmo de vir em corpo 
físico. As árvores, as flores e a plantas que os alimentam... são vocês.

Vocês vieram pra Terra e criaram as estruturas e os padrões, a arquitetura e as 
sementes deste próprio planeta. Gaia é um organismo vivo. Ela é vocês. Quando 
olham para suas estrelas, não há outros lugares que tenham os atributos de Gaia. 
Vocês não foram pra lá como anjos para semear. Vocês vieram pra cá. De fato 
houve algumas jornadas a outros planetas, antes de todos concordarem que iriam 
trabalhar no espaço da Terra. Houve explorações em corpo de luz em outras 
estrelas e planetas, mas queridos amigos, a Terra foi o planeta escolhido, o lugar a 
que vieram, o lugar que escolheram para entrar em biologia.

Houve um bocado de preparação antes mesmo de virem pra cá. Era sabido que 
quando chegassem a Terra e dispusessem sua energia na matéria física, e 
finalmente num corpo, precisariam de um time trabalhando com vocês. Estes são 
os que tem sido chamados seus “guias.” Normalmente dois anjos viajavam com 
você. Não entravam em corpo físico como vocês faziam. Permaneciam em corpos 
de luz. Ficavam a seu lado por muitas vidas terrenas. Eles têm estado com vocês. 
Seu papel era simples – manter um equilíbrio da energia, manter um quociente 
espiritual para mantê-lo equilibrado. Eram como mensageiros de outro lado do véu 
que sempre os acompanhavam. Se vocês viessem sem uma entourage de guias 
angélicos, haveria a possibilidade de ficarem tão imersos na dualidade que talvez 
não pudessem jamais sair dela.

Seus guias eram o canal para o outro lado do véu, o canal de retorno pra nós. 
Permaneciam com vocês por um bocado de tempo. Oh, e como sabem, eles 
partiram ou estão em processo de se retirar. Chegou a hora de vocês aceitarem 
quem são, de aceitar sua própria divindade. É um cumprimento, um elogio da mais 
alta ordem, que vocês possam agora manter seu próprio equilíbrio.

Muitos anos atrás, nesta mesma sala onde o círculo se reúne agora, Kryon explicou 
os outros atributos dos guias. Relatou que quando você passava por uma 
experiência e alcançava uma nova compreensão ou iluminação como anjo humano, 
sua energia era colocada em potes que os guias carregavam com eles. Era como 
uma luz líquida e dourada o que os guias carregavam em seus potes. Cheios com 
sua iluminação e sua nova compreensão. Os guias coletavam esta maravilhosa 
energia de conhecimento dourado e sabedoria que você exsudava. Oh, e sim, a 
quem acabou de perguntar, você concordou em libera-la para eles (risadinha). Era 
algo que não lhe faria muito bem aqui na Terra.

Os guias coletavam esta energia e então outro grupo entrava quando os potes 
estivessem cheios. Este grupo pegava os potes cheios e em seu lugar dispunham 
potes vazios. Levavam então este incrível mel de substância dourada, doce e 
nutriente – de volta para o outro lado do véu. Esta energia era usada para 
continuar a criação de seu universo. Esta energia encontrava seu caminho de volta 
para o reino de onde vieram. Esta energia doce e dourada que você estava 
produzindo aqui na Terra através de sua iluminação e compreensão encontrava seu 
caminho para o reino, aí modificando a própria natureza do Lar, expandindo Tudo O 
Que É. Esta é a maior dádiva de amor que uma entidade jamais deu.
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E vocês se perguntam porque os honramos, porque derramamos lágrimas quando 
nos sentamos a sua frente, sabendo que não reconhecem quem são!

Havia, e continua havendo um grupo que chamamos os “corredores.” Eles são os 
que vão e vem do nosso lado do véu para o seu, continuamente servindo como 
mensageiros e ajustadores de energia. São os que pegam as coisas de sua 
dimensão de dualidade, que estão em sua consciência. Ajudam então a facilitar a 
entrega destas energias de volta para o outro lado do véu. São corredores porque 
movimentam a energia de vocês para o outro lado, e então trazem de volta consigo 
as novas ferramentas, os novos potes e a nova energia. Estão muito ocupados 
estes dias, estes corredores, pois há muito trabalhado sendo feito por vocês! Eles 
não mais se comunicam com os guias. Antes os corredores trabalhavam 
diretamente com seus guias. Os guias estavam sempre postos como pilares de 
amor diretamente ao lado de vocês. Agora os corredores, queridos amigos, estão 
procurando trabalhar diretamente com vocês. Vamos explicar como isso acontece.

Pedimos que fiquem confortáveis em seus lugares e então vamos entrar na Lição 9. 
Agora, coloquem-se e a sua energia em sua nova casa. Querido Shaumbra, permita 
a si mesmo estar em sua casa, neste espaço de sua divindade, neste espaço onde 
está aprendendo a ser o criador.

(pausa)

Vamos lhes dizer algo interessante enquanto ajustam sua energia. Do tempo que 
vieram pela primeira vez à Terra e tomaram o corpo físico até este momento em 
que sentamos com vocês, não foram capazes de ser um criador no verdadeiro 
sentido da palavra. Planejavam cada uma de suas vidas antecipadamente com seu 
time, seus anjos. Trabalhavam certos objetivos e lições. Desenvolviam um plano 
espiritual. Então retornavam à Terra. E passavam pelos parâmetros estabelecidos 
por si mesmos. Quando alcançavam um objetivo, moviam-se para o seguinte 
previamente planejado. Deste modo, queridos amigos, era difícil ser um verdadeiro 
criador. Deste jeito vocês eram os que estavam experimentando e aprendendo. 
Mas era difícil ser um criador porque havia parâmetros determinados a priori.

Havia frustração no centro de seu ser, porque antes de vir à Terra, eram criadores. 
Vocês se expressavam criativamente pra fora. Vocês ficavam frustrados ao longo 
de muitas vidas, porque não podiam sair destas caixas, e não podiam expressar a 
si mesmos tão aberta e fluentemente como antes. Isso mudou. Você terminou 
todos os capítulos de seu livro da vida. E agora no novo livro estão páginas em 
branco, esperando que você crie.

Quando você se senta em sua nova casa, queridos amigos, há muitas coisas novas 
acontecendo. Quando você pega seu pincel e cria um amplo traço, isto estabelece 
uma ação. Isto causa uma expressão de energia. Esta ação cria uma vibração que 
começa a ressoar e começa a crescer. Desenvolve uma força aparentemente por si 
só. Até que você dê a pincelada, todas as coisas estão em ponto morto. Mas 
quando cria o primeiro e amplo traço, tudo começa. Com a grande pincelada você 
inicia uma energia vibracional que começa a trabalhar nos níveis mais profundos.

Estas energias começam a ressoar de dentro de sua casa, e depois você adiciona 
paixão – o fruto da rosa. Isto acrescenta combustível à vibração gerada pelo amplo 
traço. Esta nova energia criadora tem um efeito similar a quando você joga uma 
pedra na água. Ela cria círculos que se ampliam. Cria ondas de energia, e estas 
ondas de energia permeiam sua casa.

Queridos amigos, como devem ter percebido, não incluímos a intenção neste 
processo. Não dissemos que deve haver intenção específica quando você cria o 



158

amplo traço ou quando acrescenta sua paixão. Há uma razão que vamos dar. O 
traço amplo inicia uma expressão. A paixão acrescenta o combustível à expressão. 
As ondas são enviadas. As ondas de vibração de amor do novo criador, são 
enviadas para além de sua casa, para além da pequena mureta ao seu redor. Estas 
ondas de vibração amorosa são enviadas às pessoas ao seu redor, à cidade ao seu 
redor, pra dentro da Terra que você ajudou a criar. São ondas e mais ondas e 
ondas de amor que se propagam. Por que você precisaria dizer a estas onda, 
vibrando de amor, o que deveriam fazer ou ser? Elas vêm de você. Elas são você.

Quando estas ondas saem, modificam a vibração nas coisas, não apenas dentro de 
você, mas também fora de você. As vibrações que emanam de você tocam então 
outras pessoas. Elas tocam a Terra. Elas tocam céus e águas. Elas tocam a 
consciência humana. Estas ondas de amor não precisam de intenção. O equilíbrio 
espiritual já está nelas. Está aí o equilíbrio do “4,” um novo equilíbrio espiritual para 
sua Terra, que está contido nestas ondas vindas de você. Não há necessidade de 
dar intenção para elas. Elas são equilíbrio em si mesmas, e quando tocam outros 
elementos, ou outras vibrações, ou até mesmo a consciência, esta vibração 
amorosa equilibrada do “4” tem o potencial de auxiliar o equilíbrio e ajudar a 
rejuvenescer todas as energias que tocar. Vai depender da energia receptora, 
entretanto, como responder absolutamente e de que modo.

A energia que vem de você e de seu ser divino e de sua nova casa é completa e 
plena em si mesma. Não há razão para atribuir uma perspectiva ou direção, ou 
qualquer coisa a ela. Emana de você em pureza. Emana de você em plenitude e 
amor. Não ponha seu toque humano e sua mente nela. Aceite que vem de você da 
forma mais perfeita. Ela já vem de você num estado de perfeição.

Agora, uma coisa interessante acontece aqui. Quando você joga uma pedra na 
água, as ondas se propagam, depois enfraquecem e finalmente morrem. É 
diferente quando você envia suas ondas; as ondas que você cria quando faz o 
amplo traço e acrescenta seu puro amor e paixão. Queridos amigos, quando as 
ondas vão e afetam todas as coisas a seu redor, ocorre também uma reverberação 
da onda que então retorna a você.

A energia retorna da melhor maneira possível. Toda vez que estas ondas de 
vibração amorosa saem de você, estão sendo acompanhadas pelos que chamamos 
"corredores." Os corredores estão presentes para garantir que elas encontrem seu 
lugar apropriado. Os corredores são os intermediários, os facilitadores entre as 
energias. Quando as ondas refletem e retornam a você com a facilitação dos 
corredores, elas trazem a você todas as coisas que você necessita, todas as coisas 
no momento oportuno, e todas as coisas que lhe são apropriadas. Então você vai 
ouvir pancadas a sua porta como nunca antes!

Queridos amigos, lição número nove: Dance com o que pintar a sua porta.

Lição número nove da Série dos Criadores: Dance com o que vem a sua porta. Ao 
entrar nesta nova energia, muitos vão ouvir toques e pancadas, até mesmo sinos 
da campanhia em sua nova casa. Mas alguns vão se esconder e não vão atender a 
porta! Outros vão abrir a porta da frente e não verão o que acham deveriam ver, 
ignorando totalmente o que está ali. Fecham a porta com violência, esperando que 
o Espírito entregue o que acham deveria ser o pacote apropriado.

Queridos amigos, Lição Nove: Dance com o que aparece a sua porta. Será 
apropriado. O que vier a você será apropriado. Os que se reúnem no segundo 
círculo serão aqueles que virão a sua porta. Chegarão sem saber porquê, sem saber 
quem você é, sem saber o que os trouxe até aí. Terão aquele olhar assustado, 
talvez nervoso, mas acima de tudo, confuso e embaraçado. Não saberão o que os 
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trouxe a sua porta. Não verão os corredores que os acompanham. Serão seus 
corredores mais os deles que os trarão a você.

Não importa quem ou o quê aparece a sua porta, dance com ele (ela). É 
apropriado.

Dance com o que surgir a sua porta. É tempo de interagir. É tempo de pegar tudo o 
que sabe sobre si mesmo, tudo o que aprendeu e começar a aplicar. É tempo de 
fundir com o que vem a sua porta, seja uma pessoa, um objeto ou um 
pensamento. Oh sim, pode ser um cheque de seu editor! (risadas) O que quer que 
seja que venha a sua porta, está sendo trazido apropriadamente. Está sendo 
entregue por seus corredores com base em sua vibração. É hora de interagir com 
isso. É tempo de iniciar a dança, começar a fusão e colocar sua energia nela. Será 
apropriado se é levado a sua porta.

Bom, agora queremos falar de alguns velhos atributos. Há humanos que chamamos 
os "caçadores de bolotas (frutos do carvalho), que saem e catam nozes e bolotas, 
assim como fazem os esquilos, que as juntam e levam para sua casa da velha 
energia, porque receiam não ter alimento suficiente. Então inclinam-se ao chão, 
juntam bolotas e as levam pra dentro de casa como reserva para o longo inverno. 
São realmente precavidos. Mas, queridos amigos, há também uma dose de medo 
nesta história.

Há então os humanos na antiga energia que são os "desejosos." Eles "desejam" 
que as coisas aconteçam. Tentam fazer com que aconteça por vontade pura. 
Tentam criar forçando suas vontades. Oh, de vez em quando funciona, queridos 
amigos, mas eles normalmente ficam cansados e frustrados. Estão tentando forçar 
uma energia não apropriada a criar algo que não é tão apropriado.

E há os " imaginosos", que acham que se visualizarem e criarem um quadro de 
alguma coisa em suas mentes, esta coisa virá a eles. De vez em quando isto 
funciona, se há energia suficiente vertida nissto.

Mas queridos amigos, pra quê se cansar, pra quê se frustrar? Há um jeito melhor 
de fazer isso agora nesta nova energia. Dê sua grande pincelada, acrecente sua 
paixão, e depois aguarde que as coisas venham apropriadamente a sua porta. 
Quando chegar, é o momento de interagir. É hora de por sua energia e habilidades 
humanas, assim como suas habilidade divinas no que chega a sua porta.

Se um estudante é trazido a você, mesmo que você não goste de sua aparência ou 
maneira de agir, ou mesmo de seu cheiro – é hora de dançar (risadas). Aproxime-
se, seja pessoal. Ele está sendo trazido por razões apropriadas.

Ponha de lado o julgamento humano e saiba que tudo é apropriado. Se um objeto 
vem a sua porta, está ali por uma razão. Dance com ele. Expresse suas emoções. 
Se suas emoções são raiva e dor, dance e expresse. Você não tem que ser mais 
santo do que é. Compreendemos que a dor acontece. Mas quando você dança e 
expressa a si mesmo, quando abraça o momento, vai descobrir coisas que antes se 
encontravam escondidas de você. Dance com o que vir a sua porta.

Vai ser um desafio para muitos de vocês. Estão acostumados a planejar. Estão 
acostumados a predeterminar a maneira como as coisas deveriam ser e parecer, ou 
como gostariam que fossem. Isto vai ser uma mudança de paradigmas da 
magnitude do "4." Ao invés de se preocupar e planejar, ao invés de juntar bolotas e 
desejar que coisas aconteçam, vamos fazer a coisa bem simples pra vocês. Pegue 
seu grande pincel. Crie um traço. Isto inicia uma seqüência vibracional do mais alto 
nível da física espiritual. Quando é acrescentada sua paixão, as ondas de vibração 
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partem. Elas afetam outras pessoas prontas pra isso. Elas mudam a natureza das 
coisas fora de sua nova casa, se o recipiente estiver pronto. então o reflexo destas 
ondas retorna a você todas as coisas que lhe são apropriadas. Pode ser pessoas, 
relacionamentos, abundância ou saúde. As ondas vão trazer isso. Os corredores 
facilitam este processo, assegurando que retorne a você, a despeito de tudo que 
possa parecer bloquear o caminho.

Estão entendendo o que estamos dizendo aqui? Permaneça em sua divindade e 
saiba que todas as coisas apropriadas virão a você. Não peça a intersecção do 
Espírito. Não implore por estas coisas, queridos amigos. É tão simples que vai ser 
um desafio pra você. Seus medos aflorarão, e quando não ouvir uma pancada a sua 
porta por um tempo, vai achar que está fazendo tudo errado. Não há dificuldade ou 
desafio aí. Não há jeito de estudar pra fazer isso certo. É assim, simples.

Quando não escutar nada a sua porta imediatamente, é simplesmente porque as 
ondas de vibração que partiram estão fazendo seu trabalho. É o momento de 
deitar-se na espreguiçadeira de sua nova casa. Espere aquele toque a sua porta. É 
hora de relaxar, ficar despreocupado. Quando você fica preocupado e não confia 
em sua divindade, isso altera as vibrações que saem, e certamente o retorno não 
será naquele mais alto nível que você realmente gostaria ter criado. Não se 
preocupe quando enviar estas ondas.

Queridos amigos, Lição Nove: Dance com o chega a sua porta. Quando ouvir aquela 
pancada, quando algo chega a você está sendo trazido para o bem maior e com 
toda propriedade. Agora é sua vez de interagir. Agora é hora de fazer a sua parte.

Você diz, "Tobias, como saberemos o quê fazer quando abrirmos a porta e vermos 
alguma coisa ali?" Queridos amigos, a resposta foi revelada em nossa última 
reunião. Não olhe para as escolhas à esquerda ou à diretia ou não fazer nada. Olhe 
dentro do TUDO. Quando uma pessoa está a sua porta, tendo sido entregue a você 
pelos corredores, e você fica imaginando o que ela estará fazendo aí, assim como 
ela também fica imaginando, passe por cima do óbvio. Entre no TUDO. O TUDO é o 
quarto nível de compreensão. O TUDO é o maior nível de compreensão. Ele contem 
as respostas, e você saberá o que fazer. Saberá que tipo de dança realizar.

Dance com o que pintar a sua porta. Agora é o momento para a interação. Usamos 
o termo "dançar" porque ele é, como o entendemos, uma maravilhosa expressão 
humana... embora Cauldre nào seja tão refinado nesta arte (risadas). É uma bela 
interação e expressão entre os elementos. Pressupõe um fluir, e é graciosa. Não 
utilizamos as palavras

" Aja com o que aparecer a sua porta." Usamos a palavra "dança" porque ela é 
completa, e é bonita. É uma arte. Simplesmente dance. Interaja. Quando você 
olhar dentro do TUDO, saberá exatamente o que fazer com o objeto, a pessoa, o 
pensamento, a emoção... o que quer que surja a sua porta.

Aqui vai um desafio a vocês, professores: você pode largar aqueles planos que faz 
a cada dia? Pode ir além da maneira que você ACHA que as coisas deveriam ser? 
Você têm sido orientados para objetivos e isso tem sido útil ao trazê-los até este 
ponto, até aqui. Você têm planejado coisas com suas mentes humanas, mas agora 
é hora de liberar isso. Oh, não vai ser fácil para alguns de vocês! Nos referimos 
aqui a coisas em suas próprias vidas. Sabemos que serão exigidos em seu local de 
trabalho, a sujeitar-se a estas coisas, mas na nova energia começarão a notar a 
falácia destes velhos planos. Começarão a perceber o quão limitados e limitantes 
realmente são em suas próprias vidas.



161

Você não vai precisar destes planos. Não precisará de complicados exercícios 
mentais de poder da vontade e focalização e imaginação. Queridos amigos, é isso 
que está exaurindo vocês! É isto que faz sua energia escoar! Você tenta dominar 
sua saúde. Não funciona muito bem! Você tenta determinar sua abundância, e se 
acha achatado ao chão... quebrado!

Na nova energia, queridos amigos, você emana uma vibração que se espalha e o 
reflexo retorna exatamente como que você precisa. Quando isto chegar a você, 
dance com o que chegar. Talvez seja uma nova oportunidade de trabalho. Talvez 
seja uma nova cura apropriada na nova energia, algo que vá curar aquelas coisas 
que tem atormentado seu corpo físico. Talvez um companheiro e uma relação. 
Talvez, queridos amigos, seja uma olhada para si mesmo, para quem realmente é, 
da longa jornada em que tem estado e tudo que tem realizado para ajudar a mudar 
a natureza de Tudo Que É!

Lição número nove, uma lição muito fácil, mas que vai fazer você repensar o jeito 
como tem feito as coisas. Simplesmente ficando em sua nova casa, criando em 
amplos traços e adicionando sua paixão, enviando as ondas de amor, sem intenção 
e sem perspectiva. Isto É perfeição, e então isto traz de volta tudo que você precisa 
em perfeição. Esta lição vai ser um desafio pra você! Mas uma vez que entender, 
vai pensar espantado como conseguiu seguir em frente sem isso.

Queridos amigos, queridos amigos, há muito que aprender agora nas três próximas 
lições a nossa frente. Durante o próximo mês, pedimos que trabalhem nesta lição 
de hoje –dance com o que pintar a sua porta. O que quer que seja que venha a sua 
vida nos próximos trinta dias será apropriado. Vai ser um desafio a sua maneira de 
pensar. Talvez não possa compreender como é possível que tal e qual coisa seja 
apropriada. Talvez ache que o Espírito esteja trazendo coisas terríveis pra você, 
mas se você dançar com elas, vai ver que são apropriadas e encontrará nelas 
dádivas incomensuráveis.

Esta lição é um marco. Vai ser um desafio pra você. Quando ensinar esta lição para 
os outros, vai ser um desafio a seus estudantes atravessar o abismo para entrar 
num espaço do saber e da confiança, e liberar as velhas formas e jeitos que 
mantinham. Mas estes jeitos e modos e maneiras estavam sendo fatores limitantes 
em suas vidas.

Você não tem contrato. Você não tem um plano. Você está, a este ponto, sem uma
vida em lição. As páginas abertas estão em branco. Agora você é um criador. Nós 
trazemos esta lição a você para que realmente comece a criar em sua vida.

Antes de encerrarmos neste dia, há alguém com quem cada um aqui e cada um 
conectado caminhou junto de alguma maneira no passado. Este alguém iniciou uma 
energia família que continua até hoje. Ela continua no amor maior. O alguém que 
chamamos Jesus de José entra para honrá-los por sua jornada e para sorrir pra 
vocês. Sim, à pessoa que acabou de pensar – a energia dele esteve aqui o tempo 
todo. Ele esteve ao lado de todos vocês. Ele vem pouco antes do tempo da 
ressurreição e renovação de sua Páscoa, para pedir que tenham alegria. Pede que 
entendam que esta imagem da cruz e da morte não é muito boa! Sim, foi uma 
experiência desafiadora, mas cheia de alegria. Foi para mostrar a humanidade o 
amor e a graça e a renovação que é possível em cada um de vocês.

Quando Jesus estava na cruz, seu espírito desceu e andou entre as pessoas que 
estavam ali. E seu espírito se espalhou pela terra, e houve milhares que acharam 
que ele estava a seu lado naquele momento, naquela hora especial e 
extraordinária. Muitos de vocês estavam próximos. Muitos estavam em outras 
terras e sentiram este ser que leva a energia crística, caminhando a seu lado. 
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Vocês ficam imaginando, como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? 
Como ele poderia estar em cima do morro no dia daquela tempestade e caminhar 
ao seu lado? Ele veio para lhes mostrar que a vida se renova e você se renova.

Ele vem aqui hoje para dizer que você se renovou mais uma vez. Você rejuvenesce, 
não a velha mente humana e o velho corpo humano e energia. Você se renova e se 
transforma como aconteceu a ele 2.000 anos atrás. O amor derrama-se dele e de 
nós para todos que dão continuidade à vibração de Shaumbra iniciada cerca de 
2.000anos atrás.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

7 de abril de 2001 - Série dos Criadores

Lição 9: Dance Com o que Surgir a sua Porta

Perguntas & Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que retornamos a nossa reunião de Shaumbra. 
Continuamos de onde paramos na canalização de hoje. Falaremos um pouco sobre 
seus anjos corredores.

Como a gente diz sempre, como sempre dizemos ao final de cada canalização –
você nunca está só. Até recentemente havia os guias que ficavam a seu lado, que 
mantinham o equilíbrio de energia para você. Você nunca está só do ponto de vista 
que há uma entourage de anjos deste lado, que trabalha com você, que trabalha 
com as energias e continuamente lhe enviam amor. Há anjos que também levam a 
essência do que está criando aqui, esta energia como mel dourado e que vem de 
sua iluminação e compreensão. Eles espalham esta energia ao redor 
apropriadamente. Ajudam a guiá-la aos lugares certos.

Há times de anjos que nada fazem que esperá-los quando retornam entre suas 
vidas. Eles sabem como trabalhar vocês quando retornam.Você sabia que quando 
retorna para nosso lado você traz atributos tão fortes de sua experiência humana, 
que muitas vezes sequer nos vê, aos anjos? Se você não acreditou em nós, ou se 
você nos apagou, é difícil reconectar quando você retorna. Você traz consigo os 
atributos, especialmente poderosas emoções que carregava na Terra.

Há times de anjos que auxiliam a trazê-lo de volta a um equilíbrio espiritual, de 
volta ao anjo que realmente é. Estes times ajudam a ajustar e a liberar as energias 
da experiência humana que tenha acabado de vivenciar. Alguns que retornam para 
nosso lado do véu, necessitam de bastante tempo, muita energia , muito amor e 
cuidado. Pode levar centenas de anos e talvez mais. Aqueles que retornam com 
grandes emoções ou que passaram por traumas podem levar muito tempo até abrir 
os olhos e despertar neste lugar que é como uma casa distante de Casa.

Queridos amigos, há muitos a seu serviço, vintenas e legiões de anjos que lhes 
servem. Há anjos que trabalham com você no dia-a-dia, outros que trabalham de 
fundo com energias que está criando. Os "corredores," de quem falamos a pouco, 
são anjos que pegam estas ondas de vibração, as quais você começa a enviar de 
sua nova casa. Estão aí para escoltá-las em suas jornadas. Estão aí para assegurar 
que estas vibrações emitidas por você cheguem ao lugar certo. Eles voam ao lado 
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destas vibrações. Mas mais que tudo, estão aí para manter o equilíbrio apropriado 
do reflexo destas vibrações. Que é o que retorna a você.

A tarefa deles é interessante e ao mesmo tempo é difícil, pois no caminho da 
vibração que retorna a você há muitas coisas que tentam bloquear seu curso. Tome 
por exemplo os que se reúnem hoje no segundo círculo. Eles serão tocados por sua 
vibração e iniciarão a jornada para encontrar seus caminhos até você. Há muitas 
coisas que irão se meter no caminho da jornada. Pode ser assuntos monetários. 
Talvez não tenham dinheiro para pagar por seu serviço, talvez nem mesmo a grana 
para o carro, avião ou o ônibus até você. Os anjos corredores estão aí, trabalhando 
com as energias, ajudando o potencial se realizar em seu nível maior. Os 
corredores limpam o caminho para aquele que está pretendendo lhe encontrar. 
Assim que os humanos chegarão a sua porta e dirão, "Não sei como cheguei aqui, 
porque não tinha dinheiro, e logo ele apareceu. Não tinha energia e logo estava 
preenchido com ela. Não sabia a direção e alguém me informou. Não sei como isso 
tudo aconteceu.

Queridos amigos, são os corredores trabalhando. Eles não podem fazer a coisa por 
vocês, mas podem facilitar o processo que você iniciou em sua própria casa. Ele 
ficam em ponto morto até que sejam ativados por sua ampla pincelada, por sua 
paixão e pelas ondas de vibração que você expande. Quem foi pra casa hoje, deitou 
na cama e disse, “Queridos corredores, por favor me tragam isto e aquilo,” ... a 
coisa não funciona assim. Isso não funciona assim. Eles operam com as energias 
vindas de sua casa, de seu chacra um. Eles facilitam o caminho para sair e o 
caminho para voltar. São um time de anjos voluntários para este serviço a você. 
Eles estão em serviço.

Os corredores estão a seu serviço, assim como quando você vai a um restaurante e 
há uma equipe em serviço. É o trabalho deles. Gostam de ser reconhecidos por 
isto, não que sintam pena ou olhem para o chão, mas que você reconheça seu 
trabalho. Eles gostam de estar servindo. Com seus corredores é a mesma coisa. O 
amor, a paixão e o aprendizado deles ao nível da alma é estar a seu serviço. Eles 
trabalham pra você. Seria muito apropriado a você conversar com eles. Eles 
realmente gostam de brincar, e à propósito, quando estão de folga. (risadas)

Respondendo a pergunta que acabou de ser pensada, alguns terão uma dúzia de 
corredores, outros terão centenas. Há muitas tarefas e depende da complexidade. 
Não se trata de quantos corredores você tem. Trata-se do trabalho que estão 
realizando. Não fique orgulhoso de si mesmo tendo doze vezes doze corredores. 
Isto não o torna necessariamente um professor melhor. Trata-se da tarefa e o 
tamanho da tarefa que eles estão realizando. Os anjos corredores são anjos 
realmente. Eles de fato possuem identidades e personalidades. Estão aí para você. 
Você não pode pedir a eles para criar um novo emprego pra você, mas quando 
você cria a vibração lá dentro – eles levam esta vibração para os lugares mais 
apropriados, e retornam com o que é mais apropriado a você.

A lição “dançando com o que chega a sua porta” vai desafia-lo. Enquanto alguns 
aqui acham que entrarão nela facilmente, as velhas tendências vão querer voltar; a 
tendência de querer controlar o que acontece, de querer planejar o que vai 
acontecer, e a tendência a não confiar no que acontece. Queridos amigos, em sua 
divindade, dentro de sua divindade emergente, você será um criador de um jeito 
diferente. Isso vai dar um pouco de trabalho. É um assunto para discutir e 
trabalhar a nível de círculo local. Para os que estão trabalhando por conta própria, 
nós os encorajamos a trabalhar com outras pessoas através do fórum da internet e 
grupos locais, também conversando com outras pessoas. É um momento para o 
Shaumbra conectar-se com outro, partilhar experiências. Há muito que aprender 
uns com os outros.



164

Seus anjos corredores são uma fonte importante para você. São parte de seu time. 
Estão em serviço. Estão aguardando o comando que vem de seu coração.

Com isso, começaremos com suas perguntas.

Pergunta: Tobias, parece que com todas as coisas negativas no noticiário, as 
pessoas estão sendo forçadas a explorar seu lado obscuro, a parte de si mesmas 
que ainda não foi conscientemente explorada, mas que de fato ditam suas ações. 
Presumo que alguns destes aspectos possam ser curados. Você poderia comentar 
sobre este processo e sua intensidade nos próximos meses?

Tobias: Realmente o que você está vendo em suas manchetes é o conflito e 
dicotomia entre a velha e a nova energia. Há energias que foram reprimidas por um 
longo tempo e que agora escolheram se libertar. Também há velhos carmas não 
resolvidos, buscando um equilíbrio. Nestes próximos anos, queridos amigos, vocês 
vão ver muito tumulto a seu redor, mas isto não tem que estar dentro de vocês. É 
a lição de ficar por detrás da mureta.

Como mencionamos meses atrás, verão o mercado de ações cair e subir sem uma 
lógica aparente. É a tentativa de encontrar equilíbrio entre o novo e o velho. Serão 
ajustamentos necessários em andamento. Como mencionamos antes, vocês vão 
continuar a observar terremotos, fragmentação, pois até mesmo no interior da 
Terra ocorre o esforço para a transição do velho para o novo. Como cada um aqui e 
cada um lendo sabe, não é fácil liberar o velho e entrar no novo. Há energias 
chorando por atenção. Há outros elementos e energias que não desejam ser 
liberadas. Até mesmo seu ego humano, como o chamam, não está certo de estar 
pronto para desistir desse controle.

Cada vez que olham suas manchetes, vêem tiros nas escolas e em locais públicos e 
sim, até mesmo os aeroportos... estas coisas são difíceis. Elas cortam seu 
coração... Sabemos disso. Compreenda que é apropriado e entenda que isto é 
simplesmente parte do processo. Trata-se, de um certa maneira, de compreender o 
lado obscuro, em resposta a pergunta.

A maioria dos humanos tem sido ensinada que há certo e errado. Isto é a velha 
dualidade, a velha energia. Na nova energia você está descobrindo que há o TUDO. 
Não é mais sobre esquerda, direita ou centro. Não se trata mais da bola branca e 
da bola preta. É o “quatro” funcionando junto.

Os meses vão ser difíceis de passar se você se liga ao seu jornal. Vai ver muito 
drama e muito trauma. De novo, queridos amigos, cada um de vocês agora está 
começando a viver em sua nova casa. Não é que esteja isolado destas coisas, mas 
que você tem uma compreensão mais profunda. Vamos continuar a falar destas 
coisas que acontecem em sua Terra, mas cada vez que você ler sobre isto, entenda 
que é parte da transição para a nova energia. Esta é a própria razão por quê os 
mestres serão necessários, mestres como você. É por isto que continuamos a 
encoraja-los no caminho. Haverá necessidade daqueles que aprenderam a integrar 
sua divindade, que entraram na nova energia. Serão necessários centenas, depois 
milhares, e depois dezenas de milhares de professores da nova energia da Terra.

Pergunta: Tobias, seremos capazes de experimentar totalmente a nova energia 
nesta vida ou vai ser necessário outra período terreno, como o período de tempo 
entre a Muralha de Fogo e agora?

Tobias: Não será necessário milhares de anos. A maioria de vocês começará a 
vivencia-la nesta vida. Chegarão àquele espaço de sua própria divindade. Talvez 
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não vejam o mundo fora de sua casa, mas verão dentro de si mesmos. Quando 
assim fizerem terão uma compreensão maior do que está acontecendo fora de 
vocês. Estarão plenos de compaixão e compreensão.

Tem sido profetizado que a virada em sua Terra, a virada de um salto quântico se 
dará no ano de 2012. Da perspectiva do Conselho Crimson, dizemos que será antes 
desta data. Não ocorrerá em onze anos de seu tempo (esta canalização ocorre em
abril de 2001). Com base na consciência humana em mudança, vocês começarão a 
ver os verdadeiros saltos quânticos perto do ano 2007. Isto se relaciona a primeira 
pergunta. Quanto mais próximos deste ponto de salto quântico, mais vão ver 
conflitos e turbulências a seu redor, mas isto não tem que estar dentro de vocês. 
Esta foi uma excelente pergunta.

Pergunta: Qual é a relação entre aceitar e permitir e intenção? Se estamos 
realmente aceitando e permitindo, porque iríamos querer exercitar intenção?

Tobias: Este é o tema de nossa canalização de hoje. Pode ser difícil para vocês 
compreender. Vemos que até mesmo Cauldre (Geoffrey Hoppe) na entende isso 
muito bem, e vai ter bastante trabalho a fazer! Aceitar e permitir é também estar 
no “agora,” estar em estado de graça, conhecendo sua divindade. Quando você cria 
o amplo traço com o pincel, não há necessidade de intenção. Você não tem que 
dirigir sua nova e emergente energia para um espaço específico. Isso vai ser um 
desafio e tanto para muitos de vocês. Vão querer pegar o pincel e dizer, “Dê-me 
um relacionamento. Dê-me R$1000,00. Dê-me isso ou aquilo.” Isto limita seu 
poder divino e seu potencial. Permitir, aceitar e saber é a energia chave na ordem 
do dia. Após criar seu amplo traço, após adicionar sua paixão a ele, queridos 
amigos, simplesmente recolha-se. As coisas apropriadas chegarão batendo a sua 
porta. Isso vai necessitar de muita confiança de sua parte!

Pergunta: Tobias, eu sempre pensei o suicídio como um salto sobre a fé. Você 
poderia comentar sobre o suicídio assistido?

Tobias: Há pessoas que sabem quando é tempo de partir. Não estão 
necessariamente deprimidos, pois já passaram deste estágio. Não estão com raiva, 
pois também já passaram por estas emoções. Elas sabem que é tempo de partir, 
mas às vezes, o corpo físico tem um quê de mente própria, como vocês já 
descobriram. Os que escolhem o suicídio assistido, sabem no mais fundo de seu ser 
que é tempo de partir. Houve inúmeras conversas consigo mesmo, com o Espírito e 
com os anjos. Eles sabem que é hora. Queridos amigos, não há julgamento ou 
condenação de nossa parte em relação aqueles que escolhem partir. Há muita 
alegria e celebração quando retornam pra Casa, tanto quanto aos demais. Em seu 
coração eles sabem que é hora de partir. Em seus contratos já terão organizado 
com outros para assisti-los neste processo. É a opinião do Conselho Carmesim que 
este deveria ser um momento sagrado e honrado para o humano, não um 
momento de vergonha e culpa.

Pergunta: Tobias, tenho tido extremas reações emocionais a coisas que achava 
tinha aclarado, e sinto uma enorme paixão por ser um mestre da nova energia, 
mas não encontro caminhos. Isso é muito angustiante. Você tem alguma sugestão?

Tobias: Realmente, meu querido, você está se esforçando além da conta! É difícil 
passar da velha energia para a nova. Você está procurando ferramentas que 
utilizava na velha energia para tentar passar para a nova. É hora de colocá-las de 
lado: seu antigo jeito de pensar, seu modo antigo. Dentro deste círculo, dentro do 
shaumbra estamos canalizando de volta pra vocês o novo jeito, a nova maneira que 
vocês e outros estão descobrindo. São métodos que funcionam, que são efetivos. 
Utilize mais tempo em sua nova casa. Crie SEM intenção. Isso vai ser um desafio 
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pra vocês. Crie sem intenção. Em seu cerne, em seu centro, você sabe de todas as 
coisas apropriadas, mas está fazendo à sua própria moda. Intenção, no sentido 
utilizado por vocês, atrapalha o caminho e limita o potencial da criação.

Pergunta: Querido Tobias, estou correto em meu entendimento de que há apenas 
quatro áreas de nossas vidas para as quais é apropriado dirigir o amplo traço, e é 
apropriado pintar mais de um de uma vez?

Tobias: Usamos estas quatro áreas para ajudá-los a definir as coisas que os 
desafiam enquanto humanos. Há uma tendência nos humanos de tornar seus 
desafios muito maiores do que são na realidade. Defini-los em quatro áreas lhes 
auxilia a compreender que eles não são tão especiais quanto sua mente às vezes 
lhes diz.

Quando você usar a ampla pincelada... quando começar o novo processo 
vibracional... tornamos a dizer, trabalhe sem intenção específica. Se tem 
necessidade de dar intenção, simplesmente intencione equilíbrio divino – um 
equilíbrio nos relacionamentos, um equilíbrio da biologia e abundância, e, em 
especial, para que sua auto-estima se equilibre. Sem mais voltas. Não peça nada 
em particular. Não faça exigências ao Espírito, e não implore ao Espírito. Se há 
necessidade de qualquer tipo de pedido em seu coração quando criar com um 
amplo traço, simplesmente faça com que ele se equilibre. Equilíbrio na energia do 
"quatro," para a qual você está entrando, tem uma força poderosa que se conecta 
diretamente de volta para dentro de sua divindade.

Pergunta: Tobias, por favor, nos conte a história de sua jornada na Terra, na qual 
você morreu na prisão e não teve ânimo de retornar. Conte-nos as lições que 
aprendeu, o desespero, o medo, raiva e desolação. Se eu pudesse ver todas as 
experiências de um anjo de verdade e o benefício que esta vida trouxe a todos 
nós... se pudesse ler todas as considerações pessoais de uma jornada nesta 
dimensão, de alguém que conhecemos de verdade, eu teria alguma coisa a que me 
apegar.

Tobias: Vou resumir porque esta é uma longa história e estará em um dos livros 
que Cauldre irá escrever. (risadas) Nessa vida eu escolhi o processo de ser 
encarcerado. Uma das coisas em que estava trabalhando a nível da alma era 
quebrar a prisão consciente em que havia colocado a mim mesmo. Tinha alcançado 
muito do que desejava enquanto humano nas inúmeras vidas passadas que vivi. As 
vidas em Atlântida foram, na verdade, as mais poderosas, mas também as mais 
traumáticas para mim. Como vida final sobre a Terra neste ciclo em particular, 
escolhi morrer na prisão para verdadeiramente compreender as paredes que havia 
construído ao redor de mim.

Escolhi morrer sozinho de maneira que só pudesse contar com os poderes e as 
energias invisíveis, ao invés de pessoas na forma humana. Escolhi um tempo de 
quietude, e embora houvesse muito sofrimento físico e muito tormento mental, 
aprendi a sobrepujá-los. Aprendi a ir bem fundo dentro de mim. Foi minha primeira 
experiência com o que falo a vocês como a nova casa. Encontrei conforto. Encontrei 
energia, achei amor dentro de mim mesmo. Foi necessário as paredes de uma 
prisão para que isto acontecesse; de outra maneira continuaria com meus 
negócios, minha relações. Eu teria continuado meu trabalho exterior, pra fora. 
Escolhi esta vida na prisão como minha última vida desse ciclo. Dia virá quando 
retornarei seguindo seus passos. Dia virá em que irei até um de vocês para ser 
meu mestre. Ah, vamos dar umas boas risadas disso tudo! (risadas)

Pergunta: Querido Tobias, você disse que muitas crenças e práticas da nova era 
são agora energia antiga. Estudo atualmente um método de cura energética 
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baseado no sistema dos sete chacras. Você diz que agora temos apenas um chacra, 
então o método de cura que estou estudando é obsoleto ou energia antiga?

Tobias: Seu trabalho de cura através dos chacras é muito apropriado para a 
maioria dos humanos com os quais irá trabalhar. A vasta, vasta, vasta maioria dos 
humanos sobre a Terra continua a operar com os sete chacras. O número de 
humanos que estão integrando o chacra um é reduzido. O trabalho que você está 
fazendo com estes sete centros de energia será o mais apropriado. Mas tome estas 
coisas que está aprendendo, tome esta arte de cura e adicione sua própria energia 
de compreensão. É possível uma compreensão maior além do que está óbvio nos 
livros e aulas em que você estuda. Esta compreensão vem do TUDO. Respondendo 
diretamente a sua pergunta, num certo sentido, sim, chamaríamos a este método 
de velha energia, mas ele é o mais apropriado porque as pessoas com quem você 
estará trabalhando virão da velha energia.

Pergunta: Tobias, qual é a validade das predições atuais sobre a inexistência de 
carne, peixe e grãos em nosso futuro?

Tobias: Não é verdade. Queridos amigos, há energias que são necessárias para 
apoiar a vida em seu planeta. Vão continuar , mas vai haver um refinamento. 
Crises como no caso da carne na Inglaterra, fazem com que os cientista, o público 
e seus governos procurem novos caminhos mais refinados. Isto, num certo sentido, 
é uma transição da velha para a nova energia. Algo precisa detonar ou algo precisa 
supurar, ou mesmo causar problema para sofrer uma reavaliação. Então a 
humanidade como um todo, a consciência do todo prossegue para o próximo nível. 
Quando vocês aprenderem a ficar por detrás de sua mureta, não farão julgamento 
a respeito dessas coisas. Terão uma maior compreensão do porquê estão 
acontecendo.

Carnes, grãos, frutas e vegetais... não importa, queridos amigos. Não são coisas 
negativas. São fontes de alimento para a biologia. Quando você está em sua nova 
casa, cria com um amplo traço e adiciona sua paixão, saiba que todos os 
ingredientes necessários lhe serão trazidos. Saiba que se for o momento de sua 
biologia mudar seus padrões, isto surgirá a sua porta. Quando alguém aparece a 
você com o que parece ser uma comida boba ou algo que normalmente não 
utilizaria como alimento para seu corpo, pare e olhe novamente. Isto está sendo 
levado a você por uma razão importante. Não seria tão incomum até mesmo – indo 
a extremos – manter uma dieta de bolinhos por um tempo. (risadas) Não fique 
julgando tanto o que é bom ou ruim para seu organismo. Compreenda que o que 
surge a sua porta está aí muito apropriadamente. É hora de dançar com o que 
surge.

Pergunta: Tobias, em uma das suas mensagens anteriores, você afirmou que a 
confiança é um atributo de energia que ajudaria a tornar o processo de ascensão 
mais suave. Se é assim, por que tenho tanta dificuldade em ter confiança? Sinto 
que se fosse capaz de eliminar minhas dúvidas chatas e se desenvolvesse uma 
verdadeira confiança em meu Eu Superior, se eu pudesse ter ao menos alguma 
evidência de meu Eu Superior realmente existe. Onde posso encontrar esta 
evidência? E, por favor, não me diga para entrar em minha casa e fechar a porta, 
porque já estive lá. (risadas) Eu realmente gostaria de testemunhar um milagre ou 
dois, ou há algum acordo que tenhamos feito com o Espírito que impeça isso? Por 
favor, me ajude!

Tobias: Ah, meu querido, é pouco o que temos a dizer porque você está 
determinado a fazer do seu jeito! Você está determinado a continuar utilizando as 
ferramentas da velha energia. Você decididamente considera que vai encontrar a 
verdade em sua mente. E não vai. Não vai encontrá-la aí. Você não vai encontrar a 
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confiança num pedaço de papel. Não vai achá-la definida num livro. Confiança vem 
de dentro. Não vamos lhe dizer para entrar em sua nova casa e fechar a porta, 
porque você pediu pra gente não fazer isso. (risos)

Você vai ser um dos que ouvirá uma batida a porta e se recusará abri-la e ficará 
zangado porque vai achar que esta pancada está perturbando sua paz e calma. Nós 
estamos lhe dizendo que há uma razão porque ela acontece. Você se segura tanto. 
Há muito medo cercando o que você faz. Você continuará da ser desafiado por esta 
nova energia até que verdadeiramente permita acontecer. É um desafio, sabemos 
disso. Não há aqui ridiculraização ou julgamento. É um grande desafio.

Há algumas pessoas sentadas aqui esta noite e também lendo. Elas conhecem as 
profundezas do deixar acontecer. Sabem que mesmo depois de deixar acontecer, 
você vai preicsar deixar acontecer de novo. E mais uma vez e novamente. Cada vez 
que você permite acontecer, aprende mais alguma coisa de fé e mais alguma coisa 
sobre confiar. Se você está esperando um milagre, meu querido, está procurando 
no lugar errado. Você não quer reconhecer que o milagre vem de dentro. Está 
pedindo por algo fora de você, não reconhecendo que você é de fato o criador.

Pergunta: Tobias, como a energia "kundalini" se relaciona com este trabalho?

Tobias: De uma certa maneira, a nova energia da paixão é o kundalini. A paixão se 
ergue de dentro de você. A paixão torna-se o combustível da vibração de quem 
você é. Paixão ajudará a rejuvenescer sua biologia. A paixão entra nos filamentos 
de seu DNA, os filamentos que dançam em conjunto, que imita a natureza mesma 
do kundalini em si. O kundalini da nova energia é a paixão que vem da rosa.

Pergunta: Tobias, minha visualização de linhas de força conectando todos os 
mundos da criação é um conceito válido?

Tobias: É sim, de verdade, e você vai chegar a uma compreensão maior a esse 
respeito. Não se prenda a detalhes. Não é o momento ainda de escrever aquele 
livro. Você vai continuar a aprender mais sobre como é entretecida a tapeçaria. 
Pedimos que aguarde mais ou menos um ano de seu tempo.

Pergunta: Quando fazemos trabalho em outros níveis, o que realmente está 
acontecendo, e como esse trabalho nos afeta na realidade física?

Tobias: Vocês são seres multidimensionais. Muita coisa está sendo feita em outros 
níveis. Como mencionamos, os corredores trabalham com sua energia, levando-a 
através das dimensões, levando-a através do tempo e do espaço, levando-a a 
novas realidades que estão sendo criadas. Shaumbra, não fique tão preocupado 
sobre estes níveis multidimensionais, estas outras áreas em que você está 
operando. Isto será – Cauldre ri de nós – uma nova série inteira de lições que serão 
ensinadas de uma forma avançada mais adiante. Iremos trabalhar com vocês para 
ajudá-los a ver o que está acontecendo nas camadas multidimensionais e a 
perceber como seu próprio labor está afetando outras coisas que não apenas seu 
mundo.

Mas, por enquanto, pedimos ao Shaumbra para enfocar no que está acontecendo 
em sua vida. Centre-se em sua capacidade de ser um criador pela primeira vez em 
sua existência na Terra. Por que isto será um desafio a você agora com as lições 
que estamos transmitindo, com a lição de dançar com o que surge a sua porta? 
Porque você nunca foi capaz de ser um criador completo. Esteve seguindo um 
plano. Seguindo contratos que eram, de uma certa forma, predeterminados. Agora 
você tem uma habilidade plena para ser um criador, assim que pedimos que 
focalize agora nestas coisas. Fique com a gente nesta série. Fique conosco 
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enquanto prosseguimos. Em breve faremos jornadas com vocês para outros 
domínios. Vocês verão não apenas como podem afetar e criar coisas aqui nesta 
realidade humana, mas tudo a seu redor e em outros níveis também. Estes são 
conceitos muito poderosos, mas vamos andar antes de correr.

Queridos amigos, cobrimos tanta coisa aqui hoje, que vai necessário uma revisão 
de sua parte. Quando estiver revendo este material, estarão olhando por cima de 
seu ombro. Serão aqueles que em breve baterão a sua porta, procurando um 
professor. São os que tem o interesse válido e querem certificar-se que você está 
entendendo verdadeiramente estas lições, que compreende realmente como criar a 
partir de seu interior e esperar que os frutos da criação retorne a você.

Como sempre, apreciamos estes momentos com vocês. Apreciamos esta lição. 
Gostamos de seu humor, suas risadas e suas lágrimas. Damos uma coisa a cada 
um de vocês aqui e a cada um lendo este material e afetado por estas palavras. 
Enquanto falamos, está sendo preparada agora por seus corredores que estão a 
seu serviço. Está sendo preparada pelos anjos, e eles sorriem. Queridos amigos, 
haverá um presente especial a sua porta, de nós pra vocês, um presente muito 
especial. Vai ser um presente que irá realmente apreciar, que talvez traga lágrimas 
a seus olhos. Vem de nosso amor por vocês.

Você jamais está só em sua jornada.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / abril de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

12 de maio de 2001 - Série dos Criadores

Lição 10: Entre em Sua Vontade Divina

Tobias: E assim é, queridos amigos, querido Shaumbra, que nos reunimos 
novamente em nosso círculo. É um momento muito precioso, de amor, de honra e 
de agradecimento. Pedimos que sintam tudo o que está entrando em seu espaço e 
neste círculo, pois há muitas entidades que chegam, trazendo consigo muita 
energia. Pedimos que abram seus corações e compartilhem conosco hoje, neste 
círculo, porque há muita coisa a ser discutida.

A energia aqui é tão terna! Fica difícil mesmo expressar em palavras – a energia é 
espessa. É mais fácil pra nós traduzir e transferir a vocês nossos sentimentos e 
pensamentos na forma de vibração e na forma de amor. Também sabemos que 
vocês gostam de ouvir estas palavras, então vamos continuar (risadinha).

A energia aqui é terna, é espessa e é cheia de amor. Agradecemos a cada um de 
vocês por aqui estar, por entrar neste espaço e por acrescentar seu amor. E 
agradecemos a cada um que lê estas palavras pelo trabalho que estão realizando 
para estabelecer a energia nova da Terra.
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Dissemos a Cauldre (Geoffrey Hoppe) - a pessoa que transmite em palavras 
humanas estas mensagens – durante nossos momentos de fusão quando a música 
tocava (antes de iniciar a canalização), que hoje levaríamos a energia e a fusão a 
um nível novo e mais elevado. Será diferente de outras vezes para muitos de 
vocês. Se você procurar a fusão no lugar que costumava observar antes, vai ver 
que será um pouco diferente, pois estão prontos para levar com vocês esta energia 
para o próximo nível. Isto é resultado do trabalho que vêm desenvolvendo em suas 
vidas. É resultado de todos os pensamentos que vêm passando por seus cérebros; 
todo o estudo das lições; todas as considerações sobre quem são e o que estão 
fazendo aqui; toda a profunda internalização que estão fazendo – ah, sabemos que 
tem sido muito! Sabemos que tem sido desafiador. E sabemos que não tem sido 
tão desafiante externamente quanto tem sido internamente. Sabemos disto.

O trabalho que vocês vem fazendo nestes poucos meses em especial – o de 
adentrar nesta energia nova – este trabalho, queridos amigos, faz diferença. 
Permite a nós e àqueles que entram em visita e a seus runners, trazer a energia a 
todo um novo nível. Vocês serão capazes de sentir a energia em sua biologia. Vão 
ser capazes de senti-la em seus corações e ver a diferença em sua vida cotidiana. 
Vamos lhes dar uma pequena pista e um pouco de segredo. Quando a energia nova 
verdadeiramente se integra a você, e você começa a levá-la em seu interior, vai 
perceber que as coisas estão mais fáceis. Menos desafiadoras. As coisas estarão 
diferentes; algumas vezes ficarão surpresos pela maneira como chegam a vocês. 
Mas, queridos amigos, na nova energia em que entram agora, nesta energia em 
especial que se apresenta hoje, é importante saber que vocês não precisam lutar 
tanto. Ela estará aí, ela está aí.

Ouçam, vejam as palavras de poder que vocês em breve aprenderão a 
compreender. Vocês têm pensado nestas palavras com suas mentes, mas não as 
têm trazido tanto para dentro de suas vidas. É a energia simples das palavras EU 
SOU. Esta é a essência de nossos ensinamentos, queridos amigos.

EU SOU.

É por isso que dizemos a vocês que não é mais apropriado dar intenção. Intenção 
separa você da realidade. A intenção diz que você não está muito aqui. EU SOU te 
coloca no momento, no agora. Não é separado, ou diferente ou afastado. É e 
emana de dentro de você.

(Dando uma risadinha) Temos ouvido que há alguma ridicularização, talvez crítica 
sobre nosso modo de ver a oração, queridos amigos. Não estamos dizendo que 
rezar seja inapropriado, mas estamos dizendo a vocês, os que entram nesta 
energia nova, que a oração não é mais necessária. Rezar presume que as coisas 
não estão em equilíbrio próprio.

Agora mesmo Cauldre está reclamando da gente. Ele nos diz que há momentos em 
que ele ainda precisa rezar e nós honramos isto. Nós compreendemos isto. Mas 
quando você entrar na nova energia vai começar a entender o poder de EU SOU, do 
AGORA, e do MOMENTO DIVINO. Você não vai mais precisar rezar para uma 
entidade externa ou para um espírito que sequer conhece muito bem Você não 
precisará de um guia com o qual nunca encontrou e do qual não conhece sequer o 
nome! Você não vai precisar fazer isto nas energia nova. Ela simplesmente estará 
no EU SOU sem intento, simplesmente no SENDO-ESTANDO.

Sabemos que cada um de vocês está familiarizado com o conceito EU SOU, mas 
tem tido dificuldade em integrá-lo através do intelecto para dento de seu coração e 
expressá-lo para a realidade. De uma certa maneira é como se houvesse uma porta 
fechada que não tem permitido a verdadeira compreensão e a verdadeira 
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compaixão para que o EU SOU surja. Mas, queridos amigos, hoje com base no 
trabalho que vocês vêm realizando, estamos entrando em novo nível vibratório. 
Como mencionamos, ele será diferente. Não virá do mesmo espaço que vocês 
costumam conectar com Tobias, com o Círculo Carmesim e com outros que 
trabalham com vocês. Não virá mais do mesmo lugar de antes, assim que não 
olhem para trás. Ele virá de um novo lugar e se você está imaginando de onde 
será, vamos parar por um momento e por favor, estejam atentos e ele se fará 
notado por vocês.

EU SOU no MOMENTO DIVINO.

(pausa)

Nós dizemos a vocês: a energia nova está aqui. Esta Energia Divina que emana de 
dentro de você está aqui neste momento. Não a busque mais. Não brigue com sua 
mente e sim abra seu ser para permitir que ela surja.

(Dando uma risadinha) A gente tem que dar uma risadinha aqui. Estamos rindo e 
chorando ao mesmo tempo! Vocês nos espantam um bocado (risadas). Estando 
reunidos aqui, com legiões de anjos que fluem para dentro de seu espaço e vemos 
algo que vocês ainda não vêem bem. Nós vemos aqueles que serão os professores, 
que estão criando templos energéticos de energia nova. Vemos aqueles, os quais 
possuem luz que de dentro começa a brilhar com fulgor – começa a iluminar firme 
e verdadeira. Sua luz não está tremulando, não tem sombras como a um ano atrás. 
Ela brilha forte e clara. Nós vemos esta luz construindo, vemos esta luz de dentro 
de você crescendo, mas queridos amigos há muitos entre vocês que ainda não a 
vêem. É por isto nossa pequena risada. Vocês lutam demais com isso!

Vocês têm estado buscando e procurando por todas estas suas vidas na Terra. 
Foram treinados a fazer isto. Tiveram aulas que lhes ensinaram a procurar. 
Buscaram fora de si mesmos a fim de encontrar o que está dentro de vocês. Isto foi 
apropriado, mas agora as coisas estão mudando. E é por isso que há o Conselho 
Carmesim. Esta é a razão de seu grupo angélico humano do Círculo Carmesim. 
Todo o trabalho realizado por vocês, todos os desafios por que passaram foram 
para transmutar a energia. Foram parte de um processo que acendeu um fogo 
dentro de vocês, o Fogo Crístico, sobre o qual temos falado. Ele está nascendo, 
está vindo. Nós lhes dizemos de onde estamos, pois podemos vê-lo em cada um e 
em todos vocês. Não importa o quanto duvidem de si mesmos, nós não temos 
dúvidas porque vemos dentro de vocês.

Oh, este é um momento abençoado para nós. Vocês são família. Passaram por 
muitas aventuras e tiveram muitas experiências. Vocês estão se graduando numa 
turma que nunca houve antes. E isto nos dá um sentimento especial de amor e 
agradecimento porque nós lhes dizemos, muitos os seguirão, virão atrás de vocês. 
Todos os anjos do universo estão aguardando, esperando sua hora de atravessar o 
abismo. Mas sabemos que outros anjos humanos já o atravessaram primeiro. Oh, 
sim, é verdade, nós teremos que fazê-lo por contra própria assim como vocês estão 
fazendo por si mesmos. Mas nós sabemos que outros perseveraram, deram suas 
vidas e todo seu ser, deram milhares de vidas para chegar ao ponto em que estão. 
Por que vocês acham que nós os honramos tanto pelo labor que realizam?

Sim, gostamos do termo “Trabalhadores da Mudança” criado por um de vocês. De 
fato vocês SÃO os Trabalhadores da Mudança e os honramos por isto. Há 
momentos que poderíamos parar e ficar aqui assim com vocês, chorar e rir com 
vocês. Gostaríamos de poder mostrar o grande quadro que realizaram. É 
assombroso. A energia aqui é realmente terna.
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Agora, enquanto a energia se transforma, queridos amigos, vocês verão muitas 
mudanças dentro e sobre vocês. Uma das coisas que talvez sinta hoje, como já 
dissemos antes, é que NÓS estamos canalizando VOCÊ. Estamos conectados a cada 
um de vocês na sala e cada um lendo estas palavras, mesmo que isto possa estar 
sendo no futuro de seu tempo. Estamos conectados e literalmente canalizando de 
volta pra você todos seus próprios pensamentos, suas próprias experiências. 
Pedimos que sinta a si mesmo em nossas palavras de hoje. Sinta a si mesmo em 
nossas palavras. SUA estrutura impressa está vindo através das palavras faladas 
por Cauldre. Sua estrutura impressa está na energia que está sendo passada. Sua 
estrutura impressa de energia chega através dos pensamentos, dos sentimentos e 
do espírito de Tobias, e é devolvida a você. Sinta a si mesmo em nossas palavras 
hoje. Há uma parte do você aqui. É fácil e simples conectar-se a ela. É VOCÊ.

Vocês têm nos perguntado como é seu espírito. Hoje tem a oportunidade de 
experimentá-lo. Seu espírito retorna a você porque verdadeiramente NÓS estamos 
canalizando VOCÊ. Isto tudo é muito espantoso, não é?

Há você, há o Círculo Carmesim, há outros humanos que são Shaumbra e há 
aqueles em uma forma não física aqui reunidos hoje. A sala está ficando bastante 
cheia agora. Mas nesta energia toda e neste amor todo que se apresenta você 
também está presente. Não está mais separado ou é diferente. Não está apenas 
ouvindo uma entidade consagrada a quem aconteceu ser arremessada Bíblia afora 
e que aterrissou na prisão. (risadas) Sinta a si mesmo na energia. Está aqui 
disponível a cada um de vocês. Estará aqui pelo resto de nossos momentos juntos. 
Você pediu para ver o espelho do espírito em você. Pediu para sentir a Luz Crística 
dentro de você. Ela está disponível agora nesta evolução de energia e aqui se 
apresenta para você.

Alguns de vocês podem ser “levados” hoje. Talvez não se lembrem das palavras de 
Tobias, mas verdadeiramente a energia que é seu Eu Divino está retornando direto 
pra você. Sinta a si mesmo em nossas palavras, em nossa energia de hoje.

Agora é interessante os que chegam para visitá-los nesta sala de aula hoje. Sempre 
há entidades que solicitam previamente participar deste encontros. Não são apenas 
os humanos que são deixados de fora por falta de espaço neste salão. (risadas) Há 
anjos; há entidades que também são deixadas de fora. De uma certa maneira não 
queremos super lotar o espaço, assim que numa ocasião como esta há convidados 
para entrar neste espaço. Eles chegam para acrescentar suas energias; vêm para 
observar, chegam para amá-los. Eles vêm para ver o progresso dos humanos que 
estão fazendo um profundo trabalho interno.

Queridos amigos, será que alguma vez lhe ocorreu quando você se encontra no 
mundo entre outros humanos, observar que eles não estão fazendo a enormidade 
de trabalho interno que você vem fazendo? Isto não importa muito a eles, pois 
ainda se acham olhando pra fora. Honre-os por isto, é apropriado. Mas não lhe 
ocorreu a tremenda quantidade de trabalho interno que você está realizando, e 
quanto tempo e energia ela toma? É porque você está passando por uma 
metamorfose. Você está passando por um processo divino. E está passando por 
mudanças.

Você teve pensamentos logo pela manhã – pensamentos do tipo “Quem sou eu?” e 
“O que devo fazer?” e “Aonde deveria estar indo?” Estes pensamentos internos 
criam importantes energias que o leva a um entendimento maior. Elas estão 
levando adiante Tudo Que É. Ao longo do dia você teve pensamentos sobre o EU, o 
que vocês chamam o outro lado do eu, o que chamam a dúvida do eu com a qual 
está lidando. Já lhe ocorreu que outros humanos sequer tiveram a quantidade de 
papo e de discussão interna que você tem?
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(dando uma risadinha) Não é que você tenha este enorme desejo ou necessidade 
de processar. Não é que precise sempre estar – como dizer – resolvendo suas 
coisas. É porque este é um atributo do trabalhador da luz, continuar escavando 
interiormente, e depois escavar mais e considerar, ponderar, pensar e fazer mais 
escavações. Cada vez que você faz isto, está construindo um caminho através de 
um túnel de consciência. Está escavando mais e mais o túnel. Este túnel leva à 
iluminação e à compreensão. Este túnel cria uma passagem para sua vibração 
divina e sua energia divina sair.

Não se castigue pelo trabalho que está realizando internamente. Este trabalha ESTÁ 
fazendo uma diferença, não apenas em você, mas na energia deste planeta e do 
universo, e na energia do reino de onde você veio. Queridos amigos, continue seu 
trabalho interno e faça-o com amor e honra dessa vez.

As entidades que entram neste espaço hoje são o que chamariam os líderes, os 
legisladores, os chefes de outros conselhos que trabalham com os humanos. Oh, de 
fato há inúmeros conselhos. O Conselho Carmesim é apenas um deles. O Conselho 
Carmesim de onde eu, Tobias, venho e ao qual cada um de vocês aqui é associado, 
é um que trabalha para refinar as energias e a vibração do ensinar. Vocês são parte 
dele. Suas energias compõem o Círculo Carmesim na Terra. Vocês são os mestres. 
Não “se tornarão mestres”, mas SÃO os mestres da energia nova.

As entidades reunidas neste dia são representantes de outros conselhos. Há 
muitos, muitos conselhos em nosso lado do véu. Há conselhos que lidam com as 
artes de cura. Há conselhos que lidam com sua medicina física. Há conselhos que 
até mesmo lidam com engenheiros. (risadas) Há conselhos que lidam com as coisas 
do cotidiano da vida humana pois elas são necessárias não apenas na forma 
humana, mas na forma angélica. Há conselhos que lidam no suprimento de nutrição 
correta a seu planeta. De fato, são eles que trabalham com seus fazendeiros, que 
trabalham com aqueles que processam, lidam e desenvolvem alimentos, pois há 
uma necessidade de sustentar a vida biológica em seu planeta.

Assim que paralelamente aos anjos humanos que caminham na Terra, em corpo 
físico, há um grupo correspondente, um enorme grupo de anjos que trabalham com 
atributos de energia específicos do outro lado do véu. Quando o fazendeiro está 
fora plantando e cuidando dos campos, há anjos que poderiam ser chamados 
Conselho de Crescimento, talvez não seja o termo certo, que trabalham com o 
fazendeiro como equilibradores de energia. Novamente, eles não fazem o trabalho 
por ele – é o humano, em última instância, que o faz. O humano deve afinal ser o 
processador e o agente de energia. Mas há legiões de anjos que estão aí por razões 
específicas de equilibrar energia, sustentar o espaço e prover um tipo de amor que 
somente pode entrar quando é pedido. Somente pode entrar quando é pedido, 
quando você abre as portas para ele.

Há entidades reunidas aqui neste dia que vem de conselhos que auxiliam no 
processo do nascimento. Quando um espírito, quando um anjo chega da forma não-
física para dentro de sua Terra, há anjos de um conselho que facilitam o processo. 
Mas, novamente, como dissemos, é o humano que precisa passar pelo processo. O 
humano precisa dar-se ao nascimento, o humano precisa fazer o trabalho.

Há até mesmo entre as entidades presentes aqui hoje, as que participam de 
conselhos em nosso lado que ajudam os humanos que lidam com o equilíbrio de 
seu dinheiro, de suas finanças.. Este é um aspecto importante da vida na Terra 
agora. Ele vai mudar, mas agora é importante. Para cada setor e atributo humano 
– sim, de fato, para quem acabou de perguntar, até mesmo para as guerras, 
mesmo os seus setores bélicos – há um conselho correspondente em nosso lado, 
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composto por anjos. Há sempre uma relação um a um. Ao que acaba de perguntar, 
não, você não faz parte de apenas um grupo, de um conselho. O atributo comum 
com o grupo do Círculo Carmesim é que vocês todos são professores. Mas também 
podem fazer parte de outros conselhos vibracionais, outros grupos vibracionais. 
Você pode estar envolvido num grupo de energia relacionado ao desenvolvimento 
de tecnologia de computadores, um “guarda-cancelas” – como nós os 
chamaríamos. Você pode ser tudo isso e também um professor. Você pode também 
ser um dos participantes do Conselho Carmesim.

As entidades, que dirigem estes conselhos, - usamos aqui uma terminologia 
humana aproximada, - que mantêm o alto nível de energia para outros conselhos, 
entram hoje. Elas entram nesta sala e sentam-se no segundo círculo para observar. 
Elas acrescentam suas energias e amor aos humanos que estão aqui. Por que as 
convidamos neste dia? Por que elas escolheram estar aqui com vocês? Porque, 
queridos amigos, elas estão fascinadas com o progresso que vocês vêm fazendo. 
Elas chegam em profunda reverência pelos humanos que se auto nomeiam 
Shaumbra, que estão despertando interiormente por todo este planeta Terra. Elas 
estão em reverência pelo progresso que estão realizando.

Você sabia que estava predito que se passassem do caos potencial por volta da 
passagem de milênio, que se passassem da destruição e quebra em potencial de 
seus sistemas, estava predito que a próxima grande mudança se daria no ano de 
2012, que vocês chamam o fim do calendário Maia? Isto foi o que muitos previram 
ser o momento do salto quântico da energia do “dois” para a energia do “quatro”. 
Uma transformação da dualidade para o equilíbrio divino. E você sabia que este ano 
2012 não está concretamente estabelecido? Através de seu trabalho, o trabalho de 
Shaumbra e o esforço de todos os humanos da Terra, esta data está se 
aproximando cada vez mais rápido. Não se fiem no ano de 2012 para o salto 
quântico do eu e então da humanidade. Isso pode acontecer mais cedo!

As entidades hoje aqui reunidas estão sentindo e acessando sua energia. Elas a 
levarão de volta a seus conselhos angélicos, às suas famílias em nosso lado do véu. 
Elas irão informar o que viram aqui, o que sentiram aqui nesta sala. Irão comunicar 
aos demais em seus conselhos, que as coisas estão acontecendo mais rápido. 
Falarão em seus conselhos sobre um grupo de humanos que tem realizado um 
enorme trabalho interno. O labor de Shaumbra chega agora a um ponto que pode 
ser ensinado através de livros e aulas de maneira a ajudar outros humanos que 
começam a caminhar na trilha. Elas falarão em seus conselhos sobre o grupo de 
humanos que estão auxiliando a fazer a mudança sobre a Terra: Os Trabalhadores 
Shaumbra da Mudança!

Vocês não acreditam muito no que estamos lhes dizendo! Acham difícil 
compreender isto quando todo este tempo pensavam estar lidando apenas com 
seus problemas emocionais! ( risadas) O que estavam realmente fazendo era 
construir um túnel da velha para a nova energia. Vejam só, as entidades aqui hoje, 
elas estão rindo agora; estão se divertindo com vocês. Estão aqui para honrar o 
trabalho que vocês estão realizando. Mas mais importante, estão aqui para retornar 
com uma mensagem aos demais conselhos celestiais de que algo está acontecendo. 
Houve uma mudança na energia nesta sala hoje, que permitiu uma fusão até então 
impossível.

Oh, realmente, ao que acaba de perguntar, os desafios continuarão em suas vidas. 
Vai continuar a haver situações de dualidade acontecendo por todo lado ao seu 
redor. Isto não vai mudar por um bom tempo. Mas você, enquanto professor, 
enquanto Shaumbra, terá uma reação diferente diante destas situações. Terá uma 
maior compreensão e sabedoria. Falaremos mais sobre isto, mas não hoje.
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Pedimos que lembrem estas palavras porque muito do que trataremos com vocês 
será sobre isto: Queridos amigos, não se trata mais de vocês. Não é sobre vocês. 
Você pensou que era, mas não é. Passaremos uma boa parte de nossa terceira 
série tratando deste assunto.

Mas agora, as entidades de outros conselhos aqui presentes para fundir e aprender 
com vocês, pedem para caminhar por entre os espaços livres, caminhar entre vocês 
e colocar a mão sobre seu ombro, beijar sua fronte e agradecer por dar permissão 
para aqui estar. Pedimos a Cauldre para ficar em silêncio por um momento. 
Queridos amigos, reconheçam simplesmente estes seres que caminham agora por 
entre os espaços livres, que chegam para estar com vocês. Aceitem as dádivas de 
energia que elas trazem. Voltaremos num momento.

(pausa)

Você chegará a novas iluminações e compreensão de quem é e porque está aqui. 
Sentirá no mais fundo de si mesmo – será quase que um choque, como que uma 
ducha gelada – quando chegar o dia em que vai perceber que não tem sido sobre 
vocês e que não é mais sobre vocês. Vai perceber que o que tem realizado tem sido 
feito por amor ao Espírito, por amor a Tudo Que É. Este dia vai ser um bom dia. 
Estaremos aqui com você quando acontecer.

Agora vamos continuar com as discussões de hoje com vocês. Pedimos a cada um 
para ficar confortável e respirar profundamente. Alguns agora estão respirando 
muito superficialmente. Respirem profundamente, queridos amigos.

Agora, chegamos hoje a Lição Dez da Série dos Criadores. Sabemos que as lições 
prévias não foram exatamente o que pensavam que seriam (risadinha) Alguns de 
vocês talvez tenham pensado que lhes daríamos um canto mágico que lhes 
permitiria fazer qualquer coisas a qualquer hora. Alguns talvez tenham pensado 
que lhes daríamos uma dança cerimonial, mas a dança que lhes demos não tem 
nada de cerimônia! Hoje, chegamos a Lição Dez, a qual é a primeira do último 
grupo da Série dos Criadores. Nestas discussões finais mais uma vez vamos 
desafiá-los ao pedir que liberem algo muito querido, muito próximo. Vamos lhes 
dar as ferramentas, novos métodos e modos de pensar, mas os advertimos agora, 
não é o que pensam que seja. Mas já deviam ter imaginado isso! (risadinha)

Nas últimas nove lições trabalhamos pra mudar as percepções de quem pensavam 
ser. Trabalhamos para ajudá-los a compreender a energia nova e o que ela é. 
Trabalhamos para ajudá-los a entender de onde vieram e porquê estão aqui.

As primeiras três lições foram sobre “permitir”. Permitir e aceitar. Aceitar todas as 
coisas como elas são. Ficar por detrás da mureta e depois aprender a aceitar a si 
mesmo, talvez a mais desafiadora de todas as lições. Aprender a aceitar a si 
mesmo. É por isto que falamos com minúcias sobre o que estão passando; o que 
têm feito; o trabalho interno que vêm realizando. Você tem sentido desgosto por si 
mesmo, por achar que estava gastando tempo consigo mesmo. Estamos aqui para 
lhe dizer que esta percepção não é acurada! Se trata de algo muito mais grandioso.

A lição Três também era sobre aceitação, estar no Momento Divino, e não mais no 
passado. Porque o passado, queridos amigos, o passado é para você o futuro de 
muitas maneiras. O passado é o futuro em muitas formas. Falamos a vocês sobre 
estar no Momento Divino, este Espaço Divino sem se preocupar sobre o que passou 
ou o que será. Trata-se de estar no Momento Agora.

O segundo grupo de Lições (as lições 4-6) tratava de Liberar. Era sobre deixar ir. 
Falamos sobre colocar coisas no Forno da Graça. (Lição 4) Era sobre liberar e 
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devolver à sua própria Energia Divina. Tirando de suas mãos e de sua mente e 
colocando no Processador Divino que está dentro de você. Estas lições eram sobre 
transferir, entregar. Então compreender que quando você faz isto, você obviamente 
vai ter mudanças em sua vida (Lição 5). Estas mudanças são apropriadas, então 
abençoe-as.

Então, queridos amigos, quando as mudanças ocorrem e você aprende a abençoá-
las, esteja em Equilíbrio Divino (Lição 6). Permita a si mesmo um novo equilíbrio, 
não de dualidade, mas o Divino Equilíbrio do quatro. Falamos das quatro bolas de 
gude. No passado havia um elemento escuro e um claro, e um terceiro que mudava 
como um camaleão tomando os atributos do claro ou do escuro. Mas também 
dissemos que um quarto elemento de energia, uma quarta bola, chegaria para 
prover o equilíbrio necessário para que você passasse da dualidade para a energia 
nova. Estas lições foram sobre liberar e compreender, fazendo isto as mudanças 
chegariam.

Então nas três lições seguintes (Lições 7-9) falamos como iniciar o processo de 
criação. Falamos com vocês sobre o amplo traço da criação (Lição 7), pintar em 
ampla pincelada. Pedimos que a este ponto desistisse da intenção, da intenção 
específica. Simplesmente iniciando o processo da criação com a ampla pincelada. 
Isto inicia um processo que tira as coisas do neutro e começa a movimentá-las. 
Não para a esquerda ou para a direita, mas dá início a uma expansão potencial em 
todas as direções.

Para iniciar este processo de ser um Criador na Terra, faz-se necessária uma 
energia para que isto aconteça. É onde falamos a vocês sobre receber o fruto da 
rosa (Liça 8), sobre pegar de volta a paixão que tem sido sua sempre, mas que se 
encontrava adormecida por um longo tempo. Sim, talvez um exercício simples, mas 
muito poderoso. Traz de volta a Energia Divina que você não carregou consigo 
quando chegou a esta Terra e tomou os atributos de um humano, os atributos de 
biologia. Mas é tempo de integrar novamente esta paixão. É tempo de recebê-la 
dentro de seu ser. Não toma muito trabalho, não precisa fazer cerimônia, você não 
precisa brigar por isto, não precisa rezar 21 noites encarreiradas. Simplesmente 
você recebe o que é seu.

E então, queridos amigos, após iniciar o processo com a ampla pincelada, após 
tomar a si sua paixão que é o combustível, então as vibrações saem de sua nova 
casa para o mundo a sua volta. Elas são vibrações de amor e sabedoria que você 
emana para os outros. É como uma luz que brilha para eles, mas há também uma 
vibração reversa que retorna a você. Com o auxílio dos runners esta vibração traz 
de volta todas as coisas apropriadas a você até a porta de sua casa (Lição 9). Faz 
parte do processo de criação. É estar em sua nova casa e dizer EU SOU, é iniciar o 
processo que depois é azeitado por sua paixão, e que então sai para o mundo físico 
ao seu redor e retorna a você com todas as coisas que lhe são apropriadas. Talvez 
você não vá reconhecê-las como apropriadas imediatamente – e também dizemos 
isto a Cauldre – mas elas são. O que você está criando agora, o que você está 
criando através de todo o trabalho que vem realizando, agora está sendo trazido de 
volta de uma maneira apropriada.

Assim que agora entramos no final destas lições da série de Ser um Criador sobre a 
terra. Há mais um grupo de três lições (Lições 10-12) nesta série. Vamos falar mais 
uma vez por um momento sobre a jornada de Jack. Vai ajudar você a compreender 
porque as coisas são como elas são e porque você está tendo experiência de certas 
coisas agora em sua vida.

Depois há algo precioso que pediremos que liberem. Talvez vá ser um desafio para 
você. Talvez seja difícil, mas quando você deixa o que é velho partir, há espaço 
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para o novo. E como todos vocês vem descobrindo cotidianamente, não vão 
encontrar as respostas que procuram nos velhos caminhos, das velhas maneiras.

O que estão descobrindo agora é que as respostas não estão no “velho”. As 
respostas não estão onde as achavam antes. Vocês estão pelejando com 
experiências em suas vidas agora mesmo que são exemplos disto. Alguém que 
você conheceu muitos anos atrás, de repente aparece de novo em sua vida. Ou 
uma antiga doença que pensou ter acabado, pipoca de novo. Ou uma situação 
emocional que pensou estar liberada, retorna a você junto com dor emocional. E aí 
você fica confuso. Fica pensando porque não consegue lidar com a situação como 
tinha lidado antes, e imagina porque será que ela retorna de novo nesta época. 
Queridos amigos, a resposta está num lugar diferente. Está na energia nova. As 
respostas a todas as coisas que entram em sua vida estão agora na nova energia.

Vamos divagar aqui por um momento. Os desafios internos por que vem passando 
não se relacionam a vidas passadas, já que elas em sua maioria, com exceção de 
pequenos resíduos, se foram. Os desafios por que está passando em sua maioria 
sequer se relacionam a esta vida, pois como você sabe, você se sente distante do 
que era cinco, vinte, trinta anos atrás. É até difícil pra você se relacionar com o que 
era antes. Por que? Porque você mudou. Porque passou para sua próxima vida, 
mesmo enquanto está aqui. Os desafios por que passa agora estão relacionados a 
sua travessia da Muralha de Fogo. Aconteceu então a experiência de um profundo 
trauma. Foi um tremendo sacudir em tudo que você jamais pensou que fosse.

Quando Jack passou através da Muralha de fogo, como temos freqüentemente 
falado, ele teve uma experiência muito traumática. Quando Jack atravessou por 
esta Muralha, saindo da Primeira Criação para o vácuo, tudo mudou, tudo mudou. 
Quando Jack estava no reino todas as coisas eram um; todas as coisas eram um. 
Havia um propósito singular, uma direção singular e uma Vontade singular. Todas 
as coisas emanavam para o exterior a partir do centro do reino. Era maravilhoso, 
era pacífico e amoroso, e assim era o jeito das coisas no primeiro círculo, na 
primeira Criação. Elas eram um, com uma vontade. Quando Jack passou através da 
Muralha de Fogo para dentro do vácuo, ele de repente deteve um novo atributo 
chamado Livre Vontade.

Isto é um pouco difícil de descrever em palavras humanas, mas vamos continuar. 
Quando Jack atravessou tinha agora os atributos da Livre Vontade. Não era mais a 
expansão singular de Tudo Que É. Ele penetrou em uma nova dimensionalidade. 
Jack sempre tinha sido o príncipe, o filho do rei e da rainha, aquele que um dia iria 
para o trono. Mas agora estava experimentando algo totalmente diferente – Livre 
Vontade. Ele não sabia muito bem como lidar com isto. Já que sempre achou que 
compreendia a sua missão, seu propósito e seu contrato na vontade singular do 
reino. Mas agora, todas as coisas estavam disponíveis, tudo era possível. Não havia 
um caminho ou padrão estabelecido.

A jornada de Jack é sua jornada. Cada um de vocês sentiu o que era sair da 
Vontade Um para a Livre Vontade. Isto proporcionou muitas experiências 
interessantes a você. Permitiu a você ser um livre criador de muitas maneiras e 
tudo isso foi apropriado. Tudo isto é abençoado pelo Espírito. Pois com a Livre 
vontade – você, Jack e todos os outros anjos e todos os humano, com a Livre 
vontade foram capazes de expandir a criação de maneiras e com significados nunca 
antes alcançados. Você entende o impacto disto? Você tinha Vontade Singular –
realmente amorosa, de fato abençoada – mas era singular na Criação original. 
Quando passou pela muralha lhe foi dada a Livre Vontade.

Quando Jack chegou a Terra continuou a ter Livre Vontade, mas também havia algo 
chamado o véu. O véu impedia Jack de saber conscientemente o que acontecia de 
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vida em vida. O véu impedia Jack de compreender sua jornada que o levou do 
Reino para o vácuo a fim de que ajudasse a criar a energia e os templos de seu 
Universo. Combine estes dois elementos o Véu e a Livre vontade – e terá uma 
energia muito poderosa aí. É com ela que cada um de vocês têm vivido.

Você tem a Livre Vontade para fazer o que quiser. Mas também tem tido o véu de 
maneira a não lembrar muito bem de suas decisões e experiências. Agora, aqui 
está você, Shaumbra chegando a seu próprio ciclo completo de vidas na Terra. 
Você está chegando ao final de sua jornada, chegando a clarificações finais que lhe 
permitirão chegar a novas compreensões. Como dissemos antes a vocês, não 
voltam pra casa daqui. Você continua seguindo. Continua a expandir, mas chegará 
a um ponto quando o véu é liberado, quando você tem completa compreensão de 
sua jornada, quando tem um completo saber de quem é e porque está aqui.

Enquanto isso, você vai passando como agora, por muitas mudanças em sua vida, 
passando por muitos desafios. Você pensava que este processo de ascensão seria 
de um jeito e é de outro. Não é o que pensava que fosse! Quando você chega ao 
círculo completo, algo interessante acontece, queridos amigos. Você vai dar um 
passo. Um passo que trazemos hoje a você. Dentro de você há o conhecimento de 
que ele está chegando, mas precisa ser transmitido de fora para confirmação. Este 
passo é muito simples. Para entrar na energia nova a fim de se tornar o Criador 
que verdadeiramente é, você precisa passar da Livre Vontade para sua Vontade 
Divina.

Lição Dez da Série dos Criadores: Entre em Sua Vontade Divina. É um passo 
simples, porém poderoso. Parece óbvio a primeira vista, mas quando começar a 
pensar nele com sua mente humana, poderá ficar aterrorizado, pois como já está 
percebendo, está sendo pedido a você – Cauldre com certeza, a este ponto está 
nos questionando! – está sendo pedido que você libere sua Livre Vontade e entre 
na Vontade Divina. Agora vamos falar um pouco sobre qual é a diferença.

Cauldre está dizendo, “Oh, Tobias, o que é que você arranjou hoje!?” Hummm. 
(risadas) Lição Número Dez: Entre em Sua Vontade Divina. Quando você veio para 
a Terra com sua Livre Vontade e passou à dualidade, sua Livre Vontade lhe 
permitiu ver os espelhos de quem você era. A Livre Vontade lhe permitiu ver o 
claro e o escuro. Permitiu-lhe ver acima e abaixo, mas de uma certa maneira a 
Livre Vontade com um véu é muito limitada, como você descobriu. Muitos de vocês 
chegaram a questionar se verdadeiramente TIVERAM Livre Vontade ou se 
simplesmente eram marionetes dos anjos e do Espírito. Mas não, de fato vocês 
tiveram Livre Vontade o tempo todo.

Quando você entra na Vontade Divina, está transcendendo a dualidade e a 
separação que carregou consigo desde a Muralha de fogo. Você está transcendendo 
a separação do Espírito que experimentou inicialmente ao deixar o Reino. Quando 
você entra na Vontade Divina se trata da Vontade Divina que vem de dentro de 
você. Está conectada e integrada ao Espírito nos níveis mais profundos de quem 
você é. Quando você passa pra dentro da vontade Divina, transcende sua 
humanidade que carregou consigo. Transcende a dualidade que tem sido parte de 
quem você é desde que tem estado na Terra. Você passa do dois para o que 
chamamos O Tudo.

A Vontade Divina não é obtida fora de si mesmo. A Vontade Divina está contida 
dentro. Quando você entra na Vontade Divina, quando libera a velha Livre Vontade, 
novamente você faz um tipo de conexão com o Espírito. É uma conexão consciente 
e uma compreensão consciente que você não sente há dezenas de milhares de 
anos.
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A Vontade divina não está sentada esperando por Deus, pelo Espírito para lhe dizer 
o que fazer. É uma compreensão que já é parte de você. É um entendimento 
interno de que o Espírito está aí, de que não há vozes para se ouvir do lado de fora, 
que o Espírito e Deus, que a Divindade e a Consciência Crística já está dentro de 
você. A Vontade Divina está ouvindo a esta voz interna profunda e apaixonada.

Quando você começar a trabalhar com esta lição, vai ficar pensando, “O que é esta 
Vontade Divina?” ou, “Será que é meu cérebro enlouquecido falando comigo de 
novo?” E pode ficar paralisado a um grau tremendo até se decidir. Mas nós lhe 
dizemos, quando isto acontecer simplesmente se coloque num espaço de paz e
diga, “EU SOU na Vontade Divina”. Compreenda que o que surge é Vontade Divina.

Você está acostumado aos velhos atributos da Livre Vontade ou da Vontade Dual, 
como funcionava. Havia um constante desafio e uma briga de prós e contras em 
sua mente. Quando você entra na Vontade Divina haverá soluções que estão muito 
além, muito mais expandidas do que jamais experimentou antes. Você não sentirá 
que são duas velhas vozes de seu velho eu humano argumentando pró e contra 
como tantas vezes aconteceu antes. (risadinha) Quando você dá o passo dentro da 
Vontade Divina vai ver e sentir e talvez ouvir uma resposta diferente que vem do 
Tudo. Mas entenda – e enfatizamos - isto vem de dentro de você! Se você procura 
fora de si mesmo por estas respostas, se pensa que há uma entidade que existe 
fora de você e que agora vai começar a dizer o que fazer, estará procurando no 
lugar errado! Estará olhando no lugar da velha energia. Vontade Divina emana de 
dentro. Vontade Divina está dentro de você neste momento. Como dissemos a 
pouco, e rimos sobre isto, nós vemos esta luz dentro de você, mas você ainda não 
a vê.

Lição Número Dez: Entre em Sua Vontade divina. Talvez no início se sinta 
embaraçado, achando que primeiro precisa ouvir do Espírito, “Tudo bem fazer isto 
ou aquilo? O que você acha Espírito, o que vocês dizem guias? Preciso da resposta 
de fora.” E ela não estará lá. Você não vai ouvir nada se procurar lá fora.

Quando você entra na Vontade Divina – o que é muito fácil, muito simples de se 
fazer – a resposta chegará a você. O saber e a compreensão virão de um lugar de 
dentro de você, que ainda não experimentou. Serão completos, ricos e você não 
terá dúvidas sobre de onde vem. Virão de um espaço de amor. Virão da parte mais 
interna de você, que é de fato Espírito. Não vai ser um exercício mental. Será uma 
sensação dinâmica e ampliada ocorrendo dentro de você.

É hora agora, como anjos que fizeram uma longa jornada desde a partida de Casa, 
é hora de liberar o atributo chamado Livre Vontade. Oh, quando pela primeira ver a 
deteve, foi um brinquedo incrível. Um maravilhoso brinquedo para um anjo que 
havia acabado de passar pela incrível experiência da Muralha de fogo. Era 
assustadora também, porque nunca antes você tinha tido Livre Vontade. Você tinha 
Vontade Una, Vontade Expansiva. Mas então lhe foi dado poder, lhe foi dado 
escolha como nunca antes teve. Você pegou a Livre vontade e começou a brincar 
com ela no Universo, no vácuo. Sua Livre vontade era como que ter um kit de 
Criador inacreditável, estarrecedor. Você podia fazer coisas que nunca fez antes. 
Podia brincar no vácuo, fazer estrelas, criar novas energias. Você podia até lutar 
com outras entidades! No Reino você não podia fazer isso. Não havia guerras. Você 
podia criar novos espaços. Podia ter pensamentos e emoções que ampliavam-se em 
todas as direções.

Esta Livre Vontade era um novo e incrível brinquedo. Mas também lhe causou 
muito pesar. Muita dor e sofrimento. Você pegou a Livre Vontade e foi a lugares os 
mais ínfimos do ínfimo, ao fundo do fundo, aos mais dolorosos lugares que toda a 
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Criação jamais imaginou. Oh, certamente ela também a levou a maravilhosos 
espaços de amor e partilha e compaixão na criação da luz.

Você tem tido esta dádiva e esta ferramenta da Livre Vontade desde que lhe foi 
dada como uma dádiva do Espírito, quando você passou através da Muralha de 
Fogo. Deteve esta dádiva por dezenas de milhares de anos. Serviu-lhe bem para 
criar algo no vácuo, criar os universos, galáxias e as estrelas. Livre Vontade lhe 
serviu bem enquanto encarnou na Terra. Permitiu a você fazer escolhas entre o 
claro e o escuro, a bola branca e a bola preta. Permitiu-lhe experimentar dualidade 
de uma maneira bastante limitada com o véu sobre você.

Mas agora, queridos amigos, estamos lhe pedindo para passar para além dela, para 
dentro da Vontade Divina. Vai ser um desafio. Você vai ficar imaginando o que será 
esta coisa chamada Vontade Divina – quem a tem? Será o Espírito voltando de 
novo agora para dizer mais uma vez a você o quê fazer? É seus guias ou anjos que 
agora irão lhe ditar as coisas? Não, Vontade Divina vem de dentro. É sua Vontade, 
mas numa base Divina que transcende a dualidade. Ela transcende a dinâmica 
humana com a qual estava acostumado. Está diretamente ligada a Tudo Que É e ao 
Espírito, mas compreendam, queridos amigos, que vocês são Espírito. Vontade 
Divina vem de dentro. Ela provê as respostas, as experiências e novos poderes que 
você jamais experimentou antes.

Vai ser desafiador. Você vai querer manter AMBAS: sua Livre Vontade e sua 
Vontade Divina. (risadinha) Vai querer os maravilhosos atributos da Livre Vontade 
enquanto ganha a Vontade Divina. Estamos aqui para lhe dizer que não funciona 
assim. É preciso liberar uma antes que a outra possa ser experimentada.

Agora, quando alguma coisa chega batendo a sua porta e você está dançando com 
ela – muitos de vocês perguntaram ao Espírito, “Ok, estou dançando, mas o que é 
que eu faço? Quando é que a música termina? Quem deve levar? Que passos 
devemos dar?” Enquanto estiver dançando dê o passo pra dentro da Vontade 
Divina. Vamos dizer que você esteja em uma das situações de seu cotidiano, uma 
desafiadora, talvez com seu colega. O colega chegou, batendo a sua porta e você 
concordou que é hora de dançar. Agora está dançando e seu colega está olhando 
pra você com espanto e você pensa, “Espírito, o que devo fazer em seguida, pra 
onde vamos nós a partir da dança?” Dê seu passo pra dentro da Vontade Divina.

O que acontece depois, não podemos descrever bem a você. Você irá para um novo 
espaço. Irá para além da dualidade. Chegará a realizações que nem mesmo nós 
podemos definir. Chegará a novas compreensões e a novos níveis de vibração e 
energia que vão fazer a velha energia da Livre Vontade parecer vazia. Seus velhos 
jeitos vão parecer pouco excitantes, sem dinâmica e sem paixão. Quando você 
entrar na Vontade Divina as coisas vão se ampliar, se expandir rapidamente!

Com vontade divina vem as respostas, as soluções e o quadro mais amplo. E neste 
momento, você saberá exatamente o que fazer. Saberá o que fazer com as 
energias que vem a você nesta Vontade Divina. Falaremos mais sobre ela em 
nossas duas próximas lições. Mas hoje nós o desafiamos com esta Lição 10. Entre 
em Sua Vontade Divina. Talvez pareça simples para alguns de vocês. Alguns vão 
dizer “Estou pra lá de contente em fazer isto”, mas vai perceber os atributos da 
Livre Vontade que estiveram com você desde que chegou nesta criação. Esta 
energia da Livre Vontade tem estado com você por dezenas de milhares de anos e 
vai querer segurá-la em algum nível aí dentro de você. Vai ser um desafio entrar 
em sua Vontade Divina.

Você vai querer saber exatamente o que é antes de dar este passo. Queridos 
amigos, vocês não tem condição de definir os atributos da vontade divina na 
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consciência atual em que estão. Precisa primeiro entrar nela. Mais uma vez 
estamos pedindo que atravesse o abismo por conta própria, sem a necessidade de 
nossa presença para fazê-lo atravessar. Sabemos que todos vocês vão gastar um 
tempo pensando nas implicações de entrar na Vontade Divina porque isto significa 
liberar Livre Vontade. Livre Vontade por ser maravilhosa e divertida. Eu sei porque 
eu a experimentei! É uma energia espantosa. Vontade Divina... a Vontade Divina é 
mais grandiosa, mais completa e preenchedora. Você que estava perguntando, 
“Espírito, o que é que eu deveria estar fazendo, o que fazer de meu trabalho, meu 
relacionamento, o que quer que eu faça agora?” A gente agora diz... é hora –
quando estiver pronto – é hora de entrar em sua Vontade Divina. Na Vontade 
Divina o saber chegará a você.

Agora, sabemos que haverá muita discussão sobre esta lição. Haverá muitos 
desafios. Alguns nos acusarão, e a Cauldre, de pedir que desistam de algo que é 
uma dádiva de Deus, sua Livre Vontade. Seremos acusados de pedir que desistam 
de algo que foi sua pedra fundamental em todas as suas experiências e em todos 
os seus dias aqui na Terra e em todos seus dias quando estavam no vácuo criando. 
Haverá até alguns que de fato sairão deste grupo diante de tal sugestão! Eles não 
compreendem muito bem. Não entendem as implicações da Vontade Divina. A 
Vontade Divina ajuda a completar o círculo de todas suas experiências após cruzar 
a Muralha de Fogo. Leva você a um novo nível de compreensão.

Nós os amamos ternamente pelo trabalho que realizam. Nós os amamos por 
continuar a nos tolerar (risadas); por fazer as lições; por estudá-las diligentemente. 
Nós os amamos pelo fato de pegar cada uma destas lições, trabalhar com elas, 
pensar nelas e aplicá-las a suas vidas. Mas você faz isto por conta própria, do seu 
próprio jeito, em seu próprio tempo. Nós te amamos por isto.

Aonde você vai com isto, aonde estamos indo mesmo nas próximas seqüências de 
lições, é ajudá-los a compreender como verdadeiramente movimentar a energia 
quando você estiver assentado no EU SOU. EU SOU é a base, é energia, é como 
afetar energia e como se tornar um verdadeiro Criador

As entidades reunidas aqui no segundo círculo neste dia, agora estão literal e 
figuradamente aplaudindo. Foram chamadas aqui para ver e sentir sua reação a 
esta lição. Esta lição é uma que causa bloqueio mental para muitas, muitas 
pessoas. Esta lição para alguns vai ser como um enorme obstáculo a ser vencido. 
Não requer que você faça muito, não requer horas de prática e estudo. 
Simplesmente requer que você libere algo muito próximo para aventurar-se em um 
novo tipo de energia. Você dá o passo, queridos amigos, o passo é seu para dar por 
si mesmo, em seu próprio tempo, em seu próprio espaço. Se você não está 
entendendo muito bem agora, se lhe causa conflitos internos, dê um tempo. Se dê 
um tempo. Através deste processo e durante o momento em que der o primeiro 
passo na vontade Divina, você nunca está só. Há sinalizadores, há legiões de 
entidades como as que estão aqui neste dia, que estão com você. Nós te amamos 
ternamente.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / maio de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

12 de maio de 2001 - Série dos Criadores

Lição 10: Entre em Sua Vontade Divina
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Perguntas & Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos que voltamos a energia deste círculo para as 
suas perguntas e respostas. Vamos fazer uma coisa aqui que vai ajudá-los a 
entender a dinâmica da Vontade Divina, a dinâmica de sua própria habilidade como 
criadores. Pedimos que “sintam” enquanto estas perguntas estão sendo feitas. 
Ouçam primeiro a resposta em si mesmos. Ouçam-na vindo do chacra um, de seu 
ser divino, de seu centro divino. É tempo de começar praticar estas coisas de que 
falamos. Façam isto desta vez, durante as perguntas e respostas, tragam a tona 
sua própria verdade divina através de sua Vontade Divina. Produzam a resposta.

Agora, talvez você não ouça a resposta a pergunta em sua mente ou com seus 
ouvidos. Pode ser uma sensação ou um saber. Pode ser uma súbita iluminação, 
uma súbita explosão de pensamento que vem a você. Estas respostas que você 
ouve vem de dentro de você, de sua porção Divina, da porção em você que 
entende as coisas nO Tudo. Depois eu, Tobias, também darei a resposta verbal 
através de Cauldre. Veremos o quão perto chegamos! (risadinha) Bem, com isto 
vamos começar com a primeira pergunta.

Pergunta: Tobias, eu sempre achei que estava destinado a vir a esta vida para 
ajudar as pessoas em momentos de grande mudança física ou espiritual, por 
exemplo , nas enormes destruições que foram profetizadas para o final do milênio. 
Já que afortunadamente tal não aconteceu, me sinto perdido e inútil. Agora que 
não estou mais preenchendo meu contrato como Trabalhador da Mudança, o que 
deveria procurar? Obrigado.

Tobias: Meu querido, este é o atributo de Shaumbra mais comum pelo mundo 
afora. A maioria de vocês veio para esta vida para se completar dentro de si 
mesmo, mas também para guiar e ajudar, e sim, ensinar a outros durante este 
período profetizado de grande caos. Vocês seriam âncoras de paz, de cura e luz 
face aos grande caos e turbilhão ao seu redor.

Através do trabalho realizado por você e todos os humanos, estas destruições 
profetizadas – o fim do mundo como muitos o chamam – não aconteceram. Você 
mudou, transformou coisas, você prosseguiu para o nível seguinte. E assim 
fazendo, de fato o contrato com o qual inicialmente veio não era mais necessário. 
Segui-se um grande vácuo em sua vida especialmente por volta de um ano atrás. O 
trabalho em serviço ao qual você pensava ter sido chamado, o de ajudar outras 
pessoas durante o tempo de grande caos, de ajudar outras pessoas a atravessá-lo, 
não ocorreu.

Mas, queridos amigos, em seu contrato original havia a cláusula “ o que – se...” . 
Esta cláusula dizia que se realmente você fosse avançar para o próximo nível sem 
que estas coisas traumáticas ocorressem, o que faria então? E é por isso que nos 
sentamos aqui agora com vocês. Esta é a razão porque iniciamos esta lições e 
discussões específicas. A data de 19 de agosto de 1999 era a data predita de 
destruição. Foi também a data quando iniciamos estas discussões. (Veja a 
canalização de Tobias “A Partida dos Guias”, de 21 de agosto de 1999)

Começamos a trabalhar com vocês na cláusula “ o que – se...” . Ela dizia que se 
tudo SAÍSSE bem, então, queridos amigos, haveria necessidade de professores na 
Terra – as pessoas que fariam muito trabalho interno, muita transformação e 
processamento interno. Estas pessoas seriam – e são vocês – as que concordaram 
em passar a sua próxima vida no mesmo corpo físico.
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Como dissemos antes, a cada um de vocês foi dada pelo menos uma, mas em 
muitos casos várias oportunidades de deixar a Terra para vir para nosso lado. 
Vocês retornariam para ser anjos e runners para os que ficassem na Terra. Mas, na 
verdade, vocês escolheram ficar para seguir para o próximo nível.

Agora os anjos são convocados. Há uma necessidade de mestres, dos que estarão 
atravessando da velha para a nova energia. Seu trabalho, portanto, por todos 
vocês, pela família, é ser guias humanos. Para ser um guia, você precisa primeiro 
fazer o caminho por si mesmo. Como poderia ser um professor sem ter caminhado 
na trilha por si mesmo? Como pode ser um guia para outros humanos se não 
atravessou por conta própria o grande abismo até sua Divindade?

A chamada agora é aprender como liberar, permitir e iniciar o processo criativo. E 
hoje agora, aprender a estar na Vontade Divina. São todas estas coisas que estão 
aprendendo. São todas estas coisas que irão ensinar, que já estão ensinando. 
Vemos muito de vocês já ensinando para outras pessoas. Na verdade vocês podem 
mudar as palavras para melhor entendimento, para adaptá-las para os demais. 
Vocês podem descrever a sua própria maneira, mas você está ensinando. Este é o 
chamado.

Você pode trabalhar num lugar que vende hamburgers... e ainda ser um professor. 
Você pode ser o cartunista criando coisas alegres através de seu trabalho 
artístico... e ainda ser um professor.

A razão por que está aqui, a razão por que tem afinidade com este grupo e com 
estas lições é a de se tornar o mais poderoso guia humano e professor para outras 
pessoas. HÁ trabalho te esperando, não duvide disto!

Pergunta: Tobias, como saber se verdadeiramente entendi as lições prévias se 
minha vida está atualmente tão difícil? Obrigado.

Tobias: As lições que apresentamos aqui são realmente desafiadoras. Elas são as 
guias de ponta. Queridos amigos, não viemos aqui só para dizer palavras para se 
sentirem bem. Desafiamos vocês nos níveis mais profundos. Estas coisas todas são 
coisas para vocês atravessarem. Sabemos que às vezes, até mesmo ficar atrás da 
mureta é difícil. Simples como possa parecer, há o desejo de pular de volta à 
dualidade! Sabemos que é difícil esperar em sua nova casa que algo venha bater a 
sua porta, pois você deseja sair fora pelas ruas, apanhá-lo e arrastá-lo para sua 
casa! (risadas) E depois se lamentar por isto! (risadas e aplausos)

Sabemos que há muitos desafios nas lições. Acima de tudo há o desejo de sua 
parte de querer presumir como as coisas vão se parecer. Você quer predeterminar 
o resultado. Dissemos a vocês desde o princípio, desde o início que as coisas não 
são o que pensam que sejam. Na consciência em que estão agora, não podem 
possivelmente imaginar como as coisas serão. Ao se aprofundar em seus 
ensinamentos com os outros, você rirá e se espantará com suas lutas e desafios. 
Você vai querer dizer a eles, como dizemos a vocês, “È hora de parar de lutar, é 
hora de cair fora de seu velho jeito humano, é hora de deixar que a Consciência 
Crística dentro de si se expresse por si mesma.”

Então, em resposta a sua pergunta, sabemos que é desafiador. Você está 
avançando por sobre velhos paradigmas que são tão velhos quanto todas as vidas 
que teve sobre a Terra, tão velhos quanto o tempo antes de vir pra cá. A velha 
energia tem suas origens ao tempo quando você veio através da Muralha de Fogo. 
Você espera mudar tudo isto em uma semana? Vai dar um pouco mais de trabalho. 
Pode ser rápido se você for capaz de liberar. Se for capaz de aceitar... a energia 
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nova, a Divindade se elevarão de dentro de você. Nós te agradecemos por esta 
pergunta.

Pergunta: Tobias, você pode nos dar mais orientação para sabermos quando 
estamos usando a Vontade Divina. Como posso ter certeza que estou na Divina 
Vontade?

Tobias: (dando uma risadinha) você precisa dar o passo pra dentro dela a fim de 
sar que está nela. Enquanto estiver dançando com o que vem a sua porta, pegue 
seu pé direito ou o esquerdo, tire-o da pista de dança da dualidade para a pista de 
dança da Divindade. Você acha que precisa batalhar e trabalhar duro pra isso e 
precisa fazer a coisa difícil. Isto é tão simples quanto dizer ‘Agora eu estou na 
Vontade Divina. Eu agora estou na Vontade Divina.” Não é dizer “Eu tenho a 
intenção de estar” porque aí você vai ficar na intenção por um longo, longo, longo 
tempo. (risadas) “Intencionar” estabelece um espaço, uma distância e um tempo 
entre você e o resultado.

Vontade Divina é: “EU ESTOU em minha Vontade Divina.” Depois continue 
dançando e compreenda que isto irá mudar o padrão e toda a dinâmica energética 
de todas as coisas. Ela parte da lenta e enfadonha dinâmica da experiência humana 
para novas estruturas energéticas iluminadas e muito refinadas. Sair do velho para 
o novo é simplesmente uma questão de ESTAR nesta energia nova. Então 
automaticamente você chega lá.

Houve um tempo quando pela primeira vez você veio pela Muralha de Fogo, depois 
da criação Original, quando você podia viajar no vácuo em pensamento, através do 
desejo. No continuar de suas experiências, você veio à Terra e tomou um corpo 
assim que todos estes processos se tornaram lentos de maneira que não podia 
mais PENSAR e ESTAR simultaneamente. Agora você está chegando ao círculo 
completo. Retornando ao ponto onde pode estar numa consciência simplesmente 
permitindo a si mesmo e muito rapidamente vai chegar lá. Não precisa de 
exercícios complexos para passar a Vontade Divina. Veja que seu pé direito ou 
esquerdo esteja dando o passo da dança que lhe leva até ela. E mantenha a coisa 
simples

Pergunta: Tobias, obrigado por esta aqui conosco e nos guiar. Como estamos indo? 
Você e este conselho vão continuar a nos dar no círculo idéias e opções? Às vezes 
tudo que posso ver é um grande ponto de interrogação.

Tobias: (dando uma risadinha) Quanto mais fundo você for neste material, mais 
questões surgirão dentro de você. Isso é apropriado porque são coisas desafiadoras 
que estão no cerne de você mesmo. Estamos entrando agora em discussões e 
ensinamentos que irão mudar a própria fábrica, a própria composição das coisas 
que aconteceram a você quando deixou a Criação original. Em seus ensinamentos a 
outras pessoas, vai perceber que isto é a base, a questão básica para eles. Vamos 
discutir mais sobre isto em nossos futuros encontros juntos. Já conversamos com 
Cauldre sobre um certo tipo de técnica ou exercício que será partilhado com todos 
Shaumbra. Trará o humano de volta a experiência da passagem através da Muralha 
de Fogo e sua cura e conserto.

Como estão indo? Vamos ceder espaço aos que estão aqui esta noite no segundo 
círculo, os que vem de outros conselhos.

(Pausa)

Como eles disseram antes, tem havido profecias de um salto quântico no ano 2012. 
Ele agora está predito para chegar mais cedo. Eles estão espantados por vocês 
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terem tantas dúvidas. Se houvesse uma caderneta vocês todos receberiam altas 
notas por sua paciência (risadas) e perseverança. Receberiam notas bem altas por 
seu firme propósito de estar em serviço do Espírito; por seu firme propósito em 
prosseguir. A única nota baixa em seus boletins seria pela tremenda quantidade de 
dúvida interior. Se pudessem liberá-la – e sabemos que é pesada – mas se 
pudessem liberá-la, poderiam elevar-se tão mais alto sem o peso que carregam 
agora. Também temos empatia – nós que tivemos experiência humana.

Esta auto-dúvida é espessa, é profunda e se relaciona a época da Muralha de Fogo. 
Houve então uma dúvida tremenda de sua parte quando atravessaram porque 
acharam que tinham desistido do Espírito. Acharam que tinham traído o Espírito de 
uma certa maneira. Vocês se sentiram como uma criança que faz algo errado aos 
pais. O Espírito não considera isso assim. Vocês não realizaram nenhum pecado 
original. O que fizeram foi pelo bem do tudo. E aqui estão, chegando tão longe e 
nós lhes asseguramos que o Espírito ama cada passo de sua jornada. Obrigado por 
esta pergunta.

Pergunta: Tobias, o que você pede nesta lição é equivalente a vender a alma ao 
diabo. Me sinto como um cavalo selvagem deve se sentir ao lhe colocarem a sela e 
a bride. Isso é uma piada cósmica, certo?

Tobias: Essa é boa! (risadas) Porque está engatilhando dentro de você reações e 
emoções apropriadas. Como dissemos durante (a canalização) mais cedo hoje, 
haveria questionamento a este respeito. Estamos sugerindo que liberem uma 
dádiva doada a vocês pelo Espírito há muito, muito tempo atrás quando deixaram o 
Reino. Está lhes sendo pedido agora que deixem isso ir. Vai haver pensamentos e 
sentimentos agora de que você está vendendo a si mesmo; você não está mais 
pendurado em algo que lhe foi dado pelo Espírito. Estas sensações e emoções sem 
dúvida emergirão.

Não podemos responder diretamente a você, a não ser pedindo que sinta suas 
próprias emoções, sinta como é a coisa. Quando o momento chegar e for 
apropriado, você saberá. Você dará o passo para dentro de sua Divina Vontade. 
Você vai entender que de certa maneira, na verdade não está liberando nada, que 
está entrando em algo muito mais grandioso. De uma certa forma – Livre Vontade 
é verdadeiramente uma sub-secção da Divina Vontade.

Pergunta: Oi. Onde se localiza o Chacra Um e o quê posso fazer para acelerar este 
processo. Obrigado por tudo.

Tobias: Não está localizado em nenhum lugar que você possa descrever, sentir ou 
tocar. Ele é todo você, Tudo o que é. É típico de vocês associá-lo com seu Chacra 
Cardíaco, porque o Chacra do Coração detém tremenda compaixão e compreensão. 
Mas ele literalmente não se localiza em nenhum lugar específico. Ele é todo você.

Para acelerar o processo é uma questão que já falamos nestas discussões. É uma 
questão de permitir e liberar, e depois iniciar o processo criador. Quando você inicia 
o processo criador, com a paixão que tem pelo novo trabalho que realiza, isto faz 
como o Chacra Um vibre num nível muito mais elevado.

Não tente associá-lo com um lugar específico. (dando uma risadinha) Não 
queremos ver você ou um dos presentes entrar aqui com um mapa que mostra 
onde se localiza o Chacra Um, porque isto realmente não seria verdadeiro nem 
acurado. Não há um lugar específico na anatomia humana onde ele resida. É todo 
você. É a fusão dos antigos sete chacras mais o cinco chacras espirituais em um, 
em uma unidade. Compreenda que é você simplesmente.
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Pergunta: Tobias, a gente pode entrar na Vontade Divina sem receber o Fruto da 
Rosa?

Tobias: Será difícil. Há uma energia que é necessária em todas as partes de ser 
físico, mental e espiritual. Há uma energia que é necessária para entrar nestes 
novos níveis. De uma certa maneira, se você tenta entrar na Vontade Divina antes 
de receber a Paixão, seria como por a carroça diante dos bois. A série de lições que 
discutimos com vocês é dada numa ordem específica. (risadinha) Embora Cauldre 
nem sempre considere assim, elas são dadas muito especificamente. São dispostas 
em segmentos para a absorção da energia, para a compreensão ter lugar nos 
padrões apropriados.

Enquanto professores, vão ver que não podem ensiná-las muito rápido. A 
transcendência humana da velha para a energia nova não será capaz de lidar com a 
quantidade de energia que está entrando – mas também saindo – se estas lições 
são dadas muito rápido. Novamente, não gostaríamos de vê-los, enquanto 
professores, tentando fazer uma versão tipo Reader’s Digest (revista traduzida para 
o português com o nome Seleções, que trazia vários contos e histórias curtas) 
destas lições. Não faria bem para o humano, pois ou não iria compreendê-las ou 
haveria uma tendência a ser um fator destrutivo. Estas lições estão dispostas numa 
seqüência específica. Não significa que você precise lê-las dando um intervalo de 
um mês, mas sugerimos que primeiro tenha compreensão de uma antes de seguir 
para a próxima.

Pergunta: Tobias, há uma freqüência energética nova ligada, combinada ou que se 
funda com os signos astrológicos que possa estar ou não evidenciada no mapa de 
uma pessoa?

Tobias: Chamaremos outras entidades do conselho que compreendem o 
funcionamento das estrelas.

(pausa)

Eles dizem que há atributos de energia armazenados nos planetas, como uma parte 
da estrutura energética do planeta que pode ser realizado pela pessoa entrando na 
energia nova. Estas energias, que estão presentes não apenas nos planetas de seu 
sistema solar mas que também existem em outras estrelas nas galáxias, não 
influenciam sua vida. Não são os guias de sua vida. Simplesmente estão a sua 
disposição para a expansão de sua Energia Criadora. Então, numa resposta direta a 
pergunta, não olhe muito nestas áreas agora em busca do poder que precisa para 
entrar em sua Vontade Divina. Tudo virá de dentro de si mesmo. Ao trazer para 
fora, há uma reação energética correspondente ao planeta apropriado. Mas se você 
focalizar no planeta ao invés de focalizar no seu Eu Divino, não será capaz de 
empurrar pra fora a energia. Desta vez não é nossa recomendação procurar por 
compreensão ou poder nestas áreas.

Pergunta: Tobias, por favor fale sobre cobrar em dinheiro por dádivas espirituais.

Tobias: (dando uma risadinha) Olhamos esta energia aqui e pedimos a cada um 
para olhar pra ela antes de falarmos nossa palavras. O que está sendo perguntado 
é se é apropriado cobrar uma soma por compreensão espiritual, aulas ou lições. 
Pedimos que sintam a energia por detrás disto. Agora vamos fornecer nossos 
insights.

Esta é uma energia de dualidade, uma energia velha. Há dentro de vocês profundos 
sentimentos de que a energia do dinheiro e a energia das igrejas não deveriam se 
misturar, ou a energia da espiritualidade e dinheiro. Não compreendemos porque 
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vocês não têm um respeito igual e equilibrado pelos dois. E agora vamos dar uma 
virada. Vocês vão ser as pessoas que estarão saindo de casa para ensinar. Vão 
precisar de um carro para dirigir até seu escritório ou até a casa de seu cliente. Vão 
precisar de aquecimento e comida. Não é apropriado que sejam recompensados por 
seu trabalho? Não é apropriado aos que procuram seus serviços dispor energia e 
empenho para equilibrar pelo quê você está fazendo por eles?

O trabalho que estarão realizando enquanto professores será mais valioso para eles 
do que todo o dinheiro no banco possa pagar. Como você cobra por ser um guia 
humano e por ajudar a iluminar as pessoas? Como você cobra por ensinar a outrem 
como ser um criador por si mesmo? Pedimos a vocês, a todos vocês que são 
Shaumbra, liberem esta velha noção pois vão precisar de equilíbrio no trabalho que 
realizam.

Pergunta: Tobias, diante de mim vejo a vida na qual estou entrando, mas de uma 
certa forma uma parte de mim titubeando. Alguma sugestão?

Tobias: É bem típico e temos visto isto em quase todos Shaumbra. Há um desejo 
de seguir em frente e uma excitação, mas também uma sensação de que talvez 
você esteja meio que detido. Pedimos que não fique muito preocupado com isso. 
Haverá momentos quando vai achar que as coisas estão indo depressa demais. É 
uma das características que temos observado nos Shaumbra, e é uma das coisas 
que também pedimos para observarem. Quando sentar para ensinar a outros, você 
será capaz de falar a eles sobre a sensação de titubear, a sensação de incerteza. 
Não vemos que isso continuará a ser um problema para você especificamente, que 
fez a pergunta. Isto é temporário, assim que não se preocupe que continue por um 
longo período.

Pergunta: Podemos colocar a Livre Vontade no forno da Graça?

Tobias: Isto é o mais sábio e o mais apropriado.

Pergunta: Estou confusa sobre intenção. Quando entramos em nossa nova casa, 
você disse para usarmos intenção para ativar a energia neutra, agora você diz que 
a intenção é desnecessária. Verbalizar intenção do que se precisa ou se deseja é 
apropriado ou não?

Tobias: O que você está experimentado é uma evolução dentro do que está 
aprendendo. Antes a oração foi uma importante parte de sua vida. Você passou da 
oração para a intenção, e agora está passando da intenção para o que chamamos 
EU SOU. Um simples Ser/estando existe agora. É parte de você. Já está aí. Ao 
ensinar a outras pessoas, você vai caminhar pelo processo de orar... de 
intencionar... para o agora simples EU SOU.

A intenção foi apropriada no período em que falamos dela pra vocês. Ainda é 
apropriada para a maioria dos humanos. Mas agora você está passando da intenção 
para o Sendo, para o Tudo. Você está transcendendo a intenção e entrando no 
Momento Divino onde todas as coisas de que precisa existem. Intento foi uma 
ferramenta importante. Não estamos dizendo que foi inapropriado, pois serviu a 
seu propósito no momento. Mas agora estamos lhe levando para além dele.

Pergunta: Tobias, é uma coisa boa trabalhar com os que fizeram a passagem? 
Obrigado.

Tobias: Esta é uma pergunta excelente. Eles num certo sentido, estão trabalhando 
com vocês. Em sua maioria não necessitam do tipo de trabalho de cura que você 
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acredita dever oferecer a eles. Eles não – Cauldre nos desafia – mas vamos 
continuar. (risadas) Eles sequer precisam do tipo de oração que vocês fazem.

Agora, há uma exceção aí. É quando eles fazem sua transição ainda impregnados 
da energia da Terra e de ser humano. Isso dura em qualquer caso de um período 
de 3 dias até vários meses. Você será capaz de sentir sua necessidade de serem 
perdoados e liberados por você e por outros que os detenham. Eles têm uma 
necessidade de ouvir que estão num espaço bom e apropriado. Há alguns que 
chegam a nosso lado, que acreditam tão profundamente em julgamento que se
sentam e ficam esperando por ele. Ficam ali durante muito tempo porque 
escolheram acreditar nisso, mesmo que haja anjos deste lado trabalhando com eles 
para tentar romper estes velhos sistemas de crença. Mas é difícil quando há uma 
crença enraizada de que pertençam a esse lugar chamado de inferno. É difícil pra 
eles ultrapassar tudo isso. Acham, por estranho que pareça, que o demônio está 
tentando enrolá-los novamente – na liberação do conceito de inferno.

Quando um ser vem para nosso lado, libere-o. Perdoe-o se há questões não 
resolvidas. E saiba que ele retorna para servi-lo. Estes são os que se juntam ao 
time de seus runners, assim, não fique achando que eles precisam de sua cura o 
tempo todo.

Pergunta: Tobias, por favor, explique esta sensação de rede energética fechada 
lotada nesta experiência tridimensional.

Tobias: Quanto mais você entra na energia nova, mais vai sentir o peso e a 
espessura do que chamam energia tridimensional. Tanto mais será difícil entrar em 
locais lotados. Tanto mais você desejará passar o tempo em sua nova casa de 
vibração mais elevada, tanto literalmente quanto figuradamente. Vai se tornar cada 
vez mais difícil lidar com certos empregos, certas situações. Vamos discutir mais 
sobre isso em nossa série que vai começar em agosto. Vamos ajudá-los a entender 
como lidar com isso. Mas a chave foi dada hoje quando dissemos “Não é mais sobre 
você.” Futuramente vamos discutir mais sobre isso.

Pergunta: Em minha experiência, a única vontade verdadeiramente livre é a 
Vontade Divina, porque outra escolha resulta de uma velha falsa identidade ou de 
uma reação. Não é verdade?

Tobias: Sua percepção é... muito sábia e muito acurada. Vocês aprenderão mais 
sobre isso ao passar para a Vontade Divina. Num certo sentido, Livre Vontade era 
uma ilusão. Livre Vontade foi uma ilusão. De uma certa maneira, a Divina Vontade 
sempre esteve e sempre foi, e não pense muito sobre isso com a mente, mas sinta 
a partir do coração. A Vontade Divina sempre esteve em cena. Havia uma ilusão de 
que havia algo chamado Livre Vontade.

Isto não significa que não foram livres enquanto anjos para fazer o que quer que 
escolhessem. Mas por baixo da máscara da Livre Vontade sempre esteve presente 
a Divindade. Em todas as suas jornadas você se sentiu separado do Espírito e só. 
Isso criou uma ilusão da Livre Vontade. Mas de fato, você nunca está só. O que 
queremos dizer com isso é que o Espírito tem estado sempre com você. O Espírito 
tem lhe amado e apoiado. O Espírito tem sido sempre você.

Isso tem sido difícil para vocês imaginar. Muitos têm rezado ou dado intenção para 
que um anjo ou Deus apareça como um “sinal” antes de dar o passo para o 
próximo nível. Muitos têm olhado para as relações externas de maneira a validar 
algo que só pode ocorrer internamente. De fato você nunca está só, nunca esteve 
sem Divindade, nunca esteve verdadeiramente separado do Espírito.
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E ao entrarmos em nossa próxima série – (dando uma risadinha) Cauldre diz que 
continuamos a promover esta em que estamos – vamos falar mais sobre como sua 
divindade sempre esteve presente. Falaremos sobre como pegar sua nova Vontade 
Divina e uni-la para o apoio e para o conhecimento de Deus, que você sempre 
buscou. Falaremos sobre como estender sua Vontade Divina com o apoio do 
Espírito, com o apoio de Casa que você tanto desejou. Vamos discutir como 
verdadeiramente fundi-los.

Há muito trabalho a frente como podem ver, muito a discutir, muito a conversar. 
Continuamos a encorajá-los a encontrar as respostas por si mesmos. Continuamos 
a encorajá-los a liberar a informação armazenada dentro de si mesmos, de maneira 
que ela retorne a vocês. Continuamos a pedir, queridos amigos, que comecem a 
canalizar seu verdadeiro eu, seu Eu Divino, pois é aí que se encontram as 
respostas.

Eu, Tobias, e os demais do Círculo Carmesim, somos apenas guias ao longo de sua 
trilha. Não é que saibamos as respostas. Não é que sequer tenhamos vivido a 
experiência. Estamos aqui simplesmente para assegurar a vocês que estão no 
caminho certo e no curso certo. Nos dias que virão estarão cada vez mais próximos 
de seu próprio poder. O relacionamento com Tobias e outros será mais próximo e 
mais profundo, como com amigos. Não somos nós os exaltados. Vocês são os 
exaltados! Nós amamos vocês ternamente.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / maio de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

17 de junho de 2001 - Série dos Criadores

Lição 11: Agradeça a Si Mesmo

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos em nossa família de Shaumbra. Nos 
reunimos em nosso círculo. Parece que a poucos instantes que nos sentamos aqui 
discutindo sua Vontade Divina, entrando nesta energia, entrando neste novo 
espaço que permite fazer surgir a verdade e a esperança e o amor de quem vocês 
verdadeiramente são. E agora estamos de volta para a Lição Onze desta Série dos 
Criadores. Estamos de volta, juntos com a família.

Às vezes é difícil pra nós, quando de início entramos em seu espaço, expressar 
nosso amor. A energia aqui é tão doce! Fica até difícil expressar a vocês o amor 
que entra, o amor presente. É realmente muito, muito cheio de ternura. Aqui 
estamos num círculo, num espaço cheio de humanos que têm estado numa jornada 
incrível. Parece que faz milhões de anos desde que partiram de Casa. Vocês 
continuam a fazer este trabalho, estar plenos de amor, a despeito de tantos 
desafios. Vocês se reúnem em momentos como este para encontrar uns com os 
outros – e para se encontrar com os anjos que entram agora. Que reunião mais 
terna! Nós temos muito o que discutir com vocês.

A Lição Onze é muito simples na superfície, mas de fato desafiadora! Mal podemos 
esperar para revelá-la a vocês. (risadas) Mas agora, queridos amigos, antes de 
iniciarmos esta lição, gostaríamos de falar por um minuto ou dois sobre os que 
entram no fluxo do segundo círculo nesta sala, e se reúnem a vocês neste dia. Há 
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muitos, muitos que chegam e carregam uma energia especial da qual iremos falar 
num momento.

Agora entram no segundo círculo. Vocês, os humanos estão no primeiro círculo. 
Estão no círculo de honra. Os outros que entram no segundo círculo são os 
observadores. São os convidados. Têm uma razão especial para estar aqui agora. 
Eles têm uma razão especial associada a energia desta lição. Eles vêm entrando 
neste círculo. Entram neste espaço. Eles se fundem com vocês. Sintam sua energia 
pois é familiar. É uma energia que vocês conhecem. Ela traz fortes traços do 
passado.

Saibam que enquanto estão lendo este material, nós trazemos uma dádiva de 
energia pra vocês. Aqui está a seu dispor enquanto lêem estas palavras. Trazemos 
a vocês como um lembrete do momento em que fundimos com vocês, enquanto 
absorvem esta lição. Os anjos que produzem a energia, que trabalham no nível 
mais profundo de seu DNA e de seu ser, são também os anjos que se reúnem no 
segundo círculo. Recebam esta energia de amor e honra enquanto estamos assim 
juntos. Nós revelamos a vocês esta energia sagrada e abençoada. Nós a 
produzimos para que possam experimentá-la nos níveis mais profundos de si 
mesmos. É nosso presente para você nesta canalização que foi originalmente 
entregue no Dia dos Pais.

Agradeço pessoalmente a Cauldre (Geoffrey Hoppe) por convidar a mim, Tobias, 
neste dia especial da energia do pai. Faz um longo tempo que Cauldre e eu 
caminhamos juntos sobre a Terra como pai e filho. Jamais esqueci aqueles tempos! 
Sempre foram especiais. Este dia para mim, Tobias, é muito tocante e muito 
emocionante. Eu te agradeço, meu filho, a despeito de seu embaraço. (dando uma 
risadinha)

Agora vamos falar de quem entra no segundo círculo. Esta energia é da pessoa que 
você conheceu como seu pai nesta vida. Talvez seu pai ainda esteja vivo, talvez 
esteja conosco neste lado do véu. Talvez até mesmo tenha reencarnado e agora 
seja seu próprio neto! Há uma razão importante para estar aqui agora. Se você não 
consegue sentir sua energia, se está procurando pela energia do pai que conheceu 
no passado, mude levemente. Olhe num lugar ligeiramente diferente. Sua energia 
não é especificamente como o lembra quando caminhou com você na Terra. A 
energia dele é diferente neste lado do véu. Ele liberou e aclarou muito das energias 
associadas a ele quando caminhou sobre esta Terra. Faça uma leve alteração e será 
capaz de senti-la. É uma energia “mais clara”, uma energia menos sucata do que 
pode ter conhecido. Mas ela entra agora por uma razão muito boa.

Sabemos que esta visita machuca alguns de vocês. Sabemos que houve momentos 
desagradáveis. Sabemos que passaram por muitos processos de cura nesta vida 
por causa de seus pais. (muito emocionado) Mas ele entra hoje porque também é 
importante pra ele. É hora dele partir. É hora de você ter uma compreensão mais 
profunda desta energia Pai. Assim que ele entra em seu espaço e está próximo a 
você. Aceite o amor – o amor incondicional que traz.

Talvez você tenha tido um maravilhoso relacionamento com seu pai. Talvez você 
tenha admirado esta energia em sua vida. De seu pai aprendeu sobre firmeza e 
estabilidade, sabedoria e amor. Há pessoas que escolheram ter relacionamento 
muito positivos e amorosos com seus pais.

Talvez seu pai ainda caminhe na Terra em seu corpo humano. Realmente seu 
espírito também está com você neste momento. Ele está sentado a seu lado. A 
parte dele que é consciência humana compreende tão bem a verdadeira relação 
entre vocês, mas a parte que é divina sabe e entende os desafios e ao fim o amor 
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que sido parte desta convivência. Dê as boas-vindas a seu pai que agora entra, 
mesmo que ainda caminhe na Terra. E compreenda, que por trás do que possa ser 
aparente a você, há um bem maior e um serviço maior sendo realizado.

Se você nunca conheceu seu pai biológico, se nunca cresceu com a energia desta 
pai biológico, entenda que houve razões para isto. Ao final de nosso tempo com 
vocês nesta lição, você terá uma maior compreensão de porque foi deste jeito. Mas 
este ser que é seu pai biológico, que talvez nunca tenha encontrado, continua 
energeticamente conectado a você. Este pai está aqui agora com você, sentado a 
seu lado.

Agora, caros amigos, peguem este momento que partilhamos juntos para aceitar o 
amor e a energia que entra de quem você chamou pai. Tomem este momento para 
introduzir esta energia. Tomem este momento para aceitar o amor e a energia de 
anjos e seus runners que entram agora para ajudar a equilibrar toda esta energia 
de amor e emoção. Esta energia tem estado com você, tem sido um equilíbrio 
importante desde que deixou o Lar. Tome este momento para internalizá-la em seu 
ser. Respire-a. Inspire-a profundamente em todo seu ser, mesmo enquanto lê estas 
palavras. Há muito amor e coisa boa chegando pra você agora. Você passou por 
muitos desafios desde que saiu de Casa. Há muita honra e amor por você.

Vamos fazer uma pausa. Respirem profundamente e recebam estas dádivas de 
amor que trazemos pra vocês.

(pausa)

Agora vamos falar por um momento de sua jornada. Vamos falar porque 
convidamos esta energia do “pai” para dentro deste espaço, porque é importante 
enquanto parte de sua jornada e porque a amarramos a esta Lição Onze da Série 
dos Criadores.

Há alguns que pediram por uma compreensão maior da metáfora que usamos da 
“Casa” quando falamos do Reino. Falamos especificamente e deliberadamente do 
Rei e da Rainha. Falamos da história de Jack, o príncipe. Alguns perguntaram 
porque era importante haver um rei e uma rainha. Outros perguntaram porque 
Jack era um homem e não uma mulher. Teria sido “Jaqueline” neste caso. (risadas) 
Nós esperamos por este dia da energia do pai para ajudá-los a entender o por quê.

Compreendam que falamos por parábolas, símbolos e metáforas porque às vezes é 
difícil traduzir esta informação na linguagem humana.

No Reino, tudo era Um. Tudo era singular. Havia uma expressão singular no Reino. 
Mas em algum ponto nesta Unicidade, no amor e bem-aventurança de Casa, o 
Espírito, Tudo Que É, o Ser Eterno, Deus soube que era chegado o momento de dar 
uma olhada para dentro de si mesmo. Era o momento de se chegar a uma 
compreensão do por quê da existência. Era hora de Tudo Que É chegar a uma 
compreensão do Eu, de toda a criação, de tudo que foi realizado. Tudo, até este 
ponto, havia sido uma expressão singular exteriorizante.

No exato momento em que o Espírito chegou a considerar olhar para dentro, a 
considerar dar uma olhada no espelho do Eu, o que havia sido um, tornou-se dois. 
Deus agora tinha a habilidade de olhar para o Eu. O que era uma energia singular 
no Reino, tornou-se agora o Rei e a Rainha. Ela tornou-se o que chamariam uma 
energia “masculina” e uma energia “feminina.” E houve um “casamento” entre as 
duas. Continuava a haver unidade, ainda havia uma singularidade. Mas agora, 
porque o Espírito chegou a pensar em olhar para dentro e contemplar o Eu, 
instantaneamente foi criado um tipo de dualidade, diferente da que vocês têm aqui 
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na Terra, mas este pensamento criou duas energias que nós chamamos o Rei e a 
Rainha, a Mãe e o Pai.

Para os que caminham na biologia feminina nesta vida, vocês vão apreciar o fato de 
que no Reino, sentada no trono encontra-se predominantemente a energia 
“feminina.” Não é um equilíbrio de 50 a 50 entre a energia masculina e a feminina. 
Em sua maneira de pensar, o Espírito e Tudo Que É é predominantemente 
feminino. E advertimos aqui a terem cuidado. Estamos utilizando termos para uma 
melhor compreensão.

A energia feminina, como sabem, é uma que dá à luz. É uma que é criativa. É uma 
energia repleta de amor e nutrimentos. O Reino é predominantemente alimentador, 
criativo e o que dá à luz. Portanto, nós dizemos que a energia de Casa é 
predominantemente feminina.

Não é interessante que em sua sociedade vocês se referem a Deus e ao Espírito 
como “Pai?” Deveria ser “Mãe!” E é por isso que tratamos deste tema nesta 
energia. É tempo de curar. É o momento para uma troca de energia. A energia 
nova, queridos amigos, à qual estão entrando, tem uma energia “feminina” 
predominante. É equilibrada, e reverte ao que conheciam no Reino.

No Reino, aconteceu a singularidade que passou a duas. Eram o Rei e a Rainha. No 
momento em que se olharam nos olhos, viram o amor maior de um pelo o outro e 
por tudo que criaram. No momento em que se olharam no coração, souberam o 
que era o amor, de uma maneira que o Espírito jamais poderia ter compreendido 
antes. Esta foi a história de amor original. O Rei e a Rainha, agora capazes de olhar 
um para o outro. Se apaixonaram. E assim a Rainha deu à luz a um filho que 
chamaram Jack. Esta é a trilogia do pai, da mãe e do filho que até vocês como 
humanos usam na Terra.

Esta criação do amor entre o Rei e a Rainha foi masculina em energia por muitas 
razões. A energia masculina normalmente é – e novamente usamos metáforas e 
símbolos – a energia masculina é uma energia de jornadas. Ela busca e realiza 
jornadas. Mesmo no Reino, a energia masculina era uma que tinha força e 
estabilidade e também que a que viajava. Assim que o Rei e a Rainha deram 
nascimento a um filho, filho de energias masculinas de maneira poder fazer 
jornadas para o bem deles.

Agora literalmente, era uma energia masculina em biologia? Não. Estamos usando 
termos aqui para ajudá-los a compreender. Usamos termos aqui que você pode 
utilizar para ensinar aos outros e ajudá-los na compreensão. O resultado do amor 
entre o Rei e a Rainha foi um filho que seria o viajante. O Rei e a Rainha sabiam 
que um dia Jack deixaria o Reino. Era parte do plano amoroso. Eles sabiam, mesmo 
quando Jack não sabia.

Eles sabiam que um dia ele atravessaria o que chamamos a “Muralha de Fogo.” Ele 
partiria de Casa. Ele deixaria o Primeiro Círculo, e entraria num vácuo onde nada 
existia. O Rei e a Rainha não tinham uma concepção ou uma idéia do que existiria 
fora da Primeiro Círculo, a criação original do Espírito. Mas seu único filho gerado ia 
fazer a jornada pra lá. De uma certa maneira, isto os aterrorizava pois não sabiam 
o que iria acontecer a sua própria prole. Por outro lado compreendiam as 
implicações em amor por trás da jornada.

Cada um de você é Jack. Cada um é um viageiro que deixou o Reino, que foi 
além... além. Você saiu fora de Tudo Que É. Você ainda não compreende muito as 
implicações, embora tenhamos falado sobre isso várias vezes. Mas queridos 
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amigos, esta foi e é uma incrível jornada a que você e Jack deram início. Vocês 
deixaram Tudo Que É.

Olhamos para vocês agora. Sequer compreendem as implicações do que realizaram 
em nome de Tudo Que É. Vocês deixaram o Reino para viajar pra longe, a fim de 
descobrir algo para o Espírito, algo para toda a criação, algo que não poderia ser 
realizado sem vocês. Você que acha sua vida pequena, não entende o quão grande 
ela verdadeiramente é. Você ainda não compreende porque a gente vem a você 
com tanta reverência e honra. Talvez agora comece a entender o que realizou em 
nome do Tudo.

Assim que havia um Rei e uma Rainha que conceberam um filho chamado Jack. 
Algum dia Jack iria assumir o trono. Mas antes que pudesse fazer isto, havia coisas 
que precisavam ser experimentadas. Havia coisas que precisavam ser expandidas e 
equilibradas. E sim, ah sim, seus próprios cientistas e físicos estão começando a 
ver o caminho energético que vocês tomaram para chegar aqui! Eles estão 
começando a ver o início da criação de seu universo. Começam a entender os tons 
vibracionais mais básicos que foram enviados quando vocês vieram voando através 
da Muralha de Fogo. Continuarão a observar e a ponderar sobre estas coisas, mas 
caros amigos, mais cedo ou mais tarde eles compreenderão que isto não foi um 
evento único – um único big bang. Pelo contrário, foi um evento que ocorreu 
quando todos vocês, que são Jack vieram através da Muralha de Fogo e 
apareceram no vazio. Não foi um big bang, foram múltiplos big bangs, acontecendo 
quando vocês e todos os outros deixaram o Reino.

Agora vamos retomar a jornada de Jack. As energias de Jack e de todos vocês tem 
sido predominantemente masculina. Esta energia masculina era necessária para se 
viajar pra fora do Primeiro Círculo, o Reino. Cada um tem carregado uma poderosa 
energia masculina, mesmo que você seja feminina na biologia. É tempo de curar 
isto agora. É hora de curar. É hora de um re-equilíbrio. Quando você entrar na 
energia nova, terá muito mais um equilíbrio “feminino” em seu ser.

Os homens que se tornarão pais de crianças na energia nova nos próximos anos –
a quem chamamos pais transparentes, pois não terão muito do atributo energético 
antigo – eles terão uma nova firmeza e um novo equilíbrio. Estes novos pais 
transparentes terão uma relação de amor mais próxima e mais forte com suas 
crianças biológicas. Gastarão mais tempo brincando com seus filhos do que os pais 
do passado. Ajudarão na educação e nos cuidados com eles porque terão um 
melhor equilíbrio dentro de seu ser. Eles terão um melhor equilíbrio do feminino e 
do masculino.

Mesmo neste momento, seu pai e o pai dele, e o pai de seu avô estão unidos a 
você. Os anjos que facilitam esta energia entram agora para trabalhar com eles e 
com você para curar as feridas. Tem havido a necessidade de cura e equilíbrio e 
harmonização desde que vocês deixaram o Lar. Vamos falar por um momento do 
carma, enquanto falamos dos pais. Você tem levado o carma de sua própria alma 
de uma vida para outra. Como sabe, ela estrutura desafios para você com base nas 
experiências passadas. Como também sabe, você pode ter a escolha consciente de 
sair da roda cármica em qualquer momento. Não precisa passar por um número de 
vidas prescrito ou por uma certa quantidade de sofrimento para sair do ciclo 
cármico. Tudo que precisa é um reconhecer consciente de que está pronto para 
parar este carrossel. Isto é tudo! Não precisa voltar e harmonizar cada vida na 
Terra e os tempos em que esteve antes de vir pra cá. Você não precisa fazer isto! A 
qualquer hora que esteja pronto pra sair da roda cármica pode simplesmente fazê-
lo dizendo agora é hora.
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Agora, aqueles que já fizeram isto, como sabem muitas mudanças ocorrem. 
Algumas são maravilhosas, mas há também uma série de mudanças que nem 
sempre são fáceis porque vocês estão passando por mudanças rápidas e intensas. 
Pode afetar seu corpo porque o carma é uma energia que está armazenada dentro
de seu ser físico. Agora que não deseja mais carregar o carma, ele precisa achar 
um jeito de sair de seu corpo. Isso pode ser temporariamente doloroso. Pode 
nocauteá-lo por um tempo, deixá-lo de cama. Pode ocasionar inflamações dolorosas 
e furúnculos porque esta velha energia está tentando sair. Mas vocês estão 
aprendendo bem a lidar com estas coisas e a liberá-las.

Vamos falar aqui sobre outro tipo de carma. É o “ carma ancestral.” Está no DNA, 
está em sua biologia. É o carma “da familía.” Falamos dele porque seu pai e o pai 
dele e o pai deste e também o pai deste outro estão aqui. Estão aqui agora para 
curar este carma. Vocês escolheram sair da roda cármica de sua alma. Mas há 
outro carma que ainda se demora. É o carma ancestral.

Este espaço se enche com muitos que apenas esperam você dizer que também é 
hora de liberar o carma ancestral. Você sabia que dentro de seu ser, dentro da 
composição de sua vida, há não apenas o carma de sua alma, mas também seu 
carma familiar? É o carma de coisas realizadas há cinco, dez, uma centena de 
gerações passadas. É levado adiante na biologia. Realmente você o vê nas doenças 
predominantes em certas linhas sangüíneas. Se há uma tendência a diabetes em 
sua família, ela é levada carmicamente em seu DNA. Também há emoções –
emoções cármicas ancestrais – que são levadas dentro de você. Há acontecimentos 
criados pelos antepassados de seu pai quinhentos anos, mil anos e dois mil anos 
atrás que você está tentando curar nesta sua vida. E você imagina ainda porque a 
vida pode ser tão difícil e desafiadora? Como dissemos antes, não se trata mais só 
de você.

Há milhares de entidades que entram neste espaço agora. Os pais que vocês 
conheceram e os avós que não conheceram estão de pé em linha, esperando que 
esta cura aconteça.

Você precisou de uma força orientada para o masculino a fim de poder deixar o 
Reino. Você precisava dela. Mas esta força de orientação masculina, esta energia 
do caminheiro, era também uma energia guerreira. Quando deixou o Reino e 
entrou no vazio, você de fato começou batalhas com outros. De fato a energia 
masculina que vinha carregando com você era estruturada e disciplinada. Tem sido 
uma energia de defesa e de jornadas. Todos vocês a carregam consigo. É hora 
neste Dia dos Pais de curá-la, equilibrá-la e liberá-la. É para isto que entram agora 
as visitas.

Eles perguntam se vocês estão prontos para liberar o carma ancestral que tem sido 
parte de sua linha consangüínea. Eles pedem a você, em seu coração e em seu 
silêncio para liberar. Irá liberar e curar a eles também. Fique em silêncio por um 
momento para sentir esta energia masculina, esta energia do pai que você trouxe 
consigo. Você a tem carregado desde que saiu de Casa. Ela quer ser equilibrada e 
curada agora. Fazendo isto, queridos amigos, vocês permitem que a energia 
amorosa, alimentadora e doadora de vida da Mãe surja em equilíbrio. Se for 
apropriado a você liberar e curar não apenas a energia do Pai, mas a energia de 
seus ancestrais, faça isto agora.

(pausa)

Há uma comprida fileira de seus ancestrais aqui agora. Como lhes dissemos antes, 
“Não é mais sobre você.” Agora que você está trabalhando na energia nova, está 



195

percebendo cada vez mais que isto é verdade. Não se trata mais de você. Você está 
curando, você curou seu próprio passado. E agora cura o passado de outros.

Há igrejas que compreendem este conceito. Eles rezam por seus ancestrais. Eles 
rezam para que seus ancestrais se reúnam a eles no Céu, não importa que pecados 
tenham sido cometidos. Eles compreendem, até um certo grau, a energia por trás 
disto. Eles compreendem que há um carma ancestral.

Oh, queridos, muitas mudanças estão acontecendo aqui. Muitas, muitas mudanças. 
(uma pausa emocionada)

Um dos atributos da energia orientada para o masculino é o de um forte ego. Isto 
não significa que as mulheres não o tenham também. Classificaríamos o ego como 
uma energia orientada pra o masculino. Ego. Queridos amigos, foi importante que 
Jack tenha levado energias masculinas. Fazendo isto, o ego foi acentuado. Isto era 
importante e necessário a longa viagem que Jack faria.

Vocês aprenderam bem com o ego! Ele lhes serviu bem enquanto têm estado na 
forma humana, e mesmo antes de virem pra cá. Mas vocês têm uma sensação de 
que este ego é uma coisa ruim. Há pessoas que tem estado envolvidas em trabalho 
espiritual, que acham que o ego deveria ser morto. Acham que o ego deve ser 
destruído para que vocês possam prosseguir. Isto não é verdade. O ego só precisa 
ser abrandado, curado e equilibrado. Esta energia masculina lhes serviu bem.

Ego...derivado de sua palavra latina que significa “eu.” I-go. I-go (em português, 
Eu-vou) Foi isto que Jack fez. Ele acenou para o Rei e a Rainha e disse, “I go now.” 
(em português: Eu vou agora.) De fato, o ego foi desenvolvido quando você, 
quando Jack atravessou a Muralha de Fogo. Tinha de ser assim porque nunca antes 
ocorrera uma separação. Nunca antes tinha ocorrido uma perda de identidade. O 
ego foi desenvolvido e foi importante. Ele criou um senso de identidade em você.

Depois através dos tempos, seu ego foi refinado. Seu ego foi se intensificando 
quando você veio para a Terra e tomou um corpo físico. Seu ego, caros amigos, era 
uma coisa que você podia relacionar ao passado. Uma coisa que sempre esteve 
com você a partir do momento em que atravessou a Muralha de Fogo, através de 
suas jornadas no vazio, até o momento de chegar a Terra. Você sentiu uma 
tremenda perda e separação quando deixou o Rei e a Rainha e o Reino. Seu ego 
era a única constante em você. Ego. “I go,” disse Jack. “Eu vou para o vazio, vou 
para uma aventura.” Ego.

É interessante que gastem tanto tempo lutando com seu ego. Vocês dão rudes 
golpes nele. Tentam matá-lo e destruí-lo. (dando uma risadinha) E descobrem que 
não conseguem! Ele é uma parte integral de vocês. E sua conexão com o Lar. É a 
sua lembrança de Casa, que sempre tem estado com você.

Quando você entra na energia nova, o ego se transforma. Ele começa a mudar. 
Você está se transformando e mudando. Ao invés de “Eu vou,” você está se 
tornando “EU SOU.” Esta é a energia nova. Este é o novo equilíbrio do masculino e 
do feminino, o Rei e a Rainha. Este é o novo equilíbrio. Queridos amigos, seja gentil 
com seu ego. Ele é um pai ou uma energia masculina dentro de você. Ame-o e 
abençoe-o tanto quanto ama e abençoa seu próprio pai biológico nesta vida, e os 
pais que vieram antes dele, e o Pai do Reino que ajudou a dar nascimento a você.

Há muita informação para ponderar e rever. Vamos lhes contar uma pequena 
história de um homem, de um Trabalhador da Luz, Shaumbra. É a história de 
James.
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James era muito parecido a muitos de vocês. Veio a esta vida para clarificar, para 
um clareamento final e conclusão. Ele escolheu uma linhagem de família com a qual 
esteve no passado. Permitam-nos uma digressão por um momento.

De fato, quando você entra em um novo corpo numa nova vida na Terra, escolhe 
sua família. Mas você não procura entre as milhões e milhões de famílias 
disponíveis, e diz, “Vou pegar esta ou aquela.” Não é assim tão simples. Você tem 
uma afinidade de linhagem de sangue, de onde veio. Normalmente você vai 
escolher retornar a família com a qual esteve no passado.

Alguns acreditam que saltam de um país para outro, de uma raça para outra. 
Queridos amigos, isto não é muito acurado. Vocês tendem a seguir padrões. Vocês 
seguem famílias com as quais estiveram antes. Você sabia que poderia ser seu 
próprio tataravô? (risadas) Isto não é tão incomum, pois vocês escolheram retornar 
em certas linhagens, certas linhas de sangue. Há muitas razões para isto e vamos 
entrar nelas.

Há histórias em suas sagradas escrituras que falam das doze tribos e famílias da 
Terra. Num certo sentido, isto é acurado e verdadeiro. A partir destas doze tribos, 
certas linhagens se desenvolveram. Vocês tiveram a tendência a permanecer nelas 
até os anos mais recentes. Até aproximadamente 50 anos atrás, tem sido comum 
permanecer em linhas de sangue bem fechadas. Isto agora está mudando e há 
muitas razões para isto. Não queremos tomar um tempo tão precioso para discutir 
isso agora. Mas compreenda, você tende a permanecer dentro dos mesmos padrões 
familiares. É por isto que há uma fascinação por sua própria genealogia. Você vai 
aparecer em sua árvore genealógica várias vezes! (risadas)

Agora, James estava escolhendo outra vida na Terra. Ele selecionou uma família 
com que esteve antes. Selecionou uma linhagem com a qual estava familiarizado. 
(observe a energia comum por trás das palavras “família” e “familiar.”) Ele veio a 
Terra nesta vida com um pai que era muito inflexível e rígido. Seu pai era 
insensível.

James veio a esta vida com uma mãe que era amorosa, mas fraca. Mais uma vez, 
se você olhar a energia por trás desta lição, vai compreender que há muito mais 
aqui do que o olho vê. Um pai que era controlador e exigente, disciplinador e 
inflexível. Um pai que deu pouco amor, mas muitas regras.

Quando James cresceu, ele viu que queria sair imediatamente de perto desta 
energia pai inflexível. Pois era uma energia que exigia que freqüentasse uma igreja 
com a qual não sentia nenhuma ligação. Não sentia nenhuma afinidade com esta 
igreja. Já que na igreja ele aprendeu sobre um Pai severo, um Pai mesquinho, um 
Pai cheio de julgamentos e um Pai que punia. Ele aprendeu que Deus era deste 
jeito. Vingativo, raivoso, temperamental, cruel e inflexível. Isto foi o que aprendeu.. 
Aprendeu isto enquanto estava na família biológica que escolhera, que era 
controlada por uma energia masculina inflexível.

Quando James se tornou adulto, logo foi embora. Foi embora e começou uma 
jornada por conta própria porque ao nível da alma, sabia que precisava curar nesta 
vida. Sabia que devia curar a si mesmo, seu passado, mas também 
subconscientemente sabia que havia toda uma linhagem cármica a curar.

Oh, como você sabe, James tentou várias coisas diferentes, muitas diferentes 
escolas de pensamento, todas as quais o ajudaram a passar a novos níveis, todas 
as quais o serviram bem. Mas ainda tinha muitos desafios em sua vida. Desafios 
nos relacionamentos. Ele não conseguia entender muito bem como abrir seu 
coração as mulheres em sua vida. Ele não sabia como se relacionar com a energia 
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feminina. Não sabia como se relacionar porque a que conhecera era fraca. A 
energia feminina que ele conheceu de sua mãe, mal podia produzir amor. Ele 
estava tentando encontrar amor em outra mulher, mas não sabia como lidar com 
isto. Há muito mais nesta história, queridos amigos, do que os olhos vêem.

James finalmente encontrou uma mulher que sabia expressar amor, mas que era 
muito forte por seu próprio direito. Ela tinha um equilíbrio saudável entre o 
masculino e o feminino. Mas James não queria filhos. Não desejava sujeitar outro 
humano ao tipo de sofrimento por que passara. Assim decidiu, e sua esposa 
concordou, em não ter filhos nesta vida.

Eles buscavam juntos. Foram a muitas aulas. Pertenceram a muitos grupos, e 
aprenderam muitas coisas ao longo do caminho. Mesmo assim muitos problemas 
continuaram. Ele tinha problemas com abundância em sua vida. Problemas em 
manter um emprego. E seu relacionamento com a esposa amadureceu e, com o 
tempo, ele teve problemas em se relacionar com ela, com esta energia feminina. 
Ele conseguiu mais tempo sozinho, só consigo mesmo, em contemplação, 
conversando com Deus Pai que ele não entendia muito bem, mas que era tudo que 
conhecia. Gastou muito tempo falando com Deus, o Pai, que aprendera que era 
cruel e raivoso. Mas ele não conhecia nenhum outro relacionamento com o Espírito. 
Ele sempre havia sido a energia Pai.

Em algum ponto, após muita luta, aprendizado e desafios, James começou a ler os 
textos do Círculo Carmesim. Começou a se conectar com a energia da família. 
Começou a compreender em primeiro lugar, porque estava na Terra desta vez. 
James começou a dar um novo sentido a sua vida. Oh, realmente foi difícil deixar ir 
muito das velhas maneiras. Mas ele começou a ter novos entendimentos do porque 
ali estava.

Algumas coisas boas começaram a acontecer em sua vida. James estava muito 
grato e sempre sentava-se para dar graças e rezar a Deus o Pai, e aos Anjos e a 
seus Guias. Depois parecia, como muitos devem ter experimentado, que mais uma 
vez tempo difíceis retornavam.

James, que diligentemente estava trabalhando nas lições do Círculo Carmesim, foi 
pro trabalho um dia e recebeu um grande aumento. Foi-lhe dado um grande 
aumento aparentemente do nada. Ele ficou feliz e pensou consigo mesmo, “Isto 
agora está realmente funcionando. Estou verdadeiramente me tornando um 
criador, estou verdadeiramente aprendendo a manifestar, pois olha só o que 
aconteceu em minha vida!”

James foi pra casa aquela noite, se dirigiu a seu quarto de meditação, fechou a 
porta, acendeu as velas e o incenso, poliu os cristais. (dando uma risadinha) Ele 
ainda mantinha estas coisas a despeito de tudo que falamos. (risadas) James 
rezou, agradeceu e disse, “Querido Pai, obrigado por esta dádiva do aumento e 
desta promoção em meu trabalho, agora terei abundância para pagar minhas 
contas em dia. Agora terei abundância para comprar algumas coisas pra minha 
querida esposa, que sempre desejei dar a ela.” James continuou, “Queridos anjos, 
queridos anjos, eu lhes agradeço por me arranjar isto. E, oh sim, queridos runners, 
ainda não os entendo muito bem, mas compreendo que vocês facilitam minhas 
criações. Eu lhes agradeço. Estou feliz e aprendendo. Estou aprendendo a me 
tornar um criador. Estou criando mais abundância em minha vida.”

E o Espírito, representado pelo Rei e a Rainha, e pelos guias e anjos e pelos 
runners, todos puderam ouvir estas palavras. Pois eles ouvem todas as suas 
palavras. E eles desataram a rir e a coçar suas cabeças. E sim eu, Tobias, estava 
lá. Eu também estava atônito e pensei, “Por que James dá o crédito ao Espírito e 
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aos anjos, aos guias e ao Deus Pai a quem não entende muito bem, e de quem até 
tem medo? Será que ele pensa que nós saímos por aí distribuindo favores, 
distribuindo bens ao Shaumbra, de qualquer maneira?”

E nós rimos espantados e dissemos, “Precisamos falar com a família sobre isto em 
uma das lições. Vai ser uma das mais importantes. Vamos dizer a James e a cada 
um – agradeça a si mesmo.”

Lição Número Onze – Agradeça a Si Mesmo, pelo o quê está criando. É uma lição 
fácil, mas que será um desafio a vocês. Quando alguma coisa boa acontecer 
amanhã em sua vida, você vai querer dizer, ‘Oh, querido Deus Pai, eu te agradeço.” 
Ao invés disto , agradeça a si mesmo!

Lição Onze: agradeça a si mesmo. Há uma razão por que isto é tão importante. A 
energia de seus agradecimentos a si mesmo é como um nutriente para sua 
divindade. É como alimento e água para a semente crística que está se 
desenvolvendo dentro de você. Quando você agradece a si mesmo, há um 
reconhecimento interno. Quando você agradece a outro ou a alguma outra coisa –
do Rei a Rainha, dos seus guias aos anjos, aos runners, a Tobias ou a quaisquer 
outros – está literalmente cedendo seu poder. Está dando-o a outro. De fato, 
escutamos quando nos agradecem. Seus obrigados, sua humildade acrescentam 
centelhas a nossas vidas. Nós amamos quando você fala conosco, mas queridos 
amigos, dê graças a você! Há uma divindade, esta Semente crística que está 
florescendo dentro de seu ser. Nós a vemos em você.

Você está despertando. A energia de que a Semente Crística necessita, que sua 
divindade precisa é a sua própria energia de amor e reconhecimento. Não a dê pra 
nós. Não precisamos dela. Nós o amamos ternamente, mas alimente a si mesmo. 
Agradeça a si mesmo. Você está começando a ver exemplos em sua própria vida 
onde as coisas estão começando a se resolver pela primeira vez, ela estão 
verdadeiramente se resolvendo. Você começa a ter novos entendimentos. Está 
começando a ouvir objetos inanimados falar com vocês. Oh sim, outro dia o pote de 
café falou com Cauldre! (risadas)

Engraçado como possa parecer, queridos amigos, cada objeto, embora parecer 
inanimado, tem um nível vibracional. Tem uma identidade própria. Falamos a 
vocês, em canalizações anteriores, que as rochas começarão a falar com vocês! E 
isto é verdade. Elas tem seu próprio padrão de vibração e podem se comunicar com 
vocês. Você vai experimentar isto mais e mais em sua vida, quando 
verdadeiramente começar a compreender o que é ser um criador. Você vai ver isto 
se manifestar em sua vida.

Agradeça a si mesmo, dê graças a você mesmo. Isto aumentará exponencialmente, 
e também tornará mais suave seu caminho para o despertar. Nós não precisamos 
dito, destes agradecimentos, deste reconhecimento. Dê eles para si mesmo.

Falamos antes do ego porque é a primeira coisa que vai acontecer; quando você 
agradece a si mesmo, esta energia orientada pelo masculino do ego vai estourar. E 
você vai dizer a si mesmo, ‘Eu não posso agradecer a mim mesmo.” Isto é a 
energia do ego masculino surgindo. Ela causou batalhas no vácuo, quando você 
pela primeira vez atravessou a Muralha de Fogo. Ela ocasionou a falsa noção do 
Espírito como um Pai rígido e inflexível, e até mesmo cruel.

Quando você agradece a si mesmo, imediatamente vai haver medo surgindo de seu 
próprio ego. É por isto que esta lição é tão simples e ainda tão pertinente. Foi para 
isto que escolhemos o Dia dos Pais para trazer este tema, esta Lição Número Onze. 
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Ambos estão entretecidos. A energia dopai, seu passado ancestral, o ego e a 
habilidade de honrar a si mesmo como espírito.

Simples como possa parecer, fácil como possa parecer, haverá resistência de sua 
parte para realizar isto. Quando ensiná-la a outros, eles irão resistir. Haverá uma 
barreira que é esta energia masculina do ego, que você tem tentado suprimir, fugir 
e matar. Está em todos vocês, homens e mulheres. Está em todos vocês. Honre e 
reconheça a si mesmo. Dê graças a si mesmo. Quando algo de bom acontecer em 
sua vida – e isto vai acontecer cada vez mais – quando algo de bom acontecer, 
agradeça a si mesmo.

Oh sim, inicialmente vai parecer estranho. Pegue sua mão, direita ou esquerda, não 
importa qual. Coloque-a sobre seu peito – dê graças a si mesmo. Honre a si 
mesmo, sinta a si mesmo. Vai dar um pouquinho de trabalho e prática pra fazer 
isso, mas queridos amigos, quando você assim o faz, está nutrindo esta Divindade 
que desperta dentro de você.

Se você não reconhece suas criações, se dá o crédito ao Espírito ou aos anjos, ou a 
quaisquer outros, esta Divindade, que é como uma semente se desenvolvendo 
internamente, começará a fenecer com uma planta sob um tórrido dia de verão. Ela 
precisa de amor. Sua divindade é seu eu verdadeiro. Ficou por um longo, longo 
tempo num casulo. É quem você verdadeiramente é, e está voltando a você como 
uma criança. Ela precisa de amor. Ela precisa do amor equilibrado do Rei e da 
Rainha dentro de você.

Oh, há tanto mais nesta lição, tanto mais além do que os olhos vêem das dinâmicas 
que estão acontecendo. Queridos amigos, a Lição Número Onze da Série dos 
Criadores – uma que vai catapultá-lo a novos níveis de criador – é Dê Graças a SI 
MESMO. Honre e ame a si mesmo. Não queremos mais saber de ouvir você 
agradecendo a gente! (risadas)

Oh, jogamos fora muitas coisas que lhes eram queridas, mas é tempo de 
prosseguir. (emocionado) É hora. Se a gente ouvir você nos agradecendo, a gente 
vai te lembrar... (todos dão risadas) de um jeito bem paternal...(mais risadas) que 
isso não é mais apropriado. Agradeça a si mesmo.

Vai levar um tempo para se desfazer das velhas preocupações do ego. Você vai ter 
que trabalhar isso. Vai ter que trazê-lo a seu próprio equilíbrio masculino/feminino. 
Vai dar um pouco de trabalho. Alguns de vocês serão tão desafiados que talvez até 
desistam e retornem a seus velhos jeitos. Estamos desafiando você a ir além das 
velhas sensações do ego, as quais estavam repletas desta velha energia masculina 
de que falamos. Vá além para compreender que o ego lhe tem servido bem. 
Compreenda que você está seguindo de uma jornada que poderia ser definida como 
“EU VOU,” para a energia nova que é o ‘EU SOU.”

Há muitas lágrimas neste espaço agora. São as lágrimas de seus pais, são lágrimas 
de seus antepassados pelo entendimento finalmente acontecer. O entendimento 
desse equilíbrio da energia pai. Vocês começam agora a compreender que não há 
um Pai no Céu, como foram ensinados em suas escolas. Nós vamos dizer: é o Rei e 
a Rainha, e a energia é predominantemente feminina, ou Rainha. A energia de 
Tudo Que É é predominantemente uma de concepção, nutrição e amor. Sua energia 
enquanto Jack tem sido a de um viageiro. Tem sido de esforço e do ir adiante. Os 
aqui presente neste espaço derramam lágrimas, não de tristeza, mas de liberação, 
sabendo que vocês estão não apenas liberando-os, liberando muito do carma 
enraizado em sua própria família. Sim, há famílias aqui que tem tido carma do 
álcool, do incesto, carma de desequilíbrio emocional. Vocês, caros amigos, 
Shaumbra querido, escolheram o mais difícil ao entrar nesta vida, não apenas para 
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curar as vidas passadas de sua alma, mas também para curar sua própria 
linhagem. Há muita cura sendo realizada agora. É dentro de vocês, e dentro de 
todos aqui reunidos.

Queridos amigos, é tão fácil agora. Não torne isto complexo. Quando as mudanças 
ocorrerem em sua vida, quando você começar a ver as manifestações do trabalho 
que está fazendo nesta Série dos Criadores, dê graças a si mesmo. Honre a si 
mesmo. Não fuja de seu ego. Integre-o.

Nós te amamos ternamente. Nós os vemos como professores. Nós vemos vocês, 
Shaumbra, como os que entrarão neste mundo para ajudar outras pessoas a 
atravessar para dentro da energia nova. Esta é outra maneira de dizer que eles 
atravessarão pra dentro de sua divindade. Você caminhou por uma difícil estrada 
por conta própria. Seus estudantes virão a você um dia e lhe dirão, “Queridos 
professor, estou começando a ter algumas coisas boas acontecendo em minha vida. 
Começo a ter mais dinheiro. Começo a me dar melhor com minha família biológica 
da qual estive afastado por um longo tempo. Éramos desafeiçoados física e 
emocionalmente. Eu até tenho um novo relacionamento romântico.” Seu estudante 
dirá a você, “Lembra que te falei que queria um novo relacionamento. Estou 
começando a curtir novas amizades agora.” E seu estudante dirá, “Agradeço a Deus 
por todas as coisas que estão vindo a minha vida.”

E você vai estourar suas bolhas! (risadas) Você dirá, “Não agradeça a Deus, não 
agradeça ao Pai, “ e eles não vão entender muito bem. Vão achar que você os está 
colocando em mais uma lição doida. Mas cada um de vocês aqui tem o potencial, o 
amor a força para serem bons professores. Você se sentará com eles, como nós 
estamos aqui sentados com vocês, e vai explicar a eles a Lição Número Onze. Dê 
graças a si mesmo. Reconheça o despertar do Cristo interior. Reconheça que é sua 
própria divindade, é sua própria energia que agora está criando estas coisas. 
Quando você fizer isto será como molhar e alimentar uma planta. Então seus 
estudantes vão começar a viver.

Você vai começar a ver mais e mais. Suas criações se tornarão mais claras e mais 
fortes, mais definidas. Sabemos que ficará tentado a agradecer a Deus, pois foi 
assim que aprendeu a fazer. Será tentado a trancar a porta, desligar a luz, 
ajoelhar-se ao lado de sua cama, porque assim lhe foi ensinado. Mas queridos 
amigos, acima de tudo, Dê graças a Si Mesmo. E lembre-se, Shaumbra, você nunca 
está só.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / junho 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

17 de junho de 2001 - Série dos Criadores

Lição 11: Agradeça a Si Mesmo

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que prosseguimos neste círculo para este 
momento de perguntas e respostas. Mais uma vez, como fizemos em nosso último 
encontro, vamos pedir a vocês que ouçam estas perguntas e procurem as respostas 
dentro de si mesmos. Não tanto com a mente, mas em seus corações, o lugar do 
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saber. Seja também a pessoa que responde a elas. Responda por si mesmo. 
Aprenda a ouvir este espaço interior. Aprenda a ouvir neste espaço da verdade, 
este espaço da Divindade dentro de si. Enquanto as perguntas forem se 
apresentando neste dia, permita que esta verdade surja dentro de você.

E então eu, Tobias, responderei a todos que estão reunidos aqui hoje. Entenda que 
nossas respostas não irão ter necessariamente as mesmas palavras que as suas 
respostas, mas conterão a mesma energia, a mesma energia. Então ouçam 
cuidadosamente a resposta que surge dentro de você.

Caros amigos, enquanto passamos por esta Série dos Criadores, enquanto 
chegamos ao final desta décima primeira lição, entendam que um dos desafios aos 
humanos entrando na energia nova é o medo de criar. Há um medo no centro de 
todos os vocês. Ele vem de experiências passadas na Terra e antes de virem para 
cá. O resultado não foi o que você esperava. Ele vem de um sentimento de culpa –
uma culpa espiritual – de que você fez algo errado quando partiu de Casa. Este 
medo vem de saber, no nível mais profundo, o quão poderoso você é, saber que 
tem o poder para criar tudo. Tudo é possível. Então o que acontece é que este 
velho medo, o velho medo espiritual, pisa no freio e não permite que você crie da 
maneira como verdadeiramente gostaria.

Estas são as questões centrais. Vocês concluíram suas outras questões básicas. 
Passaram por elas e as processaram. Estamos agora entrando na questão central. 
A questão do medo de ser Criador. Hoje falamos muito do ego, da energia 
masculina, da energia da batalha. Todas estas são questões atemorizantes que irão 
surgir.

De uma certa forma, você gostaria de ser um “criador junior” ou “sub-criador.” 
Você gostaria de ter uma energia superior e mais poderosa e acima de você que 
imponha controle ou limitação a amplitude de sua habilidade para criar. Queridos 
amigos, isto não é para ser assim! Não tem significado haver outro ser que seja 
superior. Como dissemos em nossa história de Jack, um dia Jack vai herdar o 
trono.

Nenhum outro ser irá restringir sua habilidade de criar. Há um medo central em 
você por não haver uma energia Pai/Deus externa que cuide e regule suas criações. 
Você tende a se refrear. Estamos dizendo agora a você que na energia nova isto é 
diferente. Seu próprio eu divino não permitirá que você crie inapropriadamente. 
Este equilíbrio divino vem de dentro de você. Vem da sabedoria de todas suas 
experiências passadas. Ela vem de seu Eu Verdadeiro.

Seu Eu Verdadeiro agora está despertando. Está emergindo do casulo onde dormiu 
por tanto tempo. Está despertando e surgindo. Mas de uma maneira interessante, 
mesmo que este seja um Eu mais completo, também é seu próprio filho que brilha 
lá dentro, uma Criança Crística. É sua para ser cuidada, educada e alimentada. É 
interessante que ela seja o você “Completo,” o Eu Verdadeiro, o Eu Divino. Você 
acharia, não acharia, que seria apropriado a você renunciar ao controle para seu Eu 
Verdadeiro? Você estava achando que isto seria a energia Deus Pai/Mãe voltando a 
você. Mas ao invés disto, é a Criança. É a energia da Criança. É sua criação. E 
precisa que você cuide dela.

Agora, falaremos disto outra hora. Mas com sua longa jornada até aqui, e para 
chegar até aqui e com todas as suas diversas experiências, você criou sua própria 
criança, chamada sua divindade, assim como o Rei e a Rainha através do amor 
criaram Jack. Isto vai dar o que pensar a você!

Agora, damos as boas-vindas a suas perguntas deste dia.
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Pergunta: Tobias, por que tenho carregado tanta tristeza toda a minha vida? Isto é 
muito desencorajador. Será por isso que tenho tanta dificuldade em sentir meu 
coração? Onde está a alegria pra mim? Onde me encaixo neste mundo bizarro e 
neste universo?

Tobias: Todas as perguntas são boas e, no nível profundo de você, meu querido e 
todos vocês que experimentam este sentimento, esta profunda tristeza é 
especificamente do que falamos há pouco. Você clareou suas outras questões que 
se baseavam no carma de sua alma. Hoje falamos de aclarar seu carma ancestral. 
Mas sua questão central, sua tristeza fundamental vem de quando saiu de Casa. 
Esta foi uma experiência traumática. Quando você atravessou a Muralha de Fogo, 
se estilhaçou em bilhões de fragmentos. Você ficou num estado de total 
fragmentação pelo o que pareceu dezenas de milhares de anos.

Quando você saiu da Muralha de fogo, você entrou num vácuo. Não havia nada. 
Você sentiu frio. Achou que tinha sido banido do Reino. Foi separado do Espírito, de 
seus próprios pais espirituais. Você foi separado de Deus. Jamais havia sentido algo 
parecido. Foi o mais ínfimo dos sentimentos. Isto é o que vocês chamam o pecado 
original. Vocês o chamam de pecado, nós não; nós o conhecemos melhor. Mas este 
sentimento de perda e separação seria como o sentimento de uma criança que é 
abandonada por seus pais e imagina porque não é merecedora de amor, porque a 
deixaram no frio. Você achou que tinha perdido a conexão amorosa entre mãe e 
filho. Você achou que havia perdido a conexão com o amor paterno.

Você fez muitos aclaramentos nesta vida, e agora é a vez desta questão central 
final. A questão central é a tristeza por ter partido de Casa. Será um desafio pra 
você, mas bem mais tranqüilo se compreender primeiro o que acionou esta tristeza. 
Temos estado trabalhando com Cauldre (Geoffrey Hoppe) e com os doutores e com 
Linda (Benyo) numa maneira de trazer o Shaumbra a estas questões, ajudar você a 
olhar para este tempo de separação, ajudá-lo a ver com o mesmo amor com que o 
vemos. Queridos amigos, nós podemos criar um espaço sagrado para ajuda-lo a 
voltar ao ponto da partida de Casa, a fim de ajudá-lo a compreender o verdadeiro 
amor envolvido nesta partida.

A jornada de Shaumbra pode ser muito difícil. Você está saindo de velhas, e talvez 
de alguma forma confortáveis energias. Sair da velha energia e entrar na energia 
nova freqüentemente requer separar-se de coisas próximas e queridas como um 
trabalho, a família, pessoas que lhe são queridas, amigos, uma casa na qual viveu 
por um longo tempo, e até maneiras de pensar. É uma jornada difícil.

Quando você sentar com um estudante que venha a sua porta, pedindo ajuda e 
orientação, queridos amigos, você olhará pra eles e verá que estão a ponto de 
embarcar numa jornada muito difícil. Você saberá que eles devem faze-la por si 
mesmos. Como seu professor, você vai querer que eles compreendam que não é o 
que pensam que será. Oh, é realmente maravilhosa. É descobrir novamente sua 
Divindade. Mas queridos amigos, como sabe, ela é difícil e desafiadora. É a coisa 
mais difícil que jamais realizaram em qualquer uma de suas vidas. Em outras vidas, 
talvez você tenha tido desafios, mas jamais um desafio ao nível deste em que se 
encontra agora mesmo. Você está atravessando a Ponte das Espadas. Você está 
passando pelo abismo da velha energia para a nova, e esta fazendo isto sozinho, 
sem seus guias.

Sentado diante de seu estudante, você tentará explicar que esta será a jornada 
mais desafiadora de todas. Você vai dar uma risadinha para si mesmo enquanto 
eles se sentam com seus olhos brilhantes e um grande sorriso, dizendo a si 
mesmos, “Oh, não vai ser lá muito difícil, posso fazer qualquer coisa.” Você vai 
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sorrir, sabendo que será a mais difícil e também a coisa mais recompensadora que 
eles jamais terão experimentado.

Respondendo diretamente a sua pergunta, meu querido, você está experimentando 
a dor da separação. Há uma cura acontecendo em você. Há cura nas palavras que 
falamos a você. Mas chegará a um ponto quando você vai enfrentar isto 
diretamente. A propósito, você está fazendo um bom progresso. Não desista, mas 
não lute tanto – a resposta virá a você.

Pergunta: Um bocado de trabalhadores da luz estão experimentando muita dor e 
outras dificuldades dentro de nossa biologia. Podemos usar Reiki para curar? Se 
não, como curamos?

Tobias: Estas dores e sofrimentos do corpo são sintomas da entrada na energia 
nova. São sintomas de uma mudança ocorrendo nos níveis mais profundo de seu 
ser, mais profundos do que até mesmo seu DNA. Esta mudanças e estas dores e 
sofrimentos vão continuar por um tempo. Há muitos, muitos bons métodos para 
aliviar isso, e nossa recomendação é que descubra o que melhor funciona pra você. 
Não precisa lutar com isso. Se você acha que Reiki lhe dá conforto e alívio, então 
ele é apropriado. Outros há que podem encontrar alívio simplesmente passando o 
tempo na natureza, caminhando tranqüilamente entre as árvores, nas montanhas, 
a beira-mar. Muitas vezes a própria Terra ajuda a equilibrar estas energias. Outros 
verão que banhos de água salgada, como discutimos, vão ajudar. Pedimos que 
olhem todas estas técnicas. Novamente aprendemos com vocês. Estamos coletando 
informações sobre o que você acha que funciona. Mas tem que ser sabido que estas 
dores no corpo são apenas um sintoma da entrada na energia nova e de todas as 
mudanças acontecendo no fundo de si mesmo.

Pergunta: Tobias, ainda continuo com a questão do peso e aí me sinto culpada pelo 
tempo e energias que gasto me preocupando e planejando como perder peso, 
quando deveria estar mais concentrada nas coisas espirituais. Como posso tanto 
perder peso quanto acabar com esta minha necessidade de perdê-lo? Obrigada.

Tobias: Minha querida, esta é uma questão que desafia muitos, muitos de vocês e 
há algumas razões pra isto. Primeiro de todas, o peso em si mesmo é um fator de 
mitigação face às mudanças por que passam nos níveis mais profundos. O peso 
extra literalmente ajuda a amortecer as mudanças que estão ocorrendo. Não 
recomendamos que fique com raiva de si mesma por causa disto. Seu corpo sabe 
bem como regular a si próprio. Ele está dizendo que é apropriado ter este peso.

Ficamos bem confusos com você e outros que não amam a si mesmos por tudo que 
são. Esta imagem do ser biológico perfeito, criada pelos humanos, tem se tornado 
tão importante que vocês não amam a si mesmos quando se olham no espelho. 
Ligando este assunto a Lição Onze que discutimos hoje, dê graças a si mesma. 
Agradeça a si mesma por tudo que é, pelos milagres que realiza, por sua criação. 
Agradeça seu corpo por ter a sabedoria de ter certas proteções e por criar certos 
equilíbrios por ele mesmo. Ficamos tristes de ver que há tanta culpa de sua parte e 
tanta luta para obter esta visão ideal. Aceite a si mesma pelo o quê você é. Quando 
assim o fizer, e quando não houver tanta luta interna, o peso irá para o próximo 
nível de equilíbrio. Isto significa que seu corpo pode baixar o peso que vem 
carregando pra proteger a si mesmo de você, e de seus pensamentos de culpa.

Pergunta: Tobias, nos fale sobre sexo. Qual é a energia em torno dele? (risadas)

Tobias: Hummm,hummm. Vamos contar uma história aqui que Cauldre não gosta 
muito que partilhemos. (risadas) Em nosso lado do véu falamos muito de sexo, 
tanto quanto vocês. Conversamos sobre suas vidas sexuais (risadas) e sim, às 
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vezes queridos amigos, estamos aí quando vocês fazem amor. Oh, ficamos em 
volta e sorrimos. (muitas risadas) Às vezes há uma tremenda sinfonia de energia 
entre as duas pessoas que se gostam. E ao que fez a pergunta agora (em 
pensamento), não nos importa nem um pouco se é um homem e uma mulher, ou 
duas pessoas do mesmo sexo. Não temos preconceitos quanto a isto. O que nos 
deleita é o amor realizado entre os humanos. Oh, é como sua melhor música, e 
gostamos de observar. (risadas) Mas não do jeito voyerístico que imaginam. Ele 
nos arrebata e ficamos espantados com o que vocês criam nestes momentos. As 
expressões de amor, os sentimentos de ternura, tudo é espantoso.

Queridos amigos, como dissemos mais cedo, quando o Espírito e Tudo Que É 
refletiram por um breve momento sobre “Quem sou Eu?” , isto criou 
instantaneamente dois seres separados, o Rei e a Rainha. Eles se olharam nos 
olhos e estabeleceram uma conexão no coração e se amaram tanto que criaram um 
rebento chamado Jack. Você é Jack. Do amor do Espírito você surgiu. Você trouxe 
este atributo para a Terra de uma maneira biológica. Quando dois humanos se 
amam eles podem criar um rebento como o Espírito os criou. Mesmo quando um 
rebento não é gerado, há um tremendo amor e uma tremenda energia sendo 
gerada.

A energia criada pelo ato amoroso entre dois humanos não sai para o ar suave e 
depois se dissolve. A energia, queridos amigos, do amor realizado entre os 
humanos, é coletada por Anjos. Depois é entregue da maneira apropriada na nova 
criação, o novo universo que vocês estão criando até mesmo neste exato momento. 
Esta é a mais potente de todas as energias utilizadas na criação do segundo círculo 
em que estão. Vocês começaram com um vácuo, agora estão construindo um 
segundo círculo, a segunda criação que constroem agora. A mais potente energia 
para esta construção é quando dois humanos fazem amor. É por isso que gostamos 
de olhar! (risadas)

Inversamente, queridos amigos, quando há sexo sem amor envolvido, e quando há 
sexo que envolve abuso e controle sobre o outro; quando há uma dominação de 
um pelo outro e há vício, isto também atrai energia. Não atrai uma com a qual os 
Anjos e entidades gostem de trabalhar. Atrai aqueles que são bem restritos a terra, 
aqueles cujas energias vocês não gostariam muito. Vocês o chamariam de 
“obscuro.” Eles vão convergir para este tipo de sexo controlador e se alimentarão 
desta energia.

Novamente, nós advertimos sobre o uso dos termos aqui, porque falamos muitas 
vezes por símbolos. Mas neste tipo de sexo, neste tipo de situação, uma energia é 
produzida e vai alimentar o que chamariam entidades obscuras. E nós agradecemos 
a você por esta pergunta. E não fiquem tão preocupados que entremos em seu 
quarto o tempo todo. (risadas)

Pergunta: Tobias, fui convidada a participar num grupo de cura por superposição 
das mãos. Todos têm formação numa terapia ou outra. Eu não tenho nenhuma 
formação. Eles ainda estão na “velha energia.” Se me juntar a este grupo, a coisa 
vai funcionar, e é para eu estar lá com a energia nova?

Tobias: É precisamente isto o que estão lhe pedindo. Há um saber interno da parte 
deles que você traz algo novo. Você irá desafiar muito de seus sistemas de crenças, 
nós não temos uma bola de cristal aqui e não fazemos profecias, mas conhecemos 
uma situação quando vemos uma. E há uma engrenagem aí que vai levar você a 
mostrar a muitos destes curandeiros uma nova maneira. Mas também deve 
compreender que eles também podem te despachar imediatamente! Você será um 
desafio pra eles, vai balançar suas velhas maneiras de pensar e crer. Então não 
leve a coisas para o lado pessoal, mas entenda que é apenas uma coisa para a qual 
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eles a chamam. Mas também é possível que fiquem zangados com você. Oh, você 
vai achar esta situação muito interessante e estamos ansiosos por receber notícias 
de você. (risadas)]

Pergunta: Tobias, porque você não fala primeiro (antes dos oradores convidados às 
reuniões do Círculo Carmesim). Fiz uma longa viagem para chegar aqui, e hoje 
muitos oradores eram da “velha energia.”

Tobias: Queridos amigos, a escolha é de Cauldre e nós o honramos pelo que diz. 
Muitas vezes a gente não concorda muito e falamos com ele. Ele sabe ser teimoso! 
Era teimoso mesmo quando era filho (risadas). E é ele quem escolhe. Não temos 
sido muito empáticos com ele sobre isto, mas nós permitimos que seja assim. Nós 
te agradecemos pela pergunta, mas você vai ter que falar com ele sobre isto. 
(risadas)

Pergunta: E sobre o crédito a coisas que percebemos como uma criação ruim? De 
quem é a culpa?

Tobias: Esta é uma questão excelente pois no esquema das coisas, quando todas 
as coisas são consideradas, não há uma criação ruim. E vocês já estão ouvindo isto 
dentro de vocês. De sua parte há julgamento do que é bom e ruim. Vamos dar um 
exemplo: Há um trabalhador da luz, que não está sentado nesta sala hoje, mas que 
vai ler este material. Este trabalhador da luz, este Shaumbra, foi responsável pela 
morte, de uma forma horrenda, de muitas pessoas numa vida passada. Desde 
então, isto tem perseguido este membro da família. Esta pessoa passou então por 
um caminho muito difícil com tremendos sentimentos de culpa, tremendos 
sentimentos de remorso, sentimentos mais terríveis que nunca de desconexão com 
o Espírito. Este trabalhador da luz até recentemente acreditava no mais fundo de si, 
que iria para o inferno. Ele começa a entender novas coisas. Será um dos mais 
poderosos, um dos melhores professores de todos. Se elevará rápido e terá insights 
e experiências que muitos outros jamais chegarão perto de ter. Ele escolheu, e 
aqueles que foram trucidados por esta pessoa escolheram, ter esta tremenda 
experiência. Eles escolheram passar por um pouco do mais tenebroso da escuridão.

Queridos amigos, para verdadeiramente levar as coisas adiante, há seres que 
escolhem ser voluntários para entrar na escuridão das escuridões. Eles se tornam 
voluntários para viver na sarjeta. Eles se oferecem para ver como é que é lá no 
fundo. Há honra em todo este trabalho. Então não deveria haver suposições ou 
julgamento sobre o que é certo ou errado.

Pedimos que vejam desta maneira. Você ao julgar, apenas não viu a cena inteira e 
o grande benefício para todos. Nós olhamos para suas criações, olhamos para suas 
ações em todas as coisas e compreendemos que há uma tapeçaria espantosamente 
bela, mas complexa na composição disto tudo. O que você consideraria como uma 
criação ruim, má, o que consideraria uma má ação, todas são parte de uma bela 
tapeçaria.

Você simplesmente está agora chegando ao ponto em sua iluminação onde pode 
começar a ver as coisas como elas são, e fazendo isto, e tendo uma maior visão 
espiritual das coisas, há algumas que escolheria não fazer mais. Há profundezas 
onde não escolheria ir porque não precisa ir. Você está chegando a novos caminhos 
de compreensão de como as peças desta criação de vocês se reúnem.

Pergunta: Querido Tobias, é correto que a sociedade tire a vida de alguém que a 
tirou de outros? Se é assim, você pode explicar porquê, se não, você pode explicar 
como indivíduos iluminados podem trazer uma mudança a este respeito?
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Tobias: (fazendo uma pausa) Estamos fazendo uma pausa para que a resposta 
também possa vir de dentro de vocês.

Há várias maneiras de olhar para esta questão. Primeiro, não existe vida e morte 
como a conhecem. Quando a vida de uma pessoa é tirada pelas mãos de outra, 
como você fala, elas simplesmente retornam para nosso lado do véu e passam por 
um período de cura. Passam por um período de reflexão e depois retornam à Terra. 
Vocês não as estão condenando ao céu ou ao inferno. Vocês estão apenas 
liberando-as um pouco mais cedo do que elas teriam escolhido.

Não fazemos nenhum julgamento sobre o apropriado deste tipo de ação. Mas nós 
lhes dizemos que quando ocorre, quando há pessoas que condenam outra, estão 
acrescentando isto ao seu balde cármico. Poderia ser todos os envolvidos no 
processo do julgamento, do juiz ao júri e seu oficiais da lei, e até mesmo o público. 
Até os que lêem nos jornais e decidem se a pessoa estava certa ou errada, ser 
morta ou deixar viver. Há uma reação cármica a isto dentro de sua alma. Assim 
que pedimos que tenham cautela antes de condenar ou julgar.

Ao nível filosófico, a questão real não é sobre um homem matando o outro. É sobre 
mudar a sociedade. É sobre entrar num tempo de iluminação e capacitação para o 
poder pessoal e a divindade. Todo o trabalho que cada um aqui está realizando, 
está tendo muito mais efeito na mudança da consciência deste planeta, do que a 
publicidade em torno de uma execução em seus jornais.

A questão real é o que se deveria fazer com a sociedade e não o que se deveria 
fazer com o indivíduo. O que deveria ser feito para se ter uma humanidade mais 
iluminada. Então, vocês matariam toda a sociedade? Não, achamos que não. Vocês 
matariam um homem? Vocês respondem.

Pergunta: Como tratamos nossos pais demasiadamente masculinos e da velha 
energia?

Tobias: É muito desafiador. Entendemos realmente. Alguns de vocês vão 
simplesmente escolher cair fora desta situação. Alguns escolheriam se dissociar 
destes pais. Vão achar melhor não tentar mudar este pai tão paternal, sequer 
tentar emendar e curar o passado, porque já tentaram e não funcionou, funcionou? 
A coisa sempre volta a vocês.

Há momentos quando você simplesmente precisa sair fora pelo bem de seu próprio 
ser. Vai ser difícil mudá-lo porque ele escolheu assim. Se não pode ficar em sua 
presença e aceitar esta energia, talvez seja o momento de sair fora. Mas é muito 
desafiador, nós compreendemos. Esta situação faz com que você olhe outras áreas 
dentro de si mesmo porque você também carrega as energias do pai muito fortes e 
isto o desafia. Seu reflexo faz com que olhe para dentro de si mesmo 
profundamente. Talvez um período fora desta situação fosse bom agora.

Pergunta: Tobias, como se forma o ego? Fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer que 
mesmo objetos inanimados possuem um ego. Como o ferro, por exemplo, tem um 
ego?

Tobias: Todos eles têm identificação energética, a qual é um pouco diferente de um 
ego. Um objeto inanimado como um cabide, como uma tigela ou um ferro, todos 
eles têm padrões de vibração. Como que impressões digitais de vibração. Eles não 
têm o tipo de energia espiritual que vocês possuem. Não têm a habilidade de ser 
um criador como vocês. Não têm o tipo de livre vontade que um dia vocês tiveram 
(risadas), e não detêm a habilidade para expandir sua divindade própria.
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Mas objetos inanimados contêm uma certa quantidade de vibração e inteligência. É 
fácil se comunicar com eles. Às vezes temos que coçar nossa cabeça e imaginar 
porque é que vocês não falam com mais árvores, tigelas, rochas e com as coisas. É 
muito gostoso falar com elas! Às vezes mais agradável do que falar com 
humanos.(risadas)

Todas as coisas têm seu próprio tipo de vibração e força vital. Todas se conectam. 
Vocês são separados – cada um de vocês é separado e independente – mas ainda 
assim, todos estão conectados de uma maneira. Não pense nestes objetos 
inanimados tendo um ego como o de vocês, mas pense neles como tendo uma 
identidade separada. Eles não podem tomar o tipo de decisões que vocês podem, 
ele não tem inteligência espiritual como vocês, e não podem crescer e expandir sua 
divindade como vocês podem. Mas no centro, no fundo todos vem do mesmo lugar, 
e portanto, vocês podem curtir com eles.

Pergunta: Querido Tobias, tenho sofrido de depressão praticamente toda a minha 
vida adulta. Encontro alívio com medicação e fico pensando se a medicação inibe 
meu crescimento espiritual.

Tobias: Bem, Cauldre nos pede para não dar conselhos médicos, mas vamos 
ignorá-lo aqui! (risadas) Queridos amigos, e você especificamente que fez esta 
pergunta, muitos de vocês usaram esta medicações como uma camada de 
proteção, para sair da intensidade em que vive sua própria mente. Nós podemos 
dizer a vocês, do que temos observado, que para realmente entrar em sua 
divindade terão, precisarão e vão desejar liberar essas drogas. Elas fornecem a 
vocês uma coberta. Elas fornecem uma barreira que os têm protegido de suas 
próprias velhas maneiras energéticas.

Precisarão liberá-las para seguir adiante. Agora, infelizmente os resíduos 
continuarão dentro de vocês por um período de tempo. Quando você parar de 
tomá-las, elas não vão sair imediatamente. Há uma construção química em seu 
corpo, mas mais que isto, elas causaram uma cobertura emocional que vai dar um 
pouco de trabalho para liberar. Há uma camada que precisará de muito amor e 
muita atenção para liberar. Sugerimos a você e a todos os que vem tomando 
drogas anti-depressivas e qualquer tipo de drogas psicológicas, que encontrem um 
jeito de liberá-las. Não estamos dizendo que sejam ruins, mas continuarão a 
manter uma barreira entre você e sua divindade.

Sugerimos que tenham um grupo de apoio de Shaumbra para conversar, pois 
passarão por alguma dificuldade e tempos de desafio para liberar estas drogas. 
Você vai estar expondo partes de si mesmo que tem tentado manter fechadas com 
estas drogas. Vai ser um tempo difícil e desafiador. Tenha o apoio do grupo de 
Shaumbra. Se não estão em sua região, mude-se para uma área onde estejam! 
Aprenda a trabalhar com eles e quando lhe dão tempo, atenção e amor, e o ajudam 
em sua jornada, dê a eles também; ajude-os com as coisas. Tem que haver uma 
troca equilibrada de energia.

Em nosso lado do véu não temos dinheiro como vocês, mas sempre trocamos 
energia. Quando você de início atravessou a Muralha de Fogo e entrou no vazio 
havia aqueles que tentavam tirar a energia dos outros, achando que roubando a 
energia dos outros, achando que roubando a energia de alguém, poderiam ter 
então o combustível e o segredo de como voltar pro Reino. Foi assim que pela 
primeira vez começou o roubo de energia!

Então, de volta a questão. Aqueles que estão em seu grupo de apoio, que estão 
trabalhando com você, alimentando-o e amando-o, devolva energia a eles. Ajude-
os na limpeza de suas casas, se for necessário. Ajude-os com os trabalhos caseiros, 
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faça-lhes um favor, mas retorne a energia. Nós trabalhamos com energia 
equilibrada deste lado. Façam o mesmo na Terra. Nós vimos como foi ter outros 
roubando energia e não devolvendo.

Estas drogas forneceram almofadas e talvez tenham sido apropriadas mas vemos 
que, para aqueles que estão entrando na energia nova, será uma coisa que vão 
querer liberar. Cauldre também pode sentir nossas emoções e sabe que não 
gostamos muito dessas drogas! Com essas drogas você está se escondendo do 
problema ao invés de dar atenção a ele. O trabalho de um bom facilitador da nova 
energia fará mais para equilibrar e curar, do que essas drogas podem fazer. Há 
questões centrais que tentam sair aqui. Seus médicos e conselheiros da energia 
nova podem ajudar você a trabalhar estas profundas questões internas, que estão 
causando o desequilíbrio.

Pergunta: Tobias, coisas significativas podem acontecer as pessoas que param de 
tomar drogas psicológicas.

Tobias: Nós entendemos. Você está falando em geral, das pessoas que ainda 
caminham na velha energia. Nós estamos falando daqueles entrando na energia 
nova e que são Shaumbra. Nós entendemos que isto – Cauldre nos interrompe 
freqüentemente, mas vamos prosseguir – compreendemos que há implicações na 
retirada desses medicamentos. Mas não entendemos ainda o tipo de reação que um 
trabalhador da luz da energia nova terá quando liberar estas medicações. A reação 
será muito diferente daquela de um humano caminhando na velha energia. Sim, 
eles precisarão estar sob supervisão, é por isso que dissemos que eles precisarão 
de um grupo de apoio. Vão necessitar de orientação e conselhos de doutores e 
facilitadores qualificados da energia nova. Mas caros amigos, vocês não podem 
entrar na energia nova com um complexo químico que altera os processos naturais 
e divinos que estão ocorrendo em vocês. Ponto!

(Nota de Geoffrey Hope: Eu lembro de me sentir muito desconfortável com esta 
linha de questionamento durante o canal. E lembro que Tobias era muito enfático 
em sua resposta, apesar de minhas objeções a seu conselho “médico.” Ele insiste 
em que estas drogas inibem a integração natural da divindade. Quando nós falamos 
sobre este assunto após o canal, ele reconheceu o benefício de drogas como o 
Prozac, mas acrescentou que os trabalhadores da luz podem finalmente sair destas 
drogas ao liberar os traumas energéticos desta vida e de vidas passadas. Ele 
também desafiou os Shaumbra a desenvolver programas de transição para aqueles 
que escolhem sair destas drogas. Isto poderia incluir uma combinação de remédios 
homeopáticos, aconselhamento extensivo, grupos de apoio e “jornadas de cura.” 
[como as oferecidas na Escola I do Círculo Carmesim] Gostaria de ter uma idéia 
preliminar de quantos Shaumbra estão atualmente usando anti-depressivos ou 
outras drogas psicológicas. Por favor, envie um e-mail sucinto para mim em 
Cauldre@aol.com . Vocês não precisam incluir seu nome ou outra informação 
pessoal. Apenas façam saber que tipo de medicamento e por quanto tempo vêm 
tomando. Sua correspondência será mantida estritamente confidencial. Após 
acessar os padrões gerais de uso, poderemos reunir um grupo médico de doutores 
homeopatas e psicólogos da energia nova para dar atenção à situação e começar a 
criar soluções. Me comprometo a ajudar os Shaumbra que escolherem sair destas 
drogas. )

Pergunta: Tobias, através da maioria das canalizações você tem falado sobre 
mudanças no corpo físico e na biologia. Eu não tenho percebido nenhuma destas 
mudanças ou transformações, nem mesmo a gripe "nova era." Por favor comente 
sobre a resposta de nossa biologia a energia nova.
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Tobias: Você é um dos afortunados que escolheu uma biologia que não é muito 
afetada por esta mudança para a energia nova. Considere-se um sortudo. Esta 
mudança não é uma coisa muito agradável como a maioria dos Shaumbra pode 
atestar. Você é um dos que possui um sistema biológico excelente no 
processamento de energia desnecessária e na distribuição de energia de uma 
maneira física e não-física.

Pergunta: A minha carreira vai envolver um centro de cura que James e eu 
criamos?

Tobias: Não somos profetas, não fazemos predições. Vocês é que são os criadores. 
Procure dentro de você o que gostaria de fazer. Procure aí dentro o tipo de 
trabalho, o tipo de ensinamento, o tipo de realização que lhe é necessária. Nós a 
apoiaremos no trabalho que realizar, e se sente no fundo de seu ser que um centro 
de cura é apropriado, que assim seja. Crie-o!

É interessante que faça esta pergunta. É interessante que pense que há algo escrito 
num livro, O Livro da Vida que diga que você vai criar um centro de cura. O Livro 
da Vida, para você e para todos que são Shaumbra, está em branco. Nós passamos 
por onze lições com vocês na Série dos Criadores. Você têm agora o quadro, todas 
as ferramentas em suas mãos para criar seus próprios desejos nestas páginas em 
branco. Nós sabemos que o medo humano diz, "Mas o que acontece se não for pra 
eu criar um centro de cura?" Quem é alguém para dizer o que você deve ou não 
fazer? Qual é a música em seu coração? O que você escolhe criar?

Estamos desafiando a cada um de vocês. Não há regras, não há coisas 
predeterminadas em sua vida como criador. As páginas estão vazias. Se você sente 
o desejo e a paixão de ter um centro de cura – talvez para curar as mesmas 
pessoas que passam pelo processo de liberação destas químicas no cérebro – se 
você sente paixão por um centro para eles ou para aqueles lutando com suas 
próprias energias masculinas, ou que estão lutando com suas energias femininas, 
se tem o desejo por criar um centro de cura para qualquer uma destas pessoas, 
faça-o! Crie-o!

A todos os presente, a todos os Shaumbra, não estamos puxando os cordões. 
Vocês não estão mais ligados pelo passado, presos ao carma. O futuro é seu para 
criar. E sabem o quê, queridos amigos? Você são tão poderosos que podem criar 
qualquer coisa. Mas você tem que dar o primeiro passo. Não pode ficar esperando 
que o Espírito entregue em seu colo. O Espírito espera que você inicie a ação. E 
quando assim fizer, e quando você criar algo de que se orgulhe, dê graças a si 
mesmo!

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / junho 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

12 de junho de 2001 - Série dos Criadores

Lição 12: Seu Novo Relacionamento com o Espírito & A Canalização da Unidade

Perguntas e Respostas

Esta é a primeira parte de uma série de três que constitui a Lição 12 da Série dos 
Criadores. O segundo segmento é a canalização do dia 13 de julho, e o terceiro é a 
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parte de Tobias em uma canalização a três – com Kryon e Arcanjo Miguel no 
domingo, dia 14 de julho de 2001.

Tobias: E assim é, queridos amigos, querido Shaumbra, que nos reunimos aqui 
neste espaço muito sagrado. Estamos repletos de alegria ao fundirmos com vocês, 
quando nos convidam a entrar em seu espaço. Estivemos antecipando este 
momento juntos faz um bom tempo! Estávamos mais excitados com nossa jornada 
até vocês neste lugar da montanha, do que vocês mesmos com sua vinda pra cá.

Este é um lugar de amor. É um lugar onde humanos, onde Shaumbra, de todas as 
partes do mundo se reúnem para três dias e meio de amor e conexão. Você desta 
vez vem para cá para o que chamam Conferência Luz do Verão. Nós viemos para 
dar uma força a cada um aqui. Esta tem sido sua jornada. Você veio aqui para se 
recarregar e re-preencher. Veio para cá atrás de força de maneira que possa voltar 
ao seu mundo, descer a montanha renovado e recarregado, pleno de vida nova, 
preenchido com o amor de sua família e dos demais humanos aqui reunidos – oh, 
eles vão revitalizar você – preenchido com o amor de todas as entidades aqui 
reunidas.

Estivemos bastante excitados sobre este encontro porque sabíamos que você 
precisaria de uma parada para reabastecer. Por isso estivemos preparando para 
este encontro. Estivemos trazendo as energias já faz um bom tempo para 
preenchê-lo, ajudando-o a se recarregar. Estivemos trabalhando com você por 
semanas e meses, mesmo antes que tivesse certeza de que viria. Tínhamos a idéia 
de que isto seria bem possível, assim que estivemos trabalhando com todos vocês 
– todos vocês – para este momento. Estivemos preparando de nosso lado as 
ferramentas e as energias que melhor facilitariam vocês agora.

Se você chega cansado, se está chegando estressado e deprimido, nós o 
aplaudimos por isso. Não se sinta envergonhado. Você veio ao lugar certo. É o 
momento certo para aqui estar. Permita a si mesmo o cansaço e a fadiga que sente 
interiormente. Oh, você tem dado duro, não apenas em vidas passadas, não 
apenas nesta vida, mas estes últimos poucos anos têm sido um grande desafio 
porque você está em transição de seu velho eu para se novo Eu Divino. Esta não é 
uma tarefa pequena! Na física espiritual, você está passando por mudanças
quânticas no centro de quem você é – em suas emoções, em seu ser físico, em seu 
pensamento e na maneira como lida com as coisas. Você passa por muitas 
mudanças!

É hora. É tempo de uma parada pra descanso. É por isto que você está aqui, e é 
por isto que esta sala está cheia de energia espiritual. Veja as luzes, as chispas por 
toda a sua volta e abaixo e acima de você. Há milhares e milhares e milhares de 
entidades reunidas neste espaço. Algumas que você conhece bem, e outras com as 
quais ainda não trabalhou mas que estão entrando em sua nova consciência. Elas 
estão aqui. Esta é a sua parada de descanso. Curta as energias que são trazidas 
aqui. Nós todos estamos a seu serviço por estes dias.

Quando você partir deste lugar ao final do encontro da família, você estará 
iluminado de muitas maneiras. Você terá deixado para trás um pouco da bagagem 
que trouxe consigo. Terá deixado uma parte de seu velho eu, o velho eu que você 
tem trabalhado para liberar, e que agora nesta energia, neste espaço sagrado, você 
pode liberár pois há muita facilitação aqui para este fim. Há muita facilitação.

Estivemos trabalhando com você, como sabe, em especial durante a noite por toda 
a semana passada ou mais. Pedimos desculpas por aqueles sonhos que você tem 
tendo, mas eram importantes para que você liberasse! (risadas) Vamos trabalhar 
com você hoje a noite e durante as noites em que aqui estiver. Não fique tão 
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furioso conosco quando ao despertar disser que não dormiu muito. (risadas) Há 
muito trabalho sendo feito, e não apenas aqui neste tablado, não apenas neste 
salão, mas em qualquer parte que você vá. Especialmente, uma energia intensa e 
amorosa de renovação está aqui presente. Ela lhe dará forças para seguir em 
frente.

Há muito trabalho para cada um vocês. Há muito trabalho a frente como 
Trabalhadores da Luz, como Shaumbra, como professores e como facilitadores. 
Muito trabalho. Nós precisamos de vocês. É por isto que nos reunimos aqui para 
lhes dar esta força. É hora de liberar agora mesmo o que você vem passando.

Você tem vivido por trás de seu velho eu humano, aquele com o qual encarnou 
neste corpo. Agora você está passando para um novo tipo de humano, um humano 
divino, um humano da energia nova. Este processo de mutação é difícil e desafiador 
no mais fundo. E está resultando em dores e sofrimentos em seu corpo. A sensação 
de estar subindo um dia e caindo no outro. Você está passando pela mais profunda 
das mudanças.

Não há nada errado com você – para aqueles que estiveram pensando sobre isto 
ultimamente. Não há nada errado. Você apenas atravessa o que temos dito ser o 
nível maior de mudança pelo o qual os humanos jamais passaram. Maior do que 
quando passaram em seus tempos de Alt (Atlântida) e em seus tempos de Mu 
(Lemuria). É mais grandioso porque a divindade e a semente crística que vocês 
carregaram desde que saíram de Casa – mas que estava escondida, coberta, que 
tem estado guardada fundo, profundamente fora de sua consciência – está 
surgindo agora.

Vocês não têm mantido sua divindade num estado consciente como este por 
milhares de vidas passadas nas quais viveram na Terra. Não mantiveram sua 
divindade num estado consciente por dezenas de milhares de anos antes de virem 
para cá, para a Terra. Esta divindade, esta semente internalizada está emergindo 
agora. Está causando transformações nos níveis mais profundos de quem são. E 
você se pergunta porque às vezes seus ombros doem? (risadas) E porque está 
sentindo estes altos e baixos? Você passa por enormes mudanças. E você sabe 
disso. Dentro de você, você sabe. É por isso que continua no difícil caminho em que 
tem andado. É por isso que há três dias e meio de parada para descanso. Divirta-se 
enquanto está aqui. Aceite o amor e a energia e a força que trazemos para você. 
Caros amigos, é como uma redoma dourada de luz entrando e ancorando neste 
lugar em que está sentado. Está aqui para que todos vejam e sintam. Estamos 
espantados com o trabalho que realizam!

Agora enquanto sua divindade, sua consciência crística está despertando 
internamente, você continuará a passar por muitas mudanças, mas elas serão mais 
suaves. Usamos a analogia do surfe. Agora mesmo você está pegando uma onda, a 
onda da Energia Nova. Você está no topo da onda. Você é um dos que está a 
frente, pegando a onda. Oh, você conhece a sensação! Há dias quando a onda é 
suave e desliza. Você pode ver a frente o potencial da energia nova sendo criado na 
Terra. E é maravilhoso. Você está fluindo e soando nesta onda de pura energia.

E há dias, caros amigos, quando a onda arrebenta, e você arrebenta com ela! Você 
bate no chão, e as ondas quebram bem em cima de você. Você chama alto e diz, 
“Queridos Espírito, o que é que você está tentando me dizer? O que é que eu devia 
estar sabendo? O que fiz de errado?” Nós estamos aqui para lhe diz, todos nós aqui 
reunidos neste fim de semana, que você não fez nada errado! Não há nada mais 
que estejamos tentando lhe dizer. Você está simplesmente pegando a onda da 
energia nova. Vocês são os que a estão criando, experimentando as energias. Vez 
por outra, mesmo seus maiores inventores, como o chamado Thomas Edison, 
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cometem falhas. Ele não teve sucesso logo na primeira vez. Vocês são os 
inventores e os arquitetos da energia nova. Permitam a si mesmos despedaçar-se 
de vez em quando.

Ao continuar a trabalhar com estas energias, ao continuar a permitir a divindade 
surgir de dentro de você, algo novo vai acontecer. Quando você estiver no topo da 
onda e ter aquela sensação de estar afundando, e você souber que a onda está 
para quebrar, e começar a ficar ansioso e preocupado de se arrebentar junto com 
ela... o que vai acontecer na energia nova – com sua divina luz interior – é que 
outra onda vai surgir repentinamente. Você simplesmente muda para a nova onda. 
Logo, logo ao invés de se arrebentar com as ondas, você estará pulando de uma 
para outra. Vai ser divertido. Será maravilhoso, e você será capaz de pegar uma 
nova onda quando a antiga se for. Então quando a onda começar a quebrar, você 
pegará a próxima. Você, queridos amigos, está pegando a onda da nova energia.

Aproveite estes dias para relaxar e permita que nós entremos e energeticamente 
massageemos você, energeticamente trabalhemos com você. Mesmo durante os 
momentos em que está aqui nesta sala ouvindo as pessoas, haverá um fluir de 
energia entrando. Quando estiver dormindo a noite, estaremos trabalhando com 
você. Queremos vê-los energizados! Queremos vê-los continuar no trabalho, para 
ajudar toda esta Terra e todos os humanos em transição para a energia nova. 
Transição significa trazer a superfície a consciência divina que tem estado 
escondida dentro de todos vocês desde que saíram de Casa.

Antes de respondermos suas perguntas – ou tentar respondê-las- queremos dizer a 
cada um de vocês o quanto sentimos sua falta. Sabemos que vocês estão numa 
jornada muita longa e árdua. Sentimos muito sua falta. Quando você fizer sua 
transição para a energia nova, esperamos estar seguindo atrás e juntos com você.

Agora antes de iniciarmos com as perguntas desta noite, dizemos a cada um que 
somos nós que estamos canalizando você. Nós lemos a consciência deste grupo,
dos Shaumbra. Simplesmente estamos lendo-a de volta para vocês. Estamos 
canalizando vocês. É isto o que estamos fazendo. Estamos olhando dentro de sua 
consciência e de sua energia e de onde você está e simplesmente enviando a você 
um relatório. Como dissemos antes a vocês em reuniões como essa, pedimos a 
cada um que olhe dentro de si mesmo para achar as respostas as perguntas que se 
seguem, olhem também dentro de si mesmos. Quando você ouvir a perguntas 
deste noite, olhe dentro de seu ser. Não para seus guias – pois eles se foram – não 
para o Espírito, não para os outros, não para o Kryon, nem mesmo para mim, 
Tobias – mas olhe dentro de seu próprio ser para encontrar as respostas. Ao fazer 
isso, sua divindade começará a responder. Se você colocar isso em prática, ela cai 
começar a responder. Olhe dentro de si. Assim estará construindo sua divindade. 
Estará permitindo que esta luz surja cada vez mais forte. Procure dentro de você as 
respostas. Então nós também daremos nossa versão de volta a vocês. Queridos 
amigos, curtam este momento junto com a família. E com isso, vamos começar 
com as perguntas desta noite.

Linda Benyo (lendo as perguntas do pessoal no caderno): Tobias, quero te 
agradecer por já ter respondido um bocado das perguntas que aqui se encontram.
(referindo-se ao bloco de perguntas em suas mãos)

Tobias: É engraçado como as coisas acontecem!

Pergunta: Tobias, quando eu falo com meu Eu Superior, como sei que estou 
ouvindo meu Eu Superior e não meu ego?
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Tobias: É uma questão de praticar e logo você vai aprender. Primeiro de tudo, 
entenda que não há separação entre seu ego e seu Eu Superior. Você olha como se 
seu ego fosse uma coisa humana baixa e seu Eu Superior fosse um anjo ilusório 
existindo em outra esfera de consciência. Comece a integrá-los. Ouça a resposta 
que surge. Não tente julgar o que vem. Apenas ouça dentro de si. Se você 
continuar a fazer e praticar isto, você vai estar passando por um refinamento. Não 
é tanto uma questão de você estar ouvindo ao Eu superior ou ao ego, mas ao 
continuar a perguntar a si mesmo, vai abrir um conduit ou um caminho para que a 
entrada de uma verdade maior.

Cauldre (Geoffrey Hoppe) pede que partilhemos sua história porque no início ele 
não estava tão seguro também. Nós continuamos a encorajá-lo a continuar fazendo 
isso. Também dissemos a ele que de vez em quando daria umas tropeçadas. Ele 
tentava fazer suposições ou alguma profecia, e isto nem sempre se realizou, e 
então ele ficava frustrado consigo mesmo. Mas nós continuamos a encorajá-lo. 
Agora ele sabe a diferença entre nós e seu próprio ser. Ele está aprendendo cada 
vez mais a ter confiança em si mesmo. Encorajamos cada um a continuar a 
perguntar-se internamente. Não tente determinar de onde a resposta esta vindo. 
Todas vem de dentro. Quanto mais praticar, mais será fácil para a clareza e para 
que a verdade surja. Pratiquem todos os dias. Pratiquem cada dia. Ela surgirá cada 
vez mais forte. A resposta está dentro de você.

Pergunta: Tobias, por favor fale mais do Shaumbra, da energia de Shaumbra.

Tobias: Queridos amigos, falaremos mais sobre isto amanhã quando nos reunirmos 
novamente, mas responderemos em parte esta noite. 2.500 anos atrás e 2.000 
anos atrás e há 1.000 anos atrás houve uma grande afluência de humanos, de 
anjos vindo para a Terra, trazendo com eles atributos energéticos especiais. Não foi 
uma pessoa. Não foi apenas Sidarta. Não foi só Jesus de José que veio para cá para 
trazer Luz. Foi uma entourage inteira de humanos.

Houve um grupo 2.000 anos atrás que participou disto. Queridos amigos, a maioria 
de vocês e a maioria de vocês lendo este material faziam parte deste grupo. Vocês 
não eram necessários em Jerusalém na época, embora muitos o fossem. Mas vocês 
vieram para a Terra naquela época para trazer um importante atributo, que iremos 
discutir amanhã. Vocês se reuniam. Vocês se encontravam. Vocês deram a si 
mesmos o nome Shaumbra. Era, num certo sentido, uma sociedade tranqüila, um 
grupo tranqüilo. Vocês tinham um entendimento, quando se olhavam nos olhos, 
que tinham vindo a Terra naquele importante época para trazer algo muito 
necessário. Vocês transmitiam a data de seus encontros. Comunicavam que havia 
uma reunião a se realizar e que seria marcada com um artigo de roupa, uma 
manta, ou outro tipo de roupagem de cor carmesim. Vocês chamavam a si mesmos 
Shaumbra. Havia um acordo entre vocês, entre todos nós, do tempo quando pela 
primeira vieram para a Terra, da jornada que realizariam. Olhem-se nos olhos 
agora. Façam isso. Olhem-se nos olhos. (Os presente se olham nos olhos.) Vocês 
são família. Observem o amor. Vejam a Luz. Lembrem-se como concordaram em 
retornar juntos novamente, mesmo que por um curto período de tempo. Olhem ao 
redor. Isto é Shaumbra. Isto é família – Shaumbra, significa a família de Casa. Nos 
reunimos aqui agora neste amor.

Pergunta: Tobias, minha pergunta é esta. Como um praticante de cura energética, 
vejo curas instantâneas ocorrendo o tempo todo. Parece que de uma certa maneira 
tudo está acelerando. Estamos começando a ver regeneração de membros, 
regeneração de órgãos, etc? Como posso facilitar isto efetivamente?

Tobias: As curas que você vê, especialmente com sua família de Trabalhadores de 
Luz, se tornarão cada vez mais aceleradas. Lembramos a todos aqui presentes que 
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são curandeiros e facilitadores, que vocês são apenas um conduit de energia. Estão 
tão somente servindo como ponte para o potencial de cura de uma pessoa com seu 
tempo e desejo próprios de liberar estas lições de doença. Aqueles que estão agora 
prontos para a cura – e vocês verão muitos neste fim de semana porque vieram 
aqui para isto – eles vieram para liberar, e as curas serão rápidas. Outros, queridos 
amigos, como vocês aprenderam, não estão tão prontos. Eles estão procurando 
soluções e curas externas. Ainda não deram a profunda olhada interior. E será 
difícil com eles. Lembrem-se, não é sobre você. Não é uma questão de você ser 
realmente efetivo enquanto curandeiro. Você irá aprender amanhã (através do Dr. 
Eric Scott Pearl) de técnicas e exercícios de cura muito poderosos que você pode 
utilizar. Você poderá aprender a ser um conduit do potencial de cura que está aqui. 
E sim, ela será rápida.

Regeneração de membros, órgãos novos – tudo é possível. Mas nós os advertimos. 
Nós os advertimos. A extensão da cura ainda depende das pessoas com as quais 
você está trabalhando, seus clientes e pacientes. Também há condições físicas e 
biológicas que torna mais desafiante um recrescer de uma perna do que a cura de 
uma ferida. Há ainda a física terrena envolvida. Assim que os advertimos. Se você 
está pegando aquela onda alta e as coisas não funcionarem do jeito que gostaria, e 
você simplesmente se arrebenta, apenas volte e torne a ir novamente.

Todas estas coisas de que você fala são potenciais que existem agora. Vocês, 
Shaumbra, Trabalhadores da Luz pelo mundo são realmente os que estão trazendo 
esta energia. Você sabia que vem aqui para aprender um pouco da mais avançada 
tecnologia, mesmo que ela não envolva máquinas? É a nova tecnologia do Espírito. 
Vocês vieram para cá também para aprender sobre a mais avançada tecnologia que 
incorpora seu equipamento moderno e atual, mas que são agora utilizadas de uma 
maneira diferente para olhar internamente, não apenas o corpo mas também o 
espírito do ser. Vocês vieram a esta conferência para aprender alguns dos maiores 
avanços na medicina, a mais avançada percepção do que está acontecendo no nível 
de seu DNA, que é, caros amigos, muito simplesmente o despertar de sua 
divindade. Sua divindade está oculta ao redor de seu DNA. É por isto que estão 
aqui. Todo o potencial para uma cura instantânea está aí. Todo o potencial para a 
regeneração de membros, pois a extensão da vida se encontra aí, mas compreenda 
que mesmo o grande Thomas Edison deu suas tropeçadas. Não foi sempre que ele 
conseguiu de primeira. Permita-se. Permita a paciência em seu processo.

Pergunta: Tobias, deveríamos estar ensinando as crianças? Na energia nova elas 
estão tão apenas esperando por nós?

Tobias: Queridos amigos, vocês não estão entendendo muito bem. Vocês serão 
lembrados como os primeiros a fazer a jornada para a energia nova. Não há 
crianças esperando por vocês aí. Na energia nova não há santos ou arcanjos. Não 
há Tobias aguardando vocês. Não há Jesus de José lhe esperando. Vocês, são 
vocês. Vocês são os que estão criando a ponte. Vocês são os que serão lembrados 
pelos sacrifícios, pela persistência, pelo amor na construção da ponte do velho para 
o novo.

Há crianças agora entrando que possuem atributos especiais e únicos, mas elas 
esperam que vocês sejam seus professores. É por isto que nós dizemos que o 
trabalho que estão fazendo é tão importante. Elas estão olhando vocês. Sim, será 
mais fácil para elas atravessar este vazio, fazer a caminhada obscura, difícil e 
solitária que vocês tomaram. Será mais fácil, pois elas terão um guia humano no 
outro lado Terão alguém que as encoraje e façam-nas saber que podem realizá-la. 
E este guia será você. Vamos continuar a dizer isto a vocês mais e mais. São vocês 
que estão pegando a onda. Vocês serão os professores. É por isto que pedimos a 
você – e estamos pedindo novamente esta noite – que permaneça aqui nesta Terra 
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em seu corpo físico, que fique porque precisamos de professores. As novas crianças 
entrando precisarão dos professores. Nós precisamos de vocês.

Pergunta: Temos ouvido muito sobre o ano 2012 e tudo isso – você sabe o que 
quero dizer, tenho certeza. Sou uma pessoa de visão, mas eu não posso imaginar 
como será a vida se tivermos sucesso em elevar a vibração da Terra e nos 
graduarmos. Continuaremos a precisar de emprego, trabalho e dinheiro? 
Precisaremos comer e produzir alimento? Por favor, ajude-me a preencher os 
espaços em brancos. Obrigado.

Tobias: Caros amigos, primeiro precisa ser dito que não há uma data fixada de 
2012. Aceitem isto. Esta é uma data projetada. As coisas não irão mudar do dia pra 
noite em 31 de dezembro de 2012. Nós não fazemos profecias, mas desta vez 
faremos uma. (risadas)

Há um salto quântico delineado, ou transformação, que foi estimado para o ano 
2012. Não há nada de mágico sobre esta data. Nós dissemos numa canalização 
anterior que a partir do próprio trabalho que vocês e outros humanos estão 
realizando, vocês estão adiantados neste esquema, verdadeiramente a frente. Não 
espere por 2012 por este salto quântico dentro de si mesmo. Você pode tê-lo 
agora, e uma vez que o tenha, e uma vez que faça emergir esta divindade interior, 
então você tocará uma pessoa, que tocará outra. Este é o salto quântico que 
ocorrerá.

O que ele significará pessoalmente pra você? Nós dissemos mais cedo esta noite –
ao invés de pegar a onda e depois se quebrar com ela, você surfará de uma onda 
pra outra. Seu emprego, seu trabalho não vai mais parecer como um trabalho. Vai 
haver muito amor envolvendo seu trabalho. Vai parecer que estão lhe pagando 
grandes somas de dinheiro, as quais você não sabe mais como utilizar. Será muito 
mais fácil. Voce não vai mais estar naquela luta pela qual está passando agora. Seu 
corpo, sua mente terão uma melhor conexão com o Espírito. Eles trabalharão 
juntos em harmonia.

Nós não estamos querendo aqui definir para você o que é esta transformação, 
como é que será esta energia nova. Nós não sabemos. Ninguém chegou lá ainda. 
Nós sabemos sim, baseados no que vemos dentro de todos vocês, que é uma 
criação ocorrendo muito rapidamente., mas que é de natureza divina. Não se limita 
a simples criação de uma conta bancária maior, porque isto terá muito pouco 
significado para vocês. Você verá que todas as coisas vem a você. Você não vai ter 
que lutar por elas. Elas estarão aí. Você se espantará como vai ser fácil, e podemos 
lhes dizer observando-os, que alguns estão começando a experimentar isso. É tão 
fácil que talvez você tenha dificuldade em aceitar. Você talvez propositalmente 
tente sabotar para tornar a coisa mais difícil. Talvez possa sentir-se desconfortável 
por não haver luta, por não ter que esforçar-se. Você pode pensar que está 
recebendo de graça. Na energia nova, ao fazer a transição para ela, a luta está 
terminada. A luta é liberada.

Falaremos mais sobre isto no ano que vem em nossa nova série. Falaremos sobre 
isto tantas vezes até que fiquem cansados de tanta repetição. Vamos continuar a 
lhes dizer que não se trata mais de vocês. Não se trata mais do velho eu. Vocês 
não se sentirão preenchidos da mesma maneira como antes. Serão preenchidos de 
uma nova maneira. Você não vai ter que se preocupar muito com pequenos 
detalhes. Não será mais sobre você e quanto dinheiro tem ou quanta saúde. Você 
vai fazer a passagem para uma nova consciência onde agora entende que você é 
um ser em serviço. Vocês são os professores. E seguramente tudo o que precisar 
virá a você apropriadamente. Entenda que não é o Espírito ou os anjos trazendo 
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coisas a você. É você que as cria. Vai haver um novo equilíbrio interno, uma nova 
vibração em seu interior que traz a superfície todas as coisas apropriadas.

Nesta energia nova haverá desafios. Nem todos humanos farão a transição para a 
energia nova em um único mergulho repentino. Será um a um. Será 
individualmente. Você vai achar desafiador, queridos amigos, em sua nova 
consciência divina, muito desafiador trabalhar com humanos que ainda não estão 
bem despertos. Você terá empatia por eles no nível mais profundo. Causará dor a 
você ver pelo que passam, saber da longa caminhada que eles tem que fazer pela 
"Ponte das Espadas." Você vai se lembrar como foi com você. Como dissemos antes 
nestas sessões, este será seu maior desafio – ver o sofrimento na Terra, ver a dor 
por que outros passam e infligem uns aos outros. Este será um dos maiores 
desafios por que passarão. Uma parte de você desejará partir. Será tão difícil ver o 
sofrimento de outros. É por isto que nos reunimos e falamos desta maneira para 
trazer nosso amor, é por isto que pedimos a vocês que continuem a jornada.

Pergunta: Tobias, como podemos liberar a dor e o desconforto associados as 
mudanças no DNA?

Tobias: Esta é uma pergunta excelente. É um coisa que estamos estudando 
cuidadosamente com vocês, observando o que está acontecendo. Como vocês 
estão entre os primeiros a passar por estas mudanças, era difícil pra nós saber 
antecipadamente pelo o que vocês estavam passando exatamente. Nós estamos 
aprendendo agora porque vocês estão se comunicando conosco e uns com os 
outros. Estamos aprendendo sobre as dores e os sofrimentos por que estão 
passando. Há muita, muita facilitação nova e processos medicinais, e processos 
homeopáticos que vocês, que estão aqui e que outros pelo mundo afora, que são 
da família, estão criando e desenvolvendo para ajudar a aliviar e tornar mais leve 
este processo. Estamos trabalhando com aqueles que estão ajudando a criar estas 
novas coisas. Dissemos anteriormente que estamos cientes de muitas tecnologias e 
novas práticas de cura surgindo. De nosso ponto de vista, sabemos que em breve 
elas serão veiculadas. Ainda há trabalho sendo feito a este respeito.

Uma coisa de que sabemos é que há pessoas nesta mesma sala que estarão 
desenvolvendo, e que já estão trabalhando com técnicas muito simples, técnicas 
que ajudam a suavizar este desconforto. É muito simples, queridos amigos, porque 
é uma transferência de energia para lugares apropriados dentro do corpo e a 
energia da pessoa que ajudará a aliviar algumas destas dores. Vocês irão ajudar a 
facilitar uns aos outros neste processo. Enquanto isso, queridos amigos, a melhor 
coisa que podem fazer por si mesmos é amar seu corpo, amar cada célula em seu 
ser, amar quem você é porque esta vibração enviada é muitíssimo apreciada nos 
níveis mais profundos de quem são. Lembre-se de amar seu corpo. Lembre-se de 
enviar a si mesmo esta energia divina. Lembre-se de enviá-la a todas as partes de 
seu ser. Neste momento será isto o que causará o impacto maior sobre seu ser.

Pergunta: Tobias, como posso chegar a aceitação, cura e auto perdão por ações 
passadas, as quais parecem limitar o crescimento espiritual?

Tobias: É difícil na condição humana lidar com o fato de que você está pagando 
carmas de vidas passadas. Como dissemos em recentes discussões, não são 
apenas suas vidas passadas, mas também a linhagem familiar, seus ancestrais 
consangüíneos. Sabemos que é difícil não saber exatamente o que você fez 
naquelas vidas, não saber a cabeça de quem você cortou, não saber que coisas 
foram feitas, e ainda assim liberá-las. Entretanto, isto é uma benção. Se você 
tivesse uma lembrança vívida e específica de todas aquelas coisas, seria demais pra 
você. Seria difícil ter condições de segurar a barra. Não é necessário saber o que foi 
tudo aquilo.
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No entanto, queridos amigos, quando encontrar um momento tranqüilo consigo 
mesmo, sente-se por um momento e observe as energias rodeando você. Observe 
o círculo ao seu redor. São as identidades de suas vidas passadas. São as 
identidades de sua linhagem ancestral. Todas elas estão ao seu redor, aclamando-o 
pelo trabalho que você realiza. Quando você libera coisas nesta vida, quando você 
passa por dificuldades e aprende a lidar com elas, está não apenas curando a si 
mesmo nesta vida. Você está curando o passado de quem você foi. Você está 
curando o passado de sua família, de sua linhagem. Está curando o passado de 
antes de vir à Terra. Como dissemos antes, você se distingüe como "ascendente" 
por tudo o que tem sido. É por isto que o trabalho que realiza é tão importante. 
Compreendemos que é difícil passar por isso, caros amigos, mas você está 
literalmente reescrevendo o livro do passado. Você está curando o que foi feito no 
passado. Ao mesmo tempo, enquanto você passa por seus desafios e liberação e 
curas, entenda que a energia de suas vidas passadas têm sido mantida dentro da 
Terra. Quando alguém que você foi morreu no passado, a Terra manteve a energia 
até a chegada do momento apropriado. Agora é o momento apropriado. Agora é a 
hora quando a Terra está liberando as energias do passado, deixando-as ir. Não é 
só você que libera, a Terra também está liberando, através dos vulcões e 
terremotos, através das ventanias, através dos movimentos naturais da Terra. Ela, 
este espírito precioso, agora está liberando você do passado. E sim, isto vai fazer 
seu corpo doer. Isto também leva seu corpo e sua mente a conflitos se você vive 
nos pontos da Terra que estão liberando agora. Se você vive próximo as linhas de 
terremotos e de vulcões e em áreas que atraem vendavais, você será afetado. 
Estes lugares são difíceis para se viver. Você não acha que há uma razão para você 
estar aí?

Pergunta: Tobias, como adquirimos ascensão nesta vida?

Tobias: Não desejando conseguir ascensão nesta vida! (risadas) Queridos amigos, 
nós ouvimos isto com tanta freqüência! Ouvimos suas orações, todas elas. Ouvimos 
suas conversas. Ouvimos até mesmo seus xingamentos, mas não ligamos muito! 
(risadas) Para aqueles que desejam deixar o que alguém acabou de nomear em sua 
mente este "planeta fedido" (risadas) e nunca mais voltar de novo, nós temos más 
notícias pra vocês: Nós sentaremos com vocês novamente em outra vida em 
grupos como este! Vocês estarão em um novo corpo, mas nós estaremos lhes 
dizendo as mesmas histórias!

Você deixou o Lar há dezenas de milhares de anos atrás, mas acrescentamos com 
um piscar de olhos, que não faz tanto tempo. Você sabia que a criação conhecida 
de vocês não é realmente tão antiga? De uma certa maneira, o tempo está indo pra 
trás assim como está indo pra frente. Não faz tanto tempo que saíram de Casa. 
Vocês saíram de Casa e passaram pelo vazio. Vocês criaram as estrelas. Vocês 
criaram este universo, seu playground. Quando as coisas passaram a não funcionar 
muito bem, vieram para este lugar Terra, mas havia sabedoria e divindade por trás 
desta decisão.

Vocês vieram para este lugar Terra para ajudar a determinar um novo equilíbrio, 
criar um ninho, uma nova casa para dar nascimento a um novo tipo de divindade. É 
por isto que estão aqui. Esta Terra é um ninho. Um lar. Vocês estão dando 
nascimento a um novo tipo de divindade que jamais foi vista em toda a criação. 
Vieram pra cá para criar a energia nova, o que temos chamado a "segunda 
criação." Caros amigos, quando você ascende, não volta pra Casa. O Lar vem por 
conseqüência a vocês. O Lar virá para cá. Não sabemos como dizer isto direito –
vocês não podem voltar pra Casa. Vocês não podem. Mas o Lar, a Casa pode vir a 
vocês. A Criação, Tudo Que É, o Primeiro Círculo irá se expandir até onde vocês 
estão. Ele virá até vocês. Ascensão significa entrar dentro desta energia nova onde 
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sua divindade reluz neste novo lugar a que deram nascimento. Não se trata de 
VOLTAR pra Casa. Se trata de algo novo para o Espírito que jamais poderia ter sido 
realizado antes. Vocês que estão aqui... vocês existem fora de Tudo Que é. Ah, 
Cauldre nos tem desafiado muitas vezes a este respeito, mas continuamos a dizer 
que quando deixaram o Reino, foram além de Tudo Que É. Mas algum dia Tudo Que 
É virá para vocês. Ele irá se expandir. Em primeiro lugar, esta é razão inteira por 
que vocês saíram do Reino.

Aproveitem estes três dias e meio (Summerlight Conference - Conferência Luz do 
Verão) para rejuvenescer e ganhar novas forças e nova compreensão. Aproveitem 
estes três dias para liberar aquelas coisas que vocês vêm tentando liberar, mas que 
teimosamente insistem em ficar penduradas. Aproveitem estes três dias para 
fundirem-se com a família, amar uns aos outros, e compreender que têm estado 
numa incrível jornada.

Nós os amamos ternamente, e como podemos falar das dezenas de milhares de 
entidades que agora estão reunidas com vocês no alto desta montanha, estas 
entidades que entram para trazer todas estas coisas, vocês nunca estão sós!

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / junho de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

13 de julho de 2001 - Série dos Criadores

Lição 12 - Parte I: Seu Novo Relacionamento com o Espírito

Apresentada na Kryon Summerlight Conference (Conferência Luz de Verão de 
Kryon) – Breckenridge, CO, 13 de julho de 2001

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos neste espaço, nesta energia 
sagrada, com a família. Desde nosso último encontro aqui, na noite passada, a 
energia deste salão, do hotel em que se encontram neste topo da montanha, a 
energia vem se elevando. Está sendo edificada. Vocês, queridos amigos, vão achar 
difícil controlar a temperatura neste salão porque há muitas mudanças acontecendo 
dentro de vocês. Estão liberando. Estão aclarando o caminho para algo planejado 
há muito tempo. Estão dando espaço dentro de si mesmos para que esta nova 
divindade surja em suas vidas. E hoje vamos falar especificamente sobre isto.

Queridos amigos, você está liberando a velha energia em sua vida. Está passado do 
velho para o novo. Este é um espaço sagrado para que realize isso, e o momento é 
sagrado. Como dissemos a noite passada, estivemos trabalhando com vocês dias, 
semanas e mesmo meses em preparação para este momento. Foi a energia do 
Espírito, do Kryon, do arcanjo Miguel e do Conselho Carmesim que o trouxe aqui 
para trabalhar intensamente com você. Você chega agora a este ponto de 
transição. É uma transição muito significativa em sua vida, uma transição 



219

significativa para todos aqueles que estão em sua vida, assim como para Tudo Que 
É. Este é um momento realmente sagrado e abençoado.

Sempre temos visitas nesta sala de aula da energia nova. A energia que vem em 
visita hoje é a de Casa. É a de Casa. Eles se reúnem no segundo ciclo. Vocês estão 
no primeiro. Eles se reúnem por toda a volta. É a lembrança de Casa, do Reino de 
onde você veio. São dezenas de milhares de tempo desde que você partiu – mas 
realmente não faz muito tempo – desde que saiu para esta incrível jornada. É a 
jornada dos anjos, do Reino, através do vazio para este lugar que chamam Terra. 
Tem sido uma jornada incrível, uma jornada incrível! E hoje as energias de Casa, as 
energias do rei e da rainha chegam em visita. Vamos falar mais sobre isto durante 
nosso encontro.

Também reunidas nesta sala no segundo círculo estão as energias do Kryon e as 
energias do Arcanjo Miguel. Eles também estão aqui. Estiveram presentes o tempo 
inteiro em que vocês aqui têm estado. Eles se reúnem para um tipo de cerimônia 
de graduação para vocês, um novo início para vocês, um novo tempo para vocês.

Vamos fazer uma pausa para que lhes diga quem eu, Tobias, sou e quem tenho 
sido em suas vidas. De fato caminhei pela Terra. Caminhei num corpo humano por 
muitas, muitas encarnações. Passei muito tempo com muitos de vocês. Nos 
conhecemos nos dias de Alt (Atlântida). Trabalhamos juntos. Estávamos 
procurando. Buscávamos nossa divindade interior. Usávamos tecnologia para nos 
redescobrir, para tentar achar a divindade interior escondida. Quando percebemos 
que não era possível, escolhemos deixar esta fase da Terra. Escolhemos um tipo de 
renovação através da destruição, de maneira que pudéssemos começar tudo de 
novo. De maneira que pudéssemos iniciar novamente esta busca pela semente 
divina em nosso interior.

Eu, Tobias, então conheci muitos, muitos de vocês. Trabalhamos juntos, mano a 
mano. Rezamos juntos. Pesquisamos juntos. Rimos juntos. É por isto que você 
conhece minha energia.

Houve um tempo em que nos reunimos novamente, mas eu não estava em corpo 
físico. Nos reunimos como família, como Shaumbra. Isso foi há 2.000 anos em seu 
planeta. Eu trabalhei próximo a muitos de vocês, muitos. Foi uma época 
importante, sobre a qual vamos falar. Vocês podem conhecer minha energia a 
partir deste tempo. Andei com vocês junto com seus guias – (dando uma risadinha) 
com seus ex-guias. Desde então caminhei com vocês por muitas vidas, servindo-os 
em amor, mantendo a energia da família pra vocês, tranqüilizando-os. Trabalhamos 
junto com seus anjos e sua entourage pessoal. Nesta vida tenho trabalhado com 
eles próximo a você, já que você tomou a decisão de entrar em seu despertar, uma 
vez que tomou a decisão de ser um Trabalhador de Luz, que tomou este caminho 
difícil e solitário, que deixou de certa forma a consciência da velha energia da Terra 
e começou a entrar na sua energia nova.

Eu, Tobias, e as entidades do Conselho Carmesim temos trabalhado bem junto a 
você em seu sono a noite e em seu estado de vigília. Sabemos que esta jornada 
dos anjos é difícil. Sabemos que é um tempo de desafios para cada um de vocês. 
Estão fazendo algo nunca antes realizado. Continuarei a trabalhar com vocês, assim 
como as energias do Kryon e dos arcanjos e de todos os demais. Vamos continuar a 
trabalhar com vocês enquanto mantiverem a escolha de prosseguir em seu 
caminho, enquanto continuarem esta jornada de anjos.

Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são aqueles que partiram de Casa há 
muito, muito tempo atrás para fazer uma longa jornada. Deixaram o Lar. Deixaram 
o conforto do Reino. Faz muito tempo deixaram sua família original. Quando 
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partiram da criação e de Tudo Que É, atravessaram a Muralha de Fogo. Como 
dissemos muitas vezes, ela fragmentou vocês em milhões de pedaços. Despedaçou 
seu velho eu e consciência em milhões de partes. Quando foram reunidos 
novamente, vocês estavam fora de Tudo Que É. Estavam fora de Casa e do Reino e 
de Tudo Que É. Você estava num vazio, no nada. Tão vazio que nem mesmo o 
preto existia, nem o vácuo – nada – você acordou no vazio.

Queridos amigos, vocês acordaram aí, levando nada de Casa consigo. 
Metaforicamente significaria que não tinham bagagem. Nenhuma posse. Nenhuma 
lembrança real. Você acordou no nada. Era parte de sua jornada. Parte de sua nova 
aventura. E daí resultou uma tremenda sensação de solidão, uma separação, culpa 
e raiva. Quando você acordou no vazio, após ter saído de Casa, após ter deixado a 
criação original, não havia nada. Os sentimentos de solidão e separação, culpa e 
raiva e tristeza, somados ao desejo de retornar ao todo e a completude têm estado 
com você desde então. É por isso que você chora desta maneira a noite. Nós te 
ouvimos. Nós entendemos como é.

Mas você estava numa jornada, uma grandiosa jornada que o tirou de Casa e do 
Reino para finalmente estar neste lugar Terra. Durante este período você teve 
muitas aventuras fora, no que chamam seu universo. Vocês sabem que foram 
vocês que criaram as estrelas? E que são vocês a prosseguir na criação de seu 
universo? Ele não estava aqui quando despertaram. Não havia nada. Foram vocês. 
Vocês criaram muita coisa!

Finalmente você veio pra Terra. Você veio pra Terra para aprender algo novo. Ao 
longo de suas inúmeras jornadas, queridos amigos, não havia lembrança real de 
Casa. As batalhas e guerras em seu universo nas quais se engajaram, tudo foi uma 
tentativa de achar o caminho de Casa. Vocês tentaram tirar energia uns dos outros. 
Lutaram com anjos e entidades na esperança de tirar energia suficiente para levá-
los de volta pra Casa. Mas como sabem, não funcionou. Isso não funcionou. É por 
isso que tem havido conflitos. É por isso que vocês ainda tem conflitos aqui na 
Terra. As pessoas continuam tentando pegar energia umas das outras, tentando 
tirar coisas, informação, amor... ainda tentam encontrar o caminho de volta pra 
Casa, ainda naquela profunda tristeza, ainda tentando se reconectar. É por isso 
que, às vezes, sentem tanta tristeza e o profundo, profundo desejo de estar em 
Casa.

E, queridos amigos, com a consciência que criaram, agora é possível que um 
pedacinho de Casa entre aqui neste espaço muito sagrado, entre para visitá-los 
neste dia, neste momento. O Lar vem a vocês!

Pedimos a cada um que respire profundamente. Respirem esta energia de Casa 
para dentro de seu ser, este amor, o amor do Espírito, do rei e da rainha, da 
criação original. Ela vem para amá-lo, agradecer e honrá-lo pelo trabalho que você 
realiza. O que fez em sua jornada foi criar algo novo. Nós dissemos que havia 
apenas uma criação antes de deixarem o Lar. Por estranho que isso possa parecer, 
havia apenas uma criação. Dentro desta criação, dentro deste Reino tudo era um. 
Tudo era uma expressão singular.

Mas o trabalho que realizaram ao partir e seguir em suas inúmeras jornadas, 
ajudou a criar a segunda criação para o Espírito. Sim, você... você, Shaumbra... 
você, Trabalhador da Luz... você realizou algo que o Espírito não poderia fazer por 
si mesmo e por si mesma. Vocês têm realizado a jornada. São vocês que fizeram 
isso. É por isso que nós os honramos. É por isso que o Kryon lava seus pés. É por 
isso que os reverenciamos pelo o quê são.
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Agora, queridos amigos, quando saíram de Casa, não levaram nada exceto uma 
pequenina semente protegida por um invólucro. Era tudo que levavam dentro de 
vocês. A semente da divindade. Você a carregou dentro de sua consciência e dentro 
de seu ser todos estes dias e tempos de jornada. Ela foi cuidadosamente protegida 
dentro de você, cuidadosamente oculta dentro de você de maneira que não a 
pudesse ver, e que também outros não a vissem. Ela foi enterrada profundamente 
em sua consciência.

Mas durante o caminhar, você sentiu algo dentro. Sentiu que havia algo mais do 
que aparecia na superfície. Você sentiu a presença desta semente divina lá dentro. 
Foi isso que o manteve seguindo por suas muitas jornadas e viagens. Esta semente 
divina ainda está dentro de você e como agora sabe, ela começa a despertar. 
Usamos o termo semente como uma metáfora, queridos amigos, mas é uma parte 
integral de quem são. Ela está nos mais profundos níveis de seu ser a fim de não 
ser revelada até o momento apropriado.

Cerca de 2.500 anos atrás a energia da terra era apropriada para começar a trazer 
esta semente da consciência divina – que às vezes, chamamos a consciência 
crística – de dimensões e regiões externas onde ela existia. Pois você sabe que sua 
consciência não existe verdadeiramente dentro de sua biologia. Ela está em planos 
e níveis que rodeiam você. É muito parecido a um projetor. A consciência – o filme 
e o projetor – estão num local e a imagem projetada em outro. Num certo sentido, 
você é a imagem de sua consciência projetada em três dimensões, projetada como 
este corpo que você carrega nesta Terra por onde caminha.

Há mais ou menos 2.500 anos atrás foi apropriado começar a trazer mais desta 
consciência para a Terra, para a sua realidade, para a sua terceira dimensão. 
Naquele tempo famílias de anjos escolheram entrar para ajudar a facilitar este 
processo. Houve indivíduos que se tornaram conhecidos por isto. Houve um que é 
chamado Buda – Sidarta – que entrou com muitos, muitos outros. Mas não apenas 
ele trouxe a consciência. foram todos que chegaram na época e por volta daquela 
época.

Depois houve outro grupo também, aqueles que chamamos Shaumbra, que 
chegaram há 2.000 anos atrás. Vocês entraram sabendo que era hora de trazer 
esta consciência crística de regiões além Terra. Vocês foram seus portadores. Vocês 
ajudaram a trazê-la. Muitos aqui andaram com Jesus de José. Muitos aqui viveram 
nas terras ao redor naquela época.

Muitos de vocês chegaram logo depois de Jesus de José quando a energia ainda 
estava afiada e forte. Vocês ajudaram a estabelecer as novas igrejas. Estas igrejas 
eram incubadoras da consciência Crística. Vocês são os que ajudaram a trazê-la pra 
cá. Vocês são os que disseram que fariam qualquer coisa para que isto acontecesse 
na Terra, ao trazer a consciência Crística para cá. Desde então são os que tem 
realizado a difícil jornada. Vocês conheceram algo dentro de si. Reconheceram que 
havia uma importante missão, um importante trabalho a fazer. Vocês foram os que 
concordaram em realizá-lo, mesmo sacrificando as coisas que teriam sido 
prazerosas a vocês enquanto humanos.

Queridos amigos, respirem profundamente. Respirem profundamente. Vocês 
trabalharam bastante nesta vida. Como sabem, as coisas poderiam não ter 
funcionado tão bem. Poderia ter havido destruição. Poderia ter sido o fim, no 
períodos entre o início de sua segunda grande guerra até o final de seu milênio. 
Mas tal não aconteceu. Aqui estão. Aqui estão, prontos para o próximo passo, 
prontos para o próximo nível.
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E o que é, queridos amigos, este próximo nível? Este próximo nível é trazer seu 
relacionamento novo com o Espírito. Até agora não tem sido muito possível ou 
assim tão fácil entender e verdadeiramente conhecer Deus. Até agora não tem sido 
assim tão fácil entender quem você verdadeiramente é, ver no espelho a si mesmo 
como um anjo. Você tem trabalhado e lutado por isto. Ainda assim parece uma 
ilusão e uma coisa distante. O Espírito parece algo como um conceito intelectual, 
distante e fora de você. Parece que você foi colocado aqui na Terra, sem saber 
exatamente para o quê , sem conhecer sua relação com o Espírito, mas desejando-
a e ansiando por ela.

Isto foi na velha energia, quando o véu era espesso e forte. Você não podia se 
relacionar muito com o Espírito. Na energia nova há um novo relacionamento com o 
Espírito. Mais próximo e pessoal. Uma relacionamento do qual você está bem 
ciente. Há uma profunda compreensão dentro de você.

Queridos amigos, na velha energia era difícil aceitar as coisas como elas são porque 
o véu era espesso e forte, e a dualidade era o jogo em questão. Mas na energia 
nova, vai ser fácil aceitar as coisas porque você verá o plano maior. Compreenderá 
a visão maior destas coisas na energia nova, em sua nova relação com o Espírito. 
Você vai compreender porque os humanos fazem o que fazem, porque você está no 
caminho em que está.

Na velha energia era difícil aceitar seu eu humano. Num certo sentido, você o 
considerava uma punição por ter partido de Casa. Você terminava com suas dores 
e sofrimentos e desafios no corpo físico. Antes de vir à Terra você costumava voar 
e soar alto! Estava acostumado a luminosidade no Reino. Na energia nova na qual 
entra, será fácil aceitar sua humanidade porque vai compreender que não está 
trancafiado nela. Você vai compreender também que ela lhe permite muitas coisas. 
Com ela você tem muitos prazeres. Ela lhe fornece um veículo para a expressão da 
luz interior.

Queridos amigos, você está entrando numa nova relação com o Espírito. Na velha 
energia era difícil estar no “agora,” estar no Momento Divino. Você ficava pensando 
no futuro e no passado. No seu novo relacionamento com o Espírito na energia 
nova, você estará sempre no “agora.” O passado terá sido liberado, e o futuro 
ainda está para ser criado, mas você não vai se preocupar muito com ele. Na 
energia nova você sempre estará no “agora.”

Respirem profundamente, queridos amigos. Respirem profundamente a energia de 
Casa. Ela está aqui.

Na velha energia era difícil ser cheio de graça em suas criações. O carma estava 
envolvido, o carma com o qual sempre tinha que lidar. Na energia nova suas 
criações serão cheias de graça, fluirão. Como falamos a noite passada, será como 
pegar uma onda, e quando ela estiver prestes a quebrar, uma nova onda estará aí 
para você.

Na velha energia era difícil aceitar as mudanças. Você queria se manter no velho 
jeito porque se sentia seguro com ele. Mesmo que fosse difícil e desafiador, você 
estava seguro com ele. Na energia nova você vai compreender que a mudança é 
natural e abençoada. Você chegará a apreciar e até antecipar mudanças ou vai 
saber que nada mais são que uma contínua expressão de sua criatividade.

Queridos amigos, respirem profundamente. Respirem profundamente esta energia 
de Casa que aqui se encontra agora com vocês.
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Na velha energia você não detinha muito equilíbrio divino. Você tinha, como 
falamos, as energias da luz e do escuro e o terceiro elemento que cambiava de uma 
para a outra. Na energia nova há equilíbrio divino dentro de você. Há a energia do 
quatro que será estável e segura.

Na velha energia, queridos amigos, você focava em criações individuais, pequenas 
criações, mas na energia nova você criará com amplos traços. Não vai se preocupar 
muito se houver apenas cem reais em sua conta. Não vai ter que se preocupar 
muito se o seu carro estiver quebrado. Você não vai ter que criar de uma maneira 
pequena. Criará em amplos traços. Esta é a energia nova. Este é o seu 
relacionamento novo com o Espírito.

Queridos amigos, mais uma vez respirem profundamente. Respirem 
profundamente.

Na velha energia era difícil encontrar paixão. Era difícil ter no interior de si mesmo 
uma profunda paixão espiritual. Na energia nova, a paixão estará com você em 
todos os momentos. Ela vai buscar sua expressão própria. Ela vai surgir. Ela vai 
buscar criar com você.

Na velha energia, queridos amigos, você tinha que sair de sua casa para criar o que 
necessitava. Na energia nova, em seu novo relacionamento com o Espírito, o que 
precisa virá a você. Esta é uma coisa que sabemos que será difícil para você 
entender, aceitar, mas verdadeiramente virá a você. Virá a sua porta. Todas as 
coisas de que necessita como Trabalhador da Luz e como um humano da nova 
energia virão a você. Estarão aí no momento apropriado.

Mais uma vez, caros amigos, respirem profundamente. Respirem profundamente. 
Você está entrando num tempo de uma nova relação com o Espírito, um 
relacionamento novo.

Na velha energia você tinha livre vontade, mas de uma certa maneira, ela era 
muito limitada. Na energia nova você tem Vontade Divina, a qual é ilimitada, a qual 
é todo-saber. Ela é parte de seu relacionamento novo com o Espírito.

Na velha energia você agradecia a um Deus, aos anjos pelas coisas em sua vida, 
quando as coisas boas aconteciam. Mas, queridos amigos, na energia nova você 
está começando a entender que a coisa verdadeiramente vem de dentro de você. 
Agora chega a você um relacionamento novo com o Espírito. Vem de dentro de 
você. É a semente que carregou consigo desde que saiu de Casa.

Agora chega seu relacionamento novo com o Espírito. Simples como possa parecer, 
queridos amigos... simples como possa parecer, será um pouco desafiador aceitá-lo 
e implementá-lo em sua vida.

Lição Doze da Série dos Criadores: Agora vem sua nova relação com o Espírito.

Bem, especificamente, como você realiza este relacionamento novo em sua vida?
Como o manifesta em seu ser? É bem simples. É realmente muito simples. Se faz 
através da respiração. É através da respiração. Quando você inspira, 
conscientemente inspira, torna-se consciente da sua relação nova com o Espírito. 
Respire agora profundamente. Inspire seu relacionamento novo com o Espírito. Isto 
irá alimentar e nutrir a divindade em seu ser.

Respirem profundamente. Quando você escolhe criar abundância em sua vida, não 
seja tão específico sobre ela, bem mais respire em abundância, e entenda que ela 
não vem de fora. Está vindo de dentro de você. Quando você inspira está 
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permitindo este despertar da divindade, está permitindo que esta consciência 
crística interior venha das regiões exteriores de quem você é para dentro de seu 
próprio ser. Você permite que se manifeste em sua vida. Quando estiver pagando 
suas contas, inspire em abundância. Respire abundância. Quando seu corpo dói e 
se machuca e está doente, caros amigos, inspirem, respirem profundamente, 
inspirem equilíbrio biológico.

A divindade dentro de você está surgindo agora mesmo, mas ela precisa de um 
veículo. Necessita de um conduit para entrar em sua realidade. Ela entra em você 
agora através da respiração. Oh, há pessoas que praticaram e conheceram isto faz 
um bom tempo, e tem sido efetivo, mas agora mais do que nunca, é realmente 
uma ferramenta para cada um de vocês. Até agora tem sido difícil, talvez 
praticamente impossível, trazer sua divindade profundamente internalizada, para 
dentro de sua realidade humana. A consciência de massa da Terra não teria 
permitido que entrasse assim facilmente. É por isso que isto tem sido tão difícil e 
desafiador. É por isto tem havido pessoas pesquisando por centenas de anos de seu 
tempo. Mas agora o ponto da consciência e do tempo em que estamos permite 
tornar possível a entrada desta divindade em sua vida.

E lembre-se em todos os momentos, é você. Quando seu corpo doer, inspire saúde. 
Esta divindade que está internalizada sairá então e se manifestará em sua vida e 
em seu corpo. Respirem profundamente pois este é verdadeiramente o veículo para 
trazer esta divindade despertando para sua vida. É tão simples. É tão simples.

Quando houver problemas de relacionamento em sua vida, não seja específico 
sobre o que você quer que aconteça, apenas introduza sua própria divindade 
através da respiração nestes momentos. Respire relacionamentos equilibrados. Não 
tente explicar como deveriam ser, mas inspire relacionamentos equilibrados. 
Quando você a introduz desta maneira você conecta o ser divino deles – e a sua 
divindade com as deles. Você transforma o nível do relacionamento em todo um 
novo nível. Você faz isto ao inspirar relacionamentos equilibrados

É como o ar para o fogo. Ele ventila a chama divina dentro de você. Introduz a 
chama divina em sua realidade, em sua humanidade. É através da respiração que 
você leva para dentro a nova relação com o Espírito. Através da respiração você 
traz a essência de Casa para dentro de sua realidade. É tão simples.

Quando ficar imaginando o que é que deveria estar fazendo, e ficar pensando sobre 
seu próprio valor, e sobre sua missão aqui nesta energia nova, simplesmente 
inspire seu próprio auto valor. Respire-o profundamente.

Queridos amigos, ao respirar desta maneira, você permite que sua divindade venha 
de regiões externas da consciência para dentro da realidade em que você existe 
agora. Quando você a inspira, a divindade entra natural e suavemente. Ela entra 
em tudo que você é. Ela penetra suas células. Ela entra em sua consciência 
humana.

INSPIRE sua divindade! Não a pense dentro! É o que você tem tentado fazer até 
agora. Foi isto o que fizemos juntos em Alt, na terra de Atlântida. Tentamos pensá-
la. Tentamos introduzi-la através da tecnologia. Tentamos descobri-la com nossas 
ferramentas tridimensionais. Alguns buscaram o caminho da iluminação em eras 
passadas, tentaram encontrar com o pensamento seu caminho até Deus, tentaram 
trazer sua divindade a existência pelo pensamento. Ela não pode vir através de sua 
mente, como você sabe agora. Mas você pode respirar sua nova relação com o 
Espírito.
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Agora é a hora de sua nova relação com o Espírito em sua vida. Sua ferramenta 
para isto é a respiração. É tão simples, queridos amigos, mas não tem sido possível 
até agora. Tem ocorrido muitas mudanças e transformações na Terra. Tem havido 
muitas coisas liberadas em sua vida, incluindo vidas passadas, incluindo seu carma 
ancestral. Vocês os liberou. Isto abriu caminho para seu novo relacionamento com 
o Espírito.

Quando sua essência estava planejando sua jornada para cá, você sabia que 
haveria agora um momento e uma oportunidade para iniciar seu novo 
relacionamento com a divindade, com o Espírito, consigo mesmo. Você sabia que 
seria um momento de virada para você. Você concordou em passar por qualquer 
coisa para estar aqui, e mesmo pelas mudanças que irão ocorrer nos dias e 
semanas que se seguirão, pois há transformações que são necessárias. Respirando 
conscientemente, você introduz sua divindade. A respiração traz a tona sua própria 
divindade, sua nova relação com sua divindade. Respirar a traz para dentro de sua 
vida.

Pedimos que pratiquem conscientemente. Não façam disto um compromisso. Não 
intelectualize. Não tente ficar pensando o caminho para chegar a sua divindade, 
pois assim vai doer! (dando uma risadinha) Não vai ser assim tão bom! Apenas 
respire. Esta semente da divindade que você trouxe de Casa tem esperado pelo 
momento apropriado para surgir. E agora quando você está mudando para a 
energia nova, é realmente o momento certo. É realmente o momento para ter esta 
relação nova com o Espírito. Aquela solidão, aquela separação que você sentiu por 
tanto tempo, queridos amigos, está pronta para ser preenchida, e vem de dentro 
de você. Vem de dentro.

Seus guias tiveram que partir. Eles tiveram que deixar o campo de energia 
diretamente envolvendo você, de maneira que você pudesse compreender sua 
própria relação com o Espírito. Os que estiveram com você por eras e eras, vida 
após vida, tiveram que ficar de lado por um tempo em sua vida, especialmente 
nestes últimos anos. É por isto que tem sido tão grande o desafio e as dificuldades 
para você, mas eles tinham ficar de lado para dar espaço a você para trazer a tona 
sua própria semente divina. Você a tem carregado consigo desde que saiu de Casa. 
É hora de fazê-la brilhar a partir de seu interior. Traga estes elementos e esta luz 
para sua realidade, para seu cotidiano com a respiração simples.

Conscientemente inspire profundamente. Faça-o agora. Respire sua própria 
divindade. Ela desperta. Nós podemos ver sua própria energia e sua própria luz 
elevar-se inúmeros graus quando você respira desse jeito consciente.

Lição Doze da Série dos Criadores: Agora chega sua nova relação com o Espírito. É 
hora. É hora. E a ferramenta simples é sua respiração. Esperamos um ano para 
trazer este tema a baila. Temos estado a espera. Nós os levamos por uma série de 
passos e liberações e entendimentos para lhes dizer que a consciência crística está 
nascendo dentro de vocês. É por isto que estão tendo experiências em suas vidas. 
A divindade está nascendo dentro de você. Você ajudou a trazer esta energia para 
este próprio espaço da Terra. Agora você está ajudando ao nascimento dela em seu 
próprio eu. E você a traz para sua realidade com a simples respiração. Se você se 
ver pensando demais sobre o assunto, pare. Simplesmente respire-a. A respiração 
é o ventilador para o fogo da divindade que está dentro de você.

Agora, quando sentar com aqueles que te chamarão "professor(a)," você lhes 
contará desta técnica simples do respirar. E se você contar a eles sem fazer com 
que passem pelas lições uma a uma antes de chegar a este ponto, eles não 
acreditarão em você, e não vão entender. É tão simples, e de tanta pureza, mas 
ainda assim, como sabe, a jornada dos anjos tem sido longa e difícil.
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Este é um momento precioso para nós e para a energia de Casa que entra em visita 
neste dia. Vocês não imaginam muito bem o impacto do que partilhamos com vocês 
agora. Isso virá nos próximos dias quando você disser a si mesmo "Oh, realmente, 
Tobias me disse para inspirar profundamente." E então você começará a sentir os 
efeitos. Você vai compreender o que foi trazido hoje e o que foi discutido hoje. 
Lembre de inspirar conscientemente. Isto vai despertar sua nova relação com o 
Espírito.

Vamos manter nossa conversa desta noite com vocês curta e doce. Estávamos 
excitados e ansiosos para entregá-la a vocês. É, meus queridos, real. É simples. 
Chega o momento de sua nova relação com o Espírito.

Caminharemos com você alegremente. Você chegará a novos entendimentos 
quando a sensação de solidão for substituída por amor e completude. Você entrará 
em seu verdadeiro eu quando os sentimentos de separação for substituído por 
união, um profundo senso de união no centro de quem você é, uma união com 
todas as coisas e com Tudo Que É, uma união com o eu e o Espírito, com o humano 
e o Deus. Estaremos com você quando aprender os verdadeiros caminhos da 
criação, ao aprender a respirar em abundância em sua vida, ao aprender a inspirar 
uma nova biologia equilibrada, ao aprender a inspirar relacionamentos apropriados, 
ao respirar o Anjo Dourado que você verdadeiramente é. Agora, neste momento, 
desta vez entra seu novo relacionamento com o Espírito. Você o mereceu.

E assim é. 

Tradução para o português: Sonia Gentil / Bahia / julho de 2002

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

15 de julho de 2001 - Série dos Criadores

Lição 12 - Parte II: A Canalização da Unidade

Apresentada na Kryon Summerlight Conference (Conferência Luz de Verão de 
Kryon) – Breckenridge, CO, 15 de julho de 2001

Nota: Este é o terceiro segmento da Lição Doze da Série dos Criadores. 450 
trabalhadores da luz de todo o mundo se reuniram durante esta conferência para 
compartilhar amor, energia e laços comuns de serviço ao Espírito. Na manhã final 
da conferência, o Arcanjo Miguel (através de Ronna Herman), Tobias (através de 
Geoffrey Hoppe) e Kryon (através de Lee Carroll) apresentaram-se juntos no palco 
do auditório, para esta mensagem histórica. O texto que se segue é a parte de 
Tobias, da assim chamada “Canalização da Unidade.”

TOBIAS: Amados Amigos, Kryon, e Archangel Michael, este é um momento e tanto 
para mim, Tobias! Cauldre [Geoffrey Hoppe] está intrigado, pois ele está ouvindo 
três vozes em sua cabeça [risos da platéia] e ele acha isso muito interessante! Este 
é certamente um momento abençoado e sagrado. Em nosso lado do véu, 
estávamos conversando entre nós, como freqüentemente o fazemos. Sentamo-nos 
em roda, por assim dizer, e batemos papo sobre vocês! [risos da platéia] Ficamos 
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imaginando o dia em que nos reuniremos todos juntos, assim, com todas as nossas 
energias presentes no momento, no “Agora”. Certamente que todas as nossas 
energias estão sempre presentes ao seu redor, mas para sermos capazes de reuni-
las assim, de forma tão sagrada… tem sido algo difícil de realizar, até agora. Por 
que agora? Por que esta Unidade no dia de hoje? Tal se faz possível por causa do 
trabalho que vocês têm feito e por causa da consciência que vocês vêm alcançando. 
Isto permite a todas as nossas energias virem de uma só vez para se fundirem com 
vocês, o que teria sido bastante esmagador se houvéssemos feito isso anos atrás. 
Teria sido algo opressivo e difícil para seus circuitos de energia se chegássemos 
assim até mesmo há meros dois ou três anos. Mas vejam o que vocês realizaram! 
Através de seu trabalho, é agora possível ter todos nós e todos vocês presentes 
neste exato momento, bem aqui! E isto nos traz grande emoção, a todos os seres 
espirituais que aqui se reúnem. Um momento realmente memorável! Guardem 
portanto nossas palavras, pois a unidade que vocês aqui vêem, a unidade deste 
espaço... vocês começarão a presenciá-la cada vez mais em sua nova energia. 
Vocês testemunharão o colapso dos muros. Vocês verão os mestres, oradores, 
curadores e facilitadores trabalhando juntos, compartilhando suas informações para 
o bem de todos. Registrem este momento em sua alma! Marquem-no em seu 
calendário humano, pois ele é glorioso, especial... Eu, Tobias, estive esperando 
muito, muito tempo por este instante! É difícil expressar com palavras esta 
emoção… sintam, então, a energia que o Arcanjo Miguel, Kryon e eu estamos 
enviando a vocês agora. Sim, respirem-na profundamente! Oh, nós desejaríamos 
não mais ter de dizer quaisquer palavras, mas Cauldre nos diz que devemos 
prosseguir! [risos da platéia] Quando estávamos aqui reunidos há três noites 
[Canalização da Parte I da Lição Doze da Série dos Criadores], havia muita 
tristeza... muita bagagem. Havia muito trabalho a ser feito neste espaço com este 
grupo. A energia de vocês estava baixa. Seu cálice estava quase vazio... o que era 
perfeitamente apropriado. Sabíamos que vocês precisavam vir a este lugar para 
que se renovassem e recebessem nova força. Quando nos sentamos juntos há dois 
dias atrás neste espaço, as energias fluíam para lá e para cá. Vocês estavam 
exonerando e liberando rapidamente. De fato, estava bem caótico aqui! E também 
muito, muito quente! Vocês disseram que houve um problema com o seu sistema 
de ar condicionado, mas quem fez com que este pifasse? Vocês! Estamos 
acrescentando esta nota como um aviso para o hotel. Com tal fluxo de energia 
neste auditório ao longo dos últimos dias, eles podem esperar problemas de 
encanamento e fiação elétrica nos próximos meses...! [risos da platéia] Sem falar 
na dificuldade de colocar a culpa em vocês...! [risos da platéia] Há dois dias, a 
energia corria solta por todos os lados, enquanto vocês processavam e liberavam, 
trazendo uma nova essência, permitindo que todos nós deste lado do véu nos 
aproximássemos, para ajudá-los a facilitar o processo. Contemplem, porém, a 
energia da manhã de hoje, caros amigos! Sintam a energia desta manhã! 
Diferente... Não existe mais cansaço. Não há mais tristeza e solidão. Seu fluxo não 
é mais caótico, indo em todas as direções. Sintam o seu próprio interior. Há uma 
energia de plenitude, de amor, de fortaleza. Vocês realizaram um trabalho 
maravilhoso, realmente maravilhoso, neste últimos poucos dias. Vocês serão 
capazes de levarem consigo esta energia que é sua, que provém de seu Eu Divino, 
quando descerem a montanha. Vocês perceberão que agora podem colocá-la em 
ação, a seu serviço. Lembrem-se disso! Muito nos preparamos para este dia! 
Estivemos trabalhando nisto por vários meses de seu tempo humano, sabendo que 
teríamos esta assembléia de anjos humanos que iniciaram uma jornada para aqui 
estar, de forma que estivemos realizando muito trabalho. Apenas para dar a vocês 
uma idéia do que occorria nos bastidores... dizemos que aqueles, aos quais damos 
o nome de “runners”, estavam por demais ocupados, indo e vindo, transportando 
energias. Eles estavam preenchendo e concluindo os requisitos vibrationais que 
vocês tinham, realizando mudanças em suas vidas, ao longo de semanas e meses, 
antes de vocês chegarem aqui. Nós sabemos que vocês sentiram a transição, 
experimentando mudanças e alterações em suas atividades profissionais, em seus 
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relacionamentos e em suas emoções. Sabendo que houve um grande “vai e vem”... 
E seus anjos “runners” estavam realizando muito, muito trabalho. Kryon e sua 
equipe fizeram grandes ajustes nas grades magnéticas durante este período, em 
resposta às suas mudanças de consciência. O Arcanjo Miguel esteve bastante 
ocupado, trabalhando com vocês à noite em seus sonhos, ajudando a concluir as 
preparações de última hora, pois o tempo estava correndo, chegando o momento 
de vocês estarem aqui. Isto explica o que vocês têm sentido nestes últimos meses 
e semanas. Sabíamos que vocês chegariam aqui sentindo-se cansados e vazios, 
pois vocês estavam se preparando para um evento de grande importância, este 
mesmo encontro do dia de hoje. E assim é que, em caravana, visitamos vocês 
neste dia! E assim como vocês, humanos, o fazem, nós também nos 
perguntávamos sobre como deveríamos nos vestir para vocês! [risos da platéia] 
Estamos, de fato, usando vibrações especiais, trajando cores especiais. Mas vocês 
sabem, estamos nervosos também, vindo visitar este honrado grupo de anjos! Ah, 
o Arcanjo Miguel… imaginando quais faiscantes tons de azul vestir... Vejam com 
seus próprios olhos agora, com os olhos de sua mente ou de seu coração... 
Observem agora as cores que trazemos. Percebam a forma com que nos vestimos 
para vocês neste dia, e honra que temos... Vocês verão Miguel envolto em azuis 
faiscantes, elétricos, pulsantes, vibrantes... Vocês podem enxergar as chamas 
saltitantes tocando cada um de vocês aqui. Oh, Miguel! Foi Miguel que veio até 
mim, Tobias, em tantas ocasiões enquanto eu estava em forma humana, a fim de 
me ajudar e amparar, tal qual ele o faz por vocês agora. Nós daqui deste lado do 
véu achamos graça do fato de vocês o chamarem de “ele”, pois seus livros assim o 
descrevem. Às vezes, vocês sabem, nós o chamamos de “Michele”, pois sua energia 
é tanto masculina quanto feminina. [risos da platéia] Mas nós não queremos que 
vocês fiquem confusos por causa disso. E este é o porquê de Miguel ter escolhido 
uma grande e gloriosa mulher [referindo-se a Ronna Herman] para trazer a palavra 
dele a este mundo. Pois foi Miguel quem me repassou sua energia, como ele 
freqüentemente o faz por vocês, durante aquela existência em que eu era chamado 
Tobit… tendo ancorado sua energia para me assistir naquela jornada [história 
bíblica constante no Livro de Tobit, ou Tobias], tendo, para tanto, escolhido a forma 
de um cão. Um cachorro, que carregava a energia da Espada da Verdade, ao longo 
de nossa maravilhosa jornada... Foi Miguel que veio até mim em minha última vida 
sobre a Terra, quando eu me encontrava atrás das grades, quando eu estava na 
prisão, naquela última vida minha... Miguel depositou sua energia em um pássaro. 
Este pássaro pousava no lado de fora da janela de minha cela todas as manhãs e 
cantava para mim. Eu não gostava muito disto no princípio, pois eu já havia tido 
algumas experiências ruins com pássaros. [risos da platéia] Miguel vinha e cantava 
para mim toda manhã, dizendo-me que a verdade estava dentro de mim, que eu 
não estava só, dando-me apoio, força e energia. E mesmo que num primeiro 
momento eu me ressentisse de que um pássaro estivesse a infringir minha tristeza 
e minha raiva, logo aprendi a permitir que as vibrações de amor provenientes de 
seu canto penetrassem meu ser. E ali nos sentávamos, manhã após manhã, 
conversando e compartilhando... E, certo dia, compreendi que era hora de partir. 
Miguel estivera a me dizer que eu era necessário no outro lado. Se eu assim o 
escolhesse, não mais retornaria à Terra em forma física. Voltaria a este lado do véu 
para auxiliar Miguel e Kryon a trabalhar com cada um de vocês. Isto aconteceu 
pouco antes do aparecimento de Yeshua ben Joseph [Jesus, Filho de José] sobre a 
Terra. E assim, há pouco mais de 2000 anos atrás, foi-me solicitado que retornasse 
ao outro lado, a fim de integrar uma equipe que assistiria aos maiores e mais 
gloriosos anjos da Terra em sua jornada pelos vindouros 2000 anos. Não retornei à 
Terra em forma física desde então. Estive trabalhando junto a estas maravilhosas 
entidades. Meus amados, estive esperando 2000 anos por este momento, e me 
encontro realmente comovido... Observem agora Kryon, vestindo-se para este dia… 
trajando seus faiscantes cobre e dourado, com magníficos e vibrantes tons 
metálicos. Testemunhei Kryon trocar de cores muitas vezes hoje. Olhem agora com 
seus próprios olhos físicos, se vocês o puderem ver, ou em seus corações... 
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Aspirem as próprias cores e vibrações de Kryon, que aqui se assenta conosco… 
Kryon, aquele que se auto-denomina “O Mestre Magnético”... Meus Amigos, vocês 
percebem que isto seria como um pianista concertista chamando-se a si mesmo de 
“um afinador de pianos”? Kryon tem estado com vocês desde que vocês deixaram o 
Lar, desde mesmo quando vocês atravessaram “A Muralha de Fogo”, sempre 
respondendo à sua crescente consciência em transformação, recebendo as energias 
que vocês emanavam e o amor que vocês exudavam, reunindo-os e 
apropriadamente processando-os em conformidade com o projeto e a estrutura do 
Universo, de sua Terra, enfim, da Nova Criação. Kryon me disse, na própria manhã 
de hoje, que sua maior tristeza e seu maior anseio são os de não ter podido 
efetivamente manifestar-se como humano, assumindo forma física. Mas ele tinha 
uma missão a cumprir. Não era apropriado. Ele deseja experimentar as coisas que 
vocês vivenciaram. Ele vê e sente o tremendo amor que vem de cada pensamento 
de vocês e de cada uma de suas ações. Hoje mesmo, ele disse: “Um dia, quando o 
momento for propício, e eu estiver quite com meus deveres, gostaria de 
experimentar a alegria de ser um anjo humano.” Foi um momento tocante e 
profundo... Caros Amigos, bem agora neste instante, em que Miguel, Kryon e 
Tobias olham para vocês… permitam-nos dizer o que enxergamos. Deixem-nos 
dizer como os vemos vestidos nesta manhã. Nós vemos uma energia que mudou e 
se transformou, mesmo nestes últimos três dias. Percebemos algo como duas 
camadas. Existe uma camada exterior, a qual literalmente podemos ver ao redor de 
cada um de vocês: faiscante, brilhante, com cores em profusa variação: tons 
iluminados de dourado, branco, prateado e multicores entre eles... Há outra 
camada imediatamente ao seu redor, naquilo que vocês costumavam chamar seu 
campo áurico. Nós agora o chamamos de seu “campo divino”, e se encontra 
imediatamente ao seu redor... À medida em que esta semente divina, que vocês 
carregaram consigo desde o início dos tempos, fora do Primeiro Círculo da Criação, 
gradativamente desperta, preenche todo o espaço em volta de vocês. Vocês 
conhecem este espaço... em forma oval, que os envolve... é onde seus guias 
costumavam residir... é o espaço que eles ocupavam... Ficou vazio por um longo 
período - ou o que pareceu ser um longo tempo... Este agora se preenche, ilumina-
se, está irradiando... Há uma tremenda diferença entre o que vemos agora e o que 
víamos aqui três noites atrás. Caros Amigos, esta é sua Divindade, seu Direito de 
Nascença. Esta é a sua própria essência que está nascendo, mostrando-se em sua 
dimensão imediata. A tarefa de vocês é trazê-la diretamente ao seu “agora” 
humano e sua realidade humana. Ela está apenas levemente fora da realidade em 
que vocês se encontram agora, esperando para nela entrar, trazida por vocês. 
Como se faz isto? Simplesmente respirem! Inalem sua divindade! À medida que o 
fazem, a energia presente nesta forma oval que os envolve ancora-se em seu 
“agora”. Inspirem-na, e ela preencherá suas células, moléculas, seu próprio DNA, e 
todas as partes de sua realidade humana. Simples assim. Após esta sua tão longa 
jornada, agora é simples como dizemos, respirem esta essência e a tragam para 
dentro de seu “agora”. Contudo, levará algum tempo para que ela seja ancorada, 
pois mesmo com sua respiração consciente, ela não se encontra plenamente 
acostumada a se ambientar e a fazer morada em seu interior e em sua realidade. 
Continuem, portanto, a trabalhar com sua respiração. Façam isto de forma simples: 
sem agenda, sem expectativa. Simplesmente inspirem divindade. Inalem 
abundância, saúde biológica e relacionamentos equilibrados. Respirem Auto-Estima. 
Respirem Auto-Estima. Respirem Auto-Estima e, à medida que vocês o fazem, 
estarão fundindo aquela camada exterior que vocês estão vestindo, integrando-a 
em seu próprio “agora”. Vocês dispõem agora de uma nova Unidade entre o que 
chamavam seu ego e seu Verdadeiro Eu. A Unidade começa a partir de dentro, 
caros Amigos. A Unidade para este mundo, para esta Terra, começa com vocês, 
bem agora. Vocês se tornam assim um anjo humano unificado, aquele que fundiu 
seu ego - o qual é uma coisa maravilhosa - com sua energia divina. Vocês se 
tornarão um anjo humano unificado. E quando assim for, poderão adentrar as mais 
difíceis situações, trazendo consigo a energia da unidade. E vocês a ancorarão 
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naqueles lugares e situações em que vocês a respirarem. Simples assim! Não o 
tornem tão complexo... Já estamos vendo alguns de vocês tentando acrescentar 
algumas coisas a isto...! [risos da platéia] Não façam disso algo difícil! E, quando o 
ensinarem aos outros, mantenham-no simples. Nós iremos repetidamente lembrá-
los disto! O anjo humano unificado pode dirigir-se a lugares como o Oriente Médio, 
onde existe estresse, caos e guerra, e levar até lá a energia da unidade. Vocês 
podem ir a partes do planeta onde o solo se move e entra em erupção, trazendo 
consigo esta nova energia de unidade e equilíbrio. Em seu próprio local de trabalho, 
sem dizer uma só palavra ou nada fazer, vocês exudarão uma energia de unidade e 
equilíbrio. Vocês podem irradiar unidade, mesmo no seio desafiador de sua própria 
família biológica. Esta energia existe aqui e agora. O seu novo relacionamento com 
o Espírito, ou seja, vocês mesmos, está disponível agora. Se vocês duvidarem 
disto, simplesmente respire, e vejam o resultado que isto traz. Como disse Miguel, 
há muito trabalho para vocês fazerem. Precisamos de vocês agora, mais do que 
nunca antes. Precisamos daqueles que carregam consigo a espada flamejante da 
verdade. Precisamos de vocês, para que estejam presentes neste mundo, levando 
esta energia aonde quer que se dirijam. Por que é que vocês acham que nós não 
colocamos todos vocês juntos, vivendo num mesmo lugar? Haveria um 
desequilíbrio, para começar. Vocês explodiriam os circuitos elétricos! Mas nós 
precisamos de vocês naqueles locais do mundo onde há desafio e dificuldade. Nós 
precisamos de vocês em lugares como Ohio! [gargalhadas da platéia] Nós 
precisamos de vocês em lugares como a Califórnia, onde ocorrem tremores de 
terra. Nós precisamos de vocês no Oriente Médio, onde há desafio humano e 
convulsões. Nós precisamos de vocês por todo o mundo, de forma a trazer para ele 
esta energia, na medida em que vocês permitem que sua divindade integre-se ao 
seu “agora”. O que acontecerá a seguir é que vocês ouvirão um grande estrondo. 
Alguém estará batendo à sua porta, dizendo a vocês: “Não sei porque estou aqui. 
Não sei quem você é, mas fui trazido até aqui. Por alguma estranha razão, meu 
carro quebrou em frente à sua casa. O que eu deveria saber por seu intermédio?” E 
então, caros Amigos, começará o novo patamar de seu trabalho como professores 
da divindade. E quando vocês abrirem a porta e virem aquele ser humano triste, 
confuso e empobrecido diante de vocês, respirem fundo. Inspirem sua divindade e 
saibam que seu trabalho está começando. Nós os amamos além de qualquer 
medida... E, neste momento, Kryon, o Arcanjo Michael e eu, Tobias, projetamos 
nosso amor, nossa energai e nossas cores sobre vocês na mais grandiosa das 
maneiras. Nós os amamos ternamente... Passamos agora a Kryon este bastão de 
amor.

E assim é.

Tradução para o Português: Estêvão Veríssimo – Belo Horizonte, julho de 2002

Tobias é canalizado por Geoffrey Hoppe, P. O. Box 7392, CO, 80403. E-mail: 
Cauldre@aol.com <mailto:Cauldre@aol.com> - O Círculo Carmesim se reúne mensalmente em 
Denver, Colorado, para partilhar amor, informação e risos. Para maiores informações sobre o 
Círculo Carmesim, envie mensagens a Michele Machale em Mmachale@aol.com 
<mailto:Mmachale@aol.com> - Partes desta mensagem foram editadas a partir da versão 
original gravada em viva voz para maior clareza e compreensão. Por favor, distribua 
livremente este texto em material não comercial. - Visite o site do Círculo: 
www.crimsoncircle.com <http://www.crimsoncircle.com/> para maiores informações. -
Agradecimentos especiais a todas as maravilhosas almas no Círculo Carmesim, mais Kryon, 
Lee Carroll, Jan Tober, Dra. Melanie Wolf, Tobias e o amor do Espírito. - Agradecimentos 
especiais a Dra. Mindy Reynolds por seu amor e paciência na transcrição de muitas e muitas 
horas de fitas de Tobias. - Direitos autorais Y2000 Geoffrey Hoppe, Golden, CO, USA. Todos 
os direitos reservados.
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