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Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos reunimos no círculo de Shaumbra. 
Amamos vocês quando nos convidam a vir no seu espaço... quando nos 
reunimos como família... quando podemos nos regozijar por um momento... 
quando se permitem um tempo... quando podem abrir seus corações... e 
quando, realmente, podemos entrar e estar com vocês e nos fundimos com 
vocês.  A vida pode ser tão difícil quando estão fora deste espaço!

Eu sou Tobias, do Conselho Carmesim, da ordem de To-Bi-Wah. E vocês são 
minha família. Estamos aqui hoje para passar para o nível seguinte, para dar o
próximo passo.

Amados amigos, vocês suportaram esta longa e difícil viagem. Mantiveram-se 
firmes. Estão aqui de novo para uma nova série, para um grupo de novos 
desafios. Apareceram neste espaço sagrado com a convicção, em seus 
corações e em sua alma, de que passariam ao nível seguinte. Abençoado e 
sagrado é aquele que se atreve a regressar! (risos da audiência)

Na verdade, hoje falaremos sobre alguns dos desafios que terão lugar dentro 
do Círculo. O tempo é o correto. Vocês levaram a cabo as transformações 
dentro de si, dentro de sua própria consciência. E, em verdade, eliminaram 
muitas camadas e filtros que haviam se transformado em limitações.

E assim é que começamos com vocês nossa quarta série. Mas, agora, faremos 
algumas mudanças. Vai se tratar muito mais de vocês; muitos mais de vocês 
falarão. Falaremos sobre isto em um momento.

Como sempre, temos convidados que estão entrando e continuarão vindo, 
contando com a sua aprovação. Desejam compartilhar este espaço com 
vocês. Existem entidades que estão muito presentes com vocês, ainda quando 
não estão neste salão de Shaumbra. Estarão com vocês, caminhando a seu 
lado em sua viagem do dia a dia, ajudando-lhes a passar para níveis mais 
profundos na compreensão de quem são. São os anjos. São os seres celestiais 
que caminham a seu lado. Como sabem, eles não podem fazer por vocês. 
Mas encontram-se dentro da energia e do amor.



3

Em nossa última série, veio Metatron. Oh! Quando Metatron apareceu pela 
primeira vez, foi muito difícil para muitos de vocês, incluindo Cauldre, 
manipularem essa energia tão intensa. Mas, depois de algumas visitas, 
ajustaram-se muito bem. Como sabem, Metatron é vocês. Metatron é a sua 
voz no Espírito. Metatron é a representação de seu Ser de Deus. É a parte de 
sua consciência que vocês não eram capazes de trazer para o seu nível 
humano quando chegaram aqui. Era a parte de sua alma que ficou do outro 
lado.

Mas, agora, com as mudanças nas redes que foram realizadas por Kryon, 
Metatron, sua voz no Espírito, pode estar muito mais próximo. Metatron esteve 
presente em muitas das nossas lições da última série e continuará estando aqui 
porque vocês estão ancorando e estão apoderando-se dessa energia. Não se 
trata de um único indivíduo, ainda que, às vezes, podiam percebê-lo assim. 
Trata-se da sua própria divindade e a divindade de todos Shaumbra e, 
finalmente, de toda a humanidade.

Metatron está aqui hoje, porque vocês estão aqui hoje. É tão simples como 
isso. Em nossa reunião, há várias semanas atrás, ao final da última lição da 
Série da Ascensão, também havia outros visitantes. E sua energia se manteve 
ao seu redor durante as últimas semanas. Talvez tenham sentido enquanto 
estavam dirigindo. Talvez tenham sentido enquanto conversavam com o 
Espírito e quando conversavam consigo mesmos.

Na verdade, a energia do Arcanjo Miguel está tão presente neste momento! 
Miguel, de certa forma, era líder de equipe, aquele que sustentou a Espada 
da Verdade a seu lado. Miguel está trabalhando com vocês agora para que 
se apoderem de sua própria Espada, de sua própria Verdade. Sentirão Miguel 
empurrando-os e instigando-os às vezes; às vezes com a ponta afiada de sua 
espada (risos da audiência) para que avancem, para que saiam da rotina em 
que tendem a permanecer, às vezes.

E, de fato, a energia de Kryon está tão presente, particularmente durante estas 
últimas semanas.

Sentiram a energia a sua volta? Está se movendo rapidamente. Já não se trata 
de vocês. De fato, estão ocorrendo mudanças dentro de vocês. Mudanças 
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rápidas de consciência, físicas e vibratórias. Mas o mundo ao seu redor 
também está mudando rapidamente. Isto acontece pelos ajustes finais da 
rede.

Oh! Os que rodeiam Kryon e sua equipe estão muito ocupados agora, muito 
ocupados, fazendo esses ajustes finais, para que vocês possam manifestar sua 
própria divindade, para que possam ver a canção da sua alma. É por isso que 
sentem a agitação ao seu redor, porque há muita atividade, muita atividade.

E então, querida família, entra a energia de Maria, a energia da Mãe, aquela 
que nutre, a energia do cuidado. Ela se encontra aqui hoje, tão forte e tão 
presente entre nós, tão amorosa e afetuosa. O que se conhece como a 
energia da Mãe Maria é realmente o amor do Lar do qual sentiu tanta falta. O 
amor do Lar começa a brilhar através de todos os véus, dos filtros e das 
camadas.

Oh! Maria esteve aqui por um bom tempo.  Mas, seus próprios corações não 
estavam o suficientemente abertos  para percebê-la realmente, para 
compreender realmente. Mas, agora, podem sentir esta energia. Maria vem 
caminhar com  Shaumbra neste ano da nova série. Estará com vocês quando 
pararem aqui na frente para fazer suas perguntas (riso disfarçado).

Sim, amados amigos, não mais fichas. Já não escreverão suas perguntas em 
fichas para que nós as respondamos (alguns murmúrios na audiência). Em seu
lugar, virão aqui e perguntarão com a sua própria voz. Queremos falar com 
vocês. Queremos que se aproximem. Queremos que cantem a canção da sua 
alma, que façam as suas perguntas. E, como nos diz Cauldre (Geoffrey 
Hoppe): “Sim, Tobias, e examinar seus comentários e, às vezes, insultá-lo, 
também” (risos da audiência). Assim que lhes pedimos que se preparem para 
isto, quando regressarmos para as perguntas e respostas... que se aproximem 
do microfone... que façam uma fila... que façam suas perguntas não só em 
seu nome, mas em nome de todos os Shaumbra.

Sentirão o aspecto feminino da energia de Maria ao seu redor. Sentirão a 
energia de dar a luz, porque ESTÃO parindo sua nova identidade. Portanto, isto 
atrai a amorosa energia de Maria. Quando tiverem um dia particularmente 
difícil ou momentos difíceis, podem aninhar-se em seus braços. Podem colocar 
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seu rosto sobre o seu ombro. Podem chorar algumas lágrimas. E ela chorará 
com vocês. Ela os abraçará e os amará como a mãe que, realmente, ama 
seu filho. Esta é a relação. Esta é a energia ao seu redor.

Assim que hoje, em nosso assento de honra, damos as boas-vindas à energia 
de Mãe Maria. Oh! Sua energia permanecerá conosco! Permanecerá 
conosco durante toda a série. Haverá outros convidados e outros visitantes. 
Mas ela está aqui. Pede-nos que façamos uma pausa para que possamos 
sentir o seu amor.

Um momento, família, para respirar isto! Oh! Alguns de vocês conhecem tão 
bem esta energia!

(Pausa)

Ela tem uma mensagem para vocês. Sintam-na em seus corações, cada um 
de vocês... sim.

(Pausa) 

Simples, não é verdade? Tão natural e tão amoroso... e com uma aceitação 
tão grande de quem vocês são...

Agora, saibam que a energia da Mãe estará aqui por um longo, longo tempo.

Falamos, recentemente, sobre clareza. À medida que se abrem, tornam-se 
mais e mais límpidos. Todos os seus sentidos humanos e divinos estão passando 
para um nível mais elevado de consciência. Seus sentimentos estão abertos e 
estão mais sensíveis do que nunca.

Alguns de vocês não estão acostumados com isto. Alguns de vocês não estão 
muito acostumados com isto que se chama coração, a emoção, os 
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sentimentos do nível da alma. Oh! Às vezes vocês sentem que estão sendo 
aprisionados. Não compreendem todos estes sentimentos que afloram, todas 
as emoções... Parecem jogar em ambos os lados... sentimentos de bem e 
sentimentos de mal... sonhos de terror e sonhos de amor... dias que são difíceis 
e dias que são alegres. Sentimentos de todos os tipos estão presentes em 
Shaumbra agora.

Não fiquem desalentados, amados amigos. À medida que experimentam mais 
e mais de seus verdadeiros sentimentos, começarão a aprender como se 
ajustar a eles. Eles não os golpearão mais do que já fazem. Não estarão em 
uma montanha russa emocional pior do que estão agora.

Quando se encontrarem com os sentimentos, não tentem encobri-los. 
Mantenham–se abertos. Mantenham-se abertos. A parte desafiante ou 
dolorosa passará rapidamente. Certamente passará, a não ser que escolham 
permanecer ali. Quando chegarem esses sentimentos, mantenham-se dentro 
desse momento, com eles.

Oh! Há tanta Energia Nova nas emoções e nos sentimentos. Temos falado 
antes, de como os Shaumbra estão criando a Nova Energia – coisa que nunca 
tinha acontecido antes, em toda a Criação fora do Lar. E está acontecendo 
agora. Vocês estão criando a Nova Energia. Dentro dos sentimentos que estão 
experimentando dentro do seu ser,  dentro de todas as emoções e 
pensamentos, mesmo nos mais difíceis, existe uma semente da Nova Energia 
ali.

Dissemos, recentemente, que a Nova Energia que estão criando está 
descobrindo  uma maneira de sair pelo Universo, ajudando a criar os moldes 
para um novo universo... para o que chamamos Segunda Criação. Muito do 
que está acontecendo, está fluindo para todos os lugares. Quando vierem 
para o nosso lado, seja em sonho ou quando deixam seu corpo humano, 
mostraremos o que estão criando. São novas pinturas sagradas no Universo, 
criações sagradas. Mostraremos o que estão criando.

Ao mesmo tempo, amada família, nas emoções que estão experimentando 
neste momento, existe uma semente da Nova Energia. Ela chegará na sua 
realidade no momento adequado. Mas está aí. A Nova Energia que estão 
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criando...  também serão capazes de utilizá-la. Existe uma correlação direta 
entre essa Nova Energia dentro de vocês e o nível de sua própria sabedoria e 
o nível de sua própria auto-aceitação.

Em outras palavras, essa Nova Energia espiritual tão potente não germinará, 
não entrará em sua realidade até que vocês sintam que sua sabedoria está 
em equilíbrio e aceitarem seu novo ser divino. Então, germinará esta semente. 
Internamente vocês estão dizendo: “Esta é uma ferramenta poderosa. Substitui 
qualquer espada que possa ter usado. Substitui qualquer sistema de crenças 
que tenha vivido. Não desejo que esta nova ferramenta divina se manifeste 
até que eu esteja realmente pronto”.

Mas, lhes diremos hoje, sentados aqui, observando-os, Shaumbra – Kryon, 
Miguel, Metatron, Maria e eu, Tobias, estamos cuidando de vocês. Vocês têm 
sabedoria. Têm a compreensão. Talvez não tenham ainda a auto-aceitação, 
mas somente vocês podem obter isto. É apropriado. É hora de vocês 
manifestarem esta Nova Energia a partir do seu interior.

O que estão experimentando agora, dentro da sua nova clareza, são os 
sentimentos e as emoções que estão fluindo através de vocês profunda e 
amplamente. Oh! Em alguns dias, sentem-se atirados contra o muro! Em outros 
dias, sentem que poderiam abarcar o mundo inteiro com o amor que têm em 
seus corações.

Como mencionamos em nossa última discussão, esta clareza também tem os 
seus desafios. Começarão a ver através das fachadas que os outros humanos 
erguem. Sabem, os humanos... constroem grandes muros . Sabiam que, às 
vezes, nós não podemos ver através desses muros? Sim, um humano escolhe 
estar fora do alcance do radar, coloca uma espécie de campo energético 
que faz com que nenhum de nós, nem o mais poderoso dos anjos, possa ver 
através desse campo. Se não querem que Deus os veja, Deus não pode vê-los, 
porque vocês são Deus. E tem brincado de esconde-esconde com vocês 
mesmos! Dão-se conta? (risos da audiência)

Os humanos constroem esses muros. Constroem esses muros e filtros por uma 
boa razão. É uma espécie de proteção para não serem inundados com todo 
o tipo de vibrações e informações e freqüências e sentimentos.
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Muitos de vocês experimentaram isto antes, ao entrarem em um grande 
grupo, e tendo a consciência do que algumas das pessoas sentem.  E se 
estiverem transmitindo com muita força... e se estiverem com uma forte dor de 
cabeça... Oh! Convertem-se em fortes transmissores, neste nível! E suas 
barreiras caem e, assim, ficam enviando a energia da dor de cabeça para 
todos os lados a sua volta. E vocês sentem primeiro, Shaumbra, porque vocês 
estão muito mais abertos.

Dentro da sua nova clareza, vão se dar conta destas coisas rapidamente. Não 
assumam isto como algo próprio. Entrem. Explorem o sentimento. Perguntem 
de onde vem. Perguntem-lhe porque está ali. Muitas vezes o escutarão dizer: 
“Não sou teu. Não te apoderes de mim. Deixa-me ir. Simplesmente estou 
sendo emanado por outra pessoa e tu estás me captando”.

Vocês, amados Shaumbra, estão se convertendo em fortes receptores. Estão 
sentindo todas as coisas ao seu redor. À medida que a sua clareza se abre, a 
abertura se dá no sentido da sensação. E vocês sentem os outros. Não se 
afastem. Não voltem a erguer os seus muros e barreiras. Simplesmente entrem 
e averigúem de onde vem. E então, liberem. Ponham em liberdade. Deixem 
que voe alto. Deixem que se vá. Apenas terão aprendido algo da experiência, 
a experiência energética que acabam de ter com outro humano. Terão 
aprendido algo dentro de vocês.

Esta semente da Nova Energia dentro de vocês terá tocado na vibração da 
outra pessoa. Utilizemos o exemplo da energia da dor de cabeça, que vocês 
tocaram e liberaram. Esta energia da dor de cabeça, então, regressará a 
outra pessoa no momento adequado e, quando ELA estiver pronta, se 
transformará em pura energia de amor e de Espírito.

Podem ver, podem ver como ensinam e influenciam apenas tocando? Podem 
ver? É tão simples! É tão sutil, mas acabam de ajudar outro humano. Os 
ajudam a transformar a sua própria energia para que eles a utilizem como 
preferirem.

Esta energia da dor de cabeça, neste exemplo, que sai, que vocês tocam por 
um instante com sua Nova Energia... também flui para fora e continua 
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alcançando outras pessoas. Mas, agora, tem um novo potencial. Não é só a 
vibração de uma dor de cabeça. Agora contém a vibração do amor, da 
divindade e do próprio poder. Vocês incluíram este pacote de Nova Energia 
com a sua energia. O receptor desta informação, ao final da linha - outro 
humano que caminha também em um centro comercial cheio de gente -, 
que logo capta a energia inicial da dor de cabeça, agora tem um novo 
potencial dentro dessa energia. Contém dois elementos: a dor de cabeça 
original e, agora, a divindade de vocês, seu amor, seu novo potencial.

Esta é a Nova Energia. Esta é a forma como opera o Humano Divino. Isto é o 
que vocês já estão fazendo, mas ainda não se deram conta. Assim é como, 
de uma forma modesta, vocês todos  são professores. Vocês transmutam a 
energia. É uma coisa bela. Vemos isto acontecer todo o tempo.

Amados amigos, esta clareza... oh! É uma coisa maravilhosa! Verão além das 
fachadas que as pessoas levantam. Mas, quando o fizerem, quando virem os 
jogos que jogam, lembrem que não depende de vocês mudá-los, ou curá-los, 
enquanto não vierem a vocês. Vocês verão coisas. Verão os grandes jogos 
que jogam. Verão mentiras... verão decepções... e injustiças... e a corrupção... 
todas estas coisas.

E nesse momento se perguntarão: “O que deveria fazer? Devo modificar esse 
indivíduo? Deveria avisar aos demais?” Não há nada que tenham que fazer 
neste preciso momento. Tudo o que for apropriado chegará a vocês. Então, 
atuem em conseqüência. Vocês saberão quando for o momento.

Vocês saberão quando for a hora de perguntar-lhes se estão – como dizer? –
mudando os números nos livros de sua companhia (risos da audiência). Talvez 
não tenham que fazer nada. Talvez nunca venham a vocês. Mas, como vocês 
já têm consciência do que está acontecendo, isto traz consigo um potencial 
para mudar ou fazer com que as coisas venham à superfície. Vocês viram isto 
acontecer uma vez e outra vez, recentemente.

“Por que é”, perguntam-se muitos de vocês, “que todas estas coisas estão 
sendo descobertas?” Porque a consciência da Terra está mudando. Vocês 
estão mudando. Este tipo de corrupção e desequilíbrio tem que vir à 
superfície.  Tem que vir à superfície. Quando vem à superfície, chama a 
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atenção. Então, depende de vocês, de cada humano que escute sobre isto, 
de cada companhia envolvida, fazer algo sobre isto. Alguns fugirão. Alguns 
confessarão. Outros entrarão em colapso porque não suportam a pressão.

Isto continuará acontecendo. Quando lerem as manchetes, compreendam 
que é apropriado. Compreendam que seu mundo não está desmoronando. 
As coisas que estavam desequilibradas e que eram inapropriadas, não podem 
mais se manter ocultas. Verão isto em seus negócios, nos próximos meses e nos 
meses que estão por vir. Verão ocorrer em seus governos, porque muito se 
ocultou ali. E sairá à luz. Verão isto, particularmente, nas igrejas. O que está 
fora de equilíbrio se manifestará agora. Terão uma nova clareza sobre isto.

Agora, também falamos, recentemente, sobre as suas perguntas. Dissemos 
que é hora de responderem as suas próprias perguntas.  Na verdade, ainda 
ficamos encantados de conversar com vocês em sessões como esta, vê-los 
diretamente nos olhos, conversar com cada um.

Mas, em sua vida do dia a dia, lembrem de perguntar-se a si mesmos primeiro. 
A resposta à pergunta... é uma pergunta. A resposta ao que desejam saber 
lhes chegará como uma pergunta nossa. Quando nos disserem: ”Querido 
Tobias, o que há mais adiante, no meu caminho?”, nós lhes diremos: “O que 
queres que haja ali?” Quando vocês disserem: “Querido Tobias, deveria deixar 
meu companheiro/a?”, nós lhes diremos: “Queres deixar teu companheiro/a?” 
Quando vocês disserem: “O que devo comer?” diremos: “Pergunta ao teu 
corpo o que deverias comer”.

Estaremos empurrando vocês. Estaremos desafiando-os a irem para dentro. E, 
na verdade, continuaremos falando com vocês. Durante as nossas sessões de 
perguntas e respostas,  lhes perguntaremos algumas das nossas indagações. 
Mas, compartilharemos com vocês nossos sentimentos também.

Agora, quando nos sentamos pela primeira vez com este grupo, há alguns 
anos... oh! Era muito menor! Era muito menor! Dissemos que a energia do 
Círculo Carmesim e de Shaumbra estava a ponto de mudar. Tratava-se de 
atravessar com vocês este grande momento de mudança, não apenas sobre 
a sua Terra, mas também em todo o Universo.
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Continuarão vendo mudanças ao seu redor nos meses que se seguem. Existe 
um grande desequilíbrio neste momento. É causado, em grande parte, pelo 
fato de que os ajustes na rede estão chegando ao fim. Isto quer dizer que a 
energia de sua verdadeira divindade está mais disponível para vocês, ou para 
qualquer outro, agora mais do que nunca.

Existem alguns que não gostam muito disto. Existem alguns que desejam 
permanecer fixados na velha forma de fazer as coisas. Vocês viram as suas 
notícias recentes – as velhas religiões, que querem manter antigos sistemas de 
crenças, que temem que seus estudantes vão embora, porque já não 
suportam a igreja. É uma vergonha que estas religiões não só estão deixando 
de fazer as mudanças apropriadas, de acordo com a época, mas não estão 
escutando a alma e os corações da sua própria gente.

Querem manter algo que tem mais de 1000, 2000 ou 5000 anos. Dizem que são 
as Sagradas Escrituras e que não podem mudar. Nunca foi escrito dessa forma. 
Foi escrito no momento, para mudar a cada instante. A alma humana evolui. 
Por que não iriam evoluir os livros também? Por que não as suas crenças... por 
que não a consciência de cada instante?

O que estamos dizendo, queridos amigos, é que continuarão vendo todo este 
desequilíbrio ao seu redor. Não se comovam. Terão uma nova clareza com 
relação a isto, mas, às vezes, também produzirá temor. Muitos de vocês nos 
disseram ultimamente, que sentem uma grande inquietude. Sentem – como 
dizê-lo – que o sapato está a ponto de cair. Sentem que algo está por ocorrer 
e é iminente. Têm razão. Têm razão. Estão sentindo. Mas, então, começam a 
sentir ansiedade. Em certo sentido, temos escutado alguns de vocês dizer: 
“Oh! Tivesse preferido manter todas estas portas fechadas, assim não teria esta 
enxurrada de sentimentos. Não gosto muito disto.”

De fato, vão acontecer coisas e vai haver mudanças. Mas, podemos lhes dizer 
algo sobre vocês. Podem estar no meio da tormenta e não serem afetados. 
Quando começamos com nossa primeira série, nos sentamos no meio de uma 
tormenta, em um agosto, há vários anos, em uma tenda (“tepee”)... a 
tormenta era ameaçadora... a Terra tremia... o céu retumbava. E não fomos 
afetados. Isso foi um sinal. Tratava-se de uma metáfora da sua viagem. Podem 
estar no centro do caos e estar em equilíbrio e encontrar-se em um momento 
divino.
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Quando sentirem a mudança a sua volta, não se deixem levar pelo drama. 
Compreendam que as coisas ESTÃO mudando. Compreendam que o mundo 
não está desmoronando. O mundo está se renovando. A humanidade está 
evoluindo. A evolução requer liberação do Antigo para que o Novo possa 
entrar.

Assim que, nos termos de nossa mudança, amados amigos, é hora de VOCÊS, 
cada vez mais,  tornarem-se donos de sua divindade. Temos estado aqui 
sentados nesta cadeira por três anos, canalizando. A dinâmica funcionou da 
seguinte forma: vocês reunidos no salão com a intenção de estar aqui e 
compartilhar a energia; compartilhar a sua energia e também receber o nosso 
amor. E, quando nós nos sentamos aqui, de certa forma, recolhemos a 
vibração de Shaumbra e a levamos para a nossa consciência, no outro lado 
do véu. Então, fazemos com que ela flua, através de Cauldre até vocês. 
Atravessamos muitos níveis e muitos processos para trazer-lhes a informação.

Não necessitamos desempenhar este papel em seguida. Já não necessitamos 
ser os distribuidores da vibração. Assim é, que nesta série do Humano Divino, 
será mais adequado que fiquemos parados na margem.

Pedimos que a canalização seja um intercâmbio direto entre vocês. Pedimos 
que coloquem sua energia no Círculo como sempre e que, como grupo, a 
recolham, a reúnam e, então, ela voltará para vocês através de Cauldre. 
Vocês eliminarão o intermediário. Escutarão a si mesmos. E será um belo coro!

Neste lado do véu, chamamos este processo “Shoud”, “Shoud”. Não “shout” 
(gritar em inglês). Nós não gritamos! (risos da audiência) “Shoud”  é a vibração 
de “shou-doe-wah”. Esta é a pronúncia vibratória que utilizamos aqui. De certa 
forma, é um derivado da palavra humana (em inglês) “shadow” (sombra) ou 
“reflection” (reflexo). Isso é o que vocês estão fazendo.

Em “shoud” o humano canaliza um grupo de humanos. Um humano junta a 
vibração de todos. Ainda que saia de um só humano – neste caso, Cauldre – é 
o coro de todas as suas vibrações. É como quando um grupo de humanos 
canta. Escuta-se, essencialmente, uma só voz. Mas, quando escutam, podem 
distinguir muitas vozes individuais que cantam a mesma letra e tom em um 
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dado momento. Quando Cauldre passe através de “Shoud” hoje, não será 
apenas a sua voz. Escutarão o coro de suas próprias vozes, de suas almas.

Será um pouco diferente do que temos feito no passado. Cauldre... está 
nervoso com isto (risos da audiência). Mas, é um processo mais simples e limpo. 
E, de fato, em Shoud também nos escutarão a todos. Podem sintonizar a 
freqüência de um indivíduo, o que está sentado ao seu lado. Podem sintonizar 
a freqüência de Metatron, ou eu, Tobias, ou Maria, ou Kryon. Ou podem 
escutar a voz coletiva, a canção coletiva que se está cantando.

Já não é adequado passar pelas lições com vocês. As lições das séries 
passadas tinham a finalidade de ajudá-los a seguir o curso, a manterem-se na 
senda. Já não são necessárias. Assim é que decidimos que vocês não devem 
dar o nome de lições à Série do Humano Divino.

São Shouds.  É a expressão dos Humanos Divinos que se reúnem. Podem fazer 
isto por sua conta também. Podem reunir-se em seus “círculos locais”, seus 
grupos de Shaumbra ao redor do mundo. Podem sentar-se juntos. E depois de 
conversar por um tempo e unirem-se, podem escolher uma pessoa para fazer 
Shoud pelos demais, expressando-se pelos demais. Então, podem escutar 
como soam, como soa seu grupo.

Aqueles de nós que estamos deste lado do véu, não temos as respostas.  Às 
vezes temos uma perspectiva diferente da sua, mas não temos as respostas. 
Assim que é hora de vocês darem a nós as respostas. É hora, por meio deste 
processo de Shoud, de refletirem a si mesmos. Falem conosco. Digam-nos o 
que sabem. Digam-nos o que estão experimentando.

E registrem estas coisas. Todos vocês, registrem estas coisas, porque virão 
outros humanos. Vão querer saber como foi para vocês, caminhando dentro 
da Nova Energia, sentar-se com um grupo de outros Humanos Divinos e ter 
uma canção no coração entre vocês.  O que experimentavam neste 
momento da viagem? Isto ajudará a outros em suas viagens. Qual era a 
vibração chave, o sentimento chave no momento do Shoud?
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Assim que, amados amigos, hoje faremos as coisas de forma um pouco 
diferente. Mas, antes de começar, gostaríamos de contar uma breve história. 
Não temos sete granjeiros nesta história! (risos da audiência)

Existe um humano que talvez reconheçam, em parte como vocês mesmos e, 
em parte, como as outras pessoas que estão ao seu redor. Daremos a ele o 
nome de Mark, ainda que pudesse ser tanto um homem como uma mulher. 
Mas, o chamaremos Mark. Ele era, na verdade, um Shaumbra. Como muitos 
de vocês, ele tinha lido livros e tinha freqüentado cursos.

À medida que caminhava por esta senda, se deu conta de que era mais e 
mais difícil percorrê-la. Gritou ao Espírito e a Tobias e para aqueles do 
Conselho Carmesim, dizendo: “Porque parece que o caminho está, a cada 
dia, mais difícil? Por que se torna, a cada dia,  mais e mais difícil levantar os 
pés, mover um e, logo depois, o outro?  Há momentos em que quero deitar e 
descansar, dormir. Há certos dias em que não acredito que posso atravessar a 
densidade desta viagem. Sinto que estou sendo arrastado. Sinto que não 
posso atravessar esta densa bruma”.

Nosso querido amigo Mark se perguntava se estava fazendo alguma coisa 
errada em sua viagem. Perguntava-se se, talvez, não nos havia escutado 
muito bem ou se não estava seguindo bem a lição, da forma como nós a 
teríamos seguido. Assim que deu um passo atrás e voltou a ler as lições. Oh! 
Aprendeu muitas coisas que não havia aprendido da primeira vez.

Entretanto, seguia inquieto. Ainda não sentia que as perguntas que tinha 
dentro de si estivessem sendo respondidas. Por que era tão difícil? Por que se 
sentia tão cansado, tanto no nível da alma como a nível físico? “Por que”, se 
perguntava ainda, “esta viagem é tão difícil?” Às vezes Mark ficava furioso. 
Maldizia os do Conselho Carmesim. Maldizia o Espírito. Pensava que a viagem 
seria mais fácil. Pensava que deveríamos estar ali para responder mais as suas 
perguntas e para fazer mais coisas por ele.

Deu-se conta que tinha se distraído dentro de sua confusão, sua frustração e 
seu cansaço. Desiludiu-se um pouco consigo mesmo e, portanto, com as 
outras pessoas ao seu redor e, até, com o Círculo Carmesim. Deu-se conta, 
amados amigos, que estava indo a aulas de OVNI! (risos da audiência) 
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Encontrou-se indo a seminários sobre conspirações. Encontrou-se indo a aulas 
onde ensinavam a voltar para seus guias para obter respostas. Sabia que caía 
(mais risos).

Não se sentia bem a nível interno e externo. Nosso querido Mark caiu dentro 
da sua velha energia, a energia da dualidade que estava acostumado a 
utilizar anteriormente. Sentia um choque de energia quando ia a essas coisas. 
Também isso o distraía e agradecia por isso.

Era muito mais divertido pensar sobre a conspiração alienígena do que pensar 
em sua própria divindade  Era muito mais divertido enfurecer-se com o 
governo, com os Illuminati  e com todas as outras supostas conspirações, 
preocupando-se sobre o tipo de produtos químicos que eram jogados dos 
aviões. Era muito mais fácil pensar sobre estas coisas e ligar-se à dualidade do 
que caminhar a senda do humano Divino. Mas, por dentro, Mark sabia que 
estas não eram respostas a longo prazo. Tratava-se de uma diversão e de uma 
distração.

Agora, há muito pouco tempo,  Mark estava atirado no chão, chorando, 
cansado, incomodado, julgando-se a si mesmo, sem aceitar o lugar onde se 
encontrava em sua caminhada. E nos chamava e dizia: “Tobias, Espírito e 
todos os demais, o que devo fazer agora? O que deveria fazer neste 
instante?”

Agora, como todos sabem, não lhe demos a resposta (risos da audiência). 
Pedimos a ele que olhasse para dentro. E Mark nos chamou e disse: “Não sei 
como olhar para dentro! Sou um fracassado porque não consigo olhar para 
dentro! Ouço tantas vozes que nem sequer consigo saber em qual acreditar 
ou em qual confiar!”

Dissemos-lhe: “Pede para que a tua verdade se manifeste. As outras vozes se 
apagarão. Tua Verdadeira Voz se manifestará e as outras irão embora. Diz 
para ti mesmo que estás buscando a voz do teu Ser Divino. As outras vozes 
terão que ir embora. As vozes falsas irão embora. A Voz Divina se manifestará”.
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Agora, afortunadamente, Mark estava suficientemente cansado e 
suficientemente aberto para permitir que a sua Verdade se manifestasse. Às 
vezes, Shaumbra precisam estar tão cansados e tão aborrecidos para sair 
dessa mente de vocês, para permitir que, realmente, a Verdade se manifeste! 
Mark estava o suficientemente cansado.

O que escutamos e o que ele pediu que compartilhássemos com todos vocês 
hoje era bastante simples. A voz que escutei foi: “O mundo não quer deixar 
que te vás. Por isso tens dificuldades. O mundo ao teu redor não quer deixar 
que te vás. Está apegado a ti. Tua família e teus amigos... eles te amam, ainda 
que briguem contigo, ás vezes. Eles te amam e podem sentir que estás indo 
embora.”

“Os aspectos de tuas vidas passadas”... amado, sabes que estamos falando 
contigo...”os aspectos de tuas vidas passadas sabem que estás avançando. 
Sabem que os estás liberando. Sentem medo. Apenas a idéia da tua ida, de 
liberá-los e converterem-se em sua própria criação e sua própria identidade, 
os assusta muito. Por isto se apegam.”

Sim, Shaumbra, vocês liberaram as suas vidas passadas. Mas elas não 
liberaram vocês, necessariamente. Compreendem o que estamos dizendo?

Existem pessoas, em seus trabalhos, que podem sentir que estão indo embora. 
Vocês sabem, aqueles livros que “deixamos para trás” são bem paradoxais. 
Falam de coisas diferentes daquelas que estamos falando. Vocês não vão ser 
seqüestrados em uma nave espacial. Vocês não vão ser levados a algum 
planeta distante. Vão ficar aqui mesmo na Terra. E isso é sobre todos. Não vão 
encontrar um amontoado de vestimentas em um canto (risos da audiência). 
Mas a essência da mensagem desses livros é verdadeira. Existem aqueles que 
sentem que estão sendo deixados para trás.

Vocês, Shaumbra, estão na viagem do Humano Divino. Estão liberando todo o 
Velho para avançar em direção do Novo. Para os que estão ao seu redor isto 
não é agradável. Eles querem que fiquem. Eles os amam. Eles os desfrutam.
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Vocês os ajudam em tantas situações, boas e ruins. Alguns deles necessitam 
que vocês lhes facilitem a vida, ainda que seja em um aspecto relacionado 
com uma vida passada. Vocês tendem a facilitar-lhes as coisas, deixando-os 
passar impunes em várias situações. Existem aqueles a  quem ajudam 
imensamente. Seu amor, sua luz, sua compaixão é parte importante de suas 
vidas. Energeticamente, existem todos estes – como chamá-los? – “cling-ons” 
(N.T.: Deixamos este termo por tratar-se de um nome utilizado em uma série de 
ficção científica, designando uma espécie de seres. Poderíamos traduzir por 
“penduricalhos”) ao seu redor (risos da audiência). Penduram-se em vocês. 
Não querem deixá-los ir.

Por que era tão difícil o caminho para Mark? Porque havia pessoas que o 
imobilizavam, que o ancoravam, que o atrasavam. Não se tratava de uma 
força a sua frente que o impedia de avançar. Ele acreditava que era uma 
bruma densa da Nova Energia... grossa como um xarope, difícil de atravessar.  
Pensava que era isso que o retinha. Não era isso. Tratava-se das energias do 
passado, a energia do Velho e, até, a energia do Agora que não queria 
deixá-lo ir.

Seus próprios filhos não querem que vão embora. Não compreendem que 
quando vocês se vão, ainda estão com eles, mais presentes que nunca. 
Temem que vão embora, que se mudem para outro lugar. Sentem que a 
consciência de vocês está mudando e que está cruzando a porta. Mas isto 
vem de um lugar no medo. Vem de uma falta de compreensão.

Vocês estão mudando. Vocês estão deixando para trás essa realidade.  E, 
quanto mais vão embora, mais presentes estão. Quanto mais abandonam as 
Velhas formas de ser, mais permanecem em serviço e em amor para eles. 
Começarão a compreender isto logo. Seus esposos e suas esposas, seus filhos 
e os filhos deles, todos os que estão ao seu redor não querem que vão 
embora.

Por isto é tão difícil. Por isso nosso amado Mark estava cansado, no chão. Por 
isso a ascensão, o caminho para a ascensão é difícil. O que fazer com relação 
a isto? Bem, perguntamos a Mark o que devia fazer, por que estava passando 
por essa experiência. Ele sabia como era.
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O que disse foi simples e profundo: “Conversa com eles. Conversa com eles na 
forma humana. Conversa com eles na forma divina. Conversa com eles de um 
Humano Divino a um Humano Divino que emerge. Conversa com eles 
simplesmente de um humano para outro... durante o café... durante o jantar 
em um restaurante. Não lhes explique o processo pelo qual está passando 
agora. Poderá tornar-se uma explicação muito intelectual e não 
compreenderão. Simplesmente sorria para eles. Assegure-lhes quem é. Dê-lhes 
a segurança de que sempre estará ali no amor. Assegure-lhes que, de forma 
gentil, estará com eles agora mais do que nunca.”

Isto é o que está acontecendo, Shaumbra. O mundo não quer deixá-los ir. O 
mundo não se dá conta de que, quando forem, literalmente estarão de volta 
mais fortes, mais angélicos e mais amorosos do que nunca.

Agora, oh... (um grande suspiro de Tobias), queridos amigos, precisam ter 
coragem para estar aqui. Precisam ter coragem para estar aqui neste Círculo 
ou estar em seu sistema Web ou ler estas palavras. Aplaudimos vocês por 
estarem aqui. Precisam ter coragem para ver-se a si mesmos. E é isso que 
vamos fazer agora. Não esperem nada, mas mantenham-se abertos para 
tudo. Escutem mais além da voz que ouvem em seus ouvidos e escutem a voz 
de todos os Shaumbra.

Tomaremos um momento para ajustar a energia. E, então, vão escutar-se a si 
mesmos. Escutarão a canção da sua alma. Depois de passarmos por este 
processo deste primeiro Shoud juntos, Eu, Tobias, regressarei para fazer um 
resumo e para discussão. Amados amigos, sabem o que devem fazer agora. 
Inalem a sua divindade e fundam-na como uma família. VOCÊS regressarão 
em um momento.

(Pausa)

Cauldre canalizando Shaumbra:

Somos Shaumbra. Somos uma só voz e somos muitas vozes. Viemos agora falar 
conosco. Viemos falar com todos. Reunimos-nos como família e como grupo. 
Damos-nos conta que essa fusão de energia é um pouco diferente da que 
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estamos acostumados. É estranho para nós não termos a energia de Tobias 
falando conosco. Mas aceitamos nossa divindade. Aceitamos que somos 
Humanos Divinos, assim que estamos preparados para este momento, para 
escutar nossa própria voz no Espírito.

Como Shaumbra e como Humanos Divinos, compreendemos que temos novos 
atributos. Compreendemos que há uma nova vibração manifestando-se para 
todos nós. Como Shaumbra, estamos aprendendo coletivamente a sentir 
primeiro e, depois, pensar.

Estamos aprendendo que as respostas e que nossa própria divindade se 
manifestam por meio de nossos sentimentos e nossas emoções. Nós, 
Shaumbra, temos estado acostumados a pensar as coisas primeiro e, depois, 
pensar sobre nossos sentimentos. Estamos aprendendo que nossos sentimentos 
divinos vêm primeiro e logo permitimos que nossos pensamentos ou nosso 
processo intelectual nos guiem através das emoções, nos guiem através da 
expressão do que estamos sentindo. Nós, Shaumbra, fomos treinados a trazer 
tudo para a nossa mente e, agora, estamos aprendendo a fazê-lo através das 
emoções e dos sentimentos e da sensibilidade. Estamos aprendendo a 
manifestar as coisas por meio da nossa divindade primeiro e, depois, permitir 
que os pensamentos em nossas cabeças atravessem as emoções.

Nós, Shaumbra, como Humanos Divinos, estamos aprendendo a permitir que a 
abundância entre em nossas vidas. Temos passado por muitas velhas 
identidades, nas quais mantivemos a abundância afastada de nós.  Nós 
resistimos a abundância de modo que pudéssemos fazer a nossa viagem 
interior em profundidade. Mas, nós, Shaumbra, estamos aprendendo agora, 
que a abundância é, simplesmente, a expressão do amor, do amor de Tudo O 
Que É por nós.

Estamos aprendendo que a abundância é uma energia importante de nossa 
viagem. Como grupo, estamos aprendendo a liberar a velha noção de que 
temos que possuir muito pouco para que possamos nos converter em seres 
espirituais. Nós, Shaumbra, agora abraçamos o conceito de que a 
abundância é uma parte importante de nossa vida, uma parte importante de 
nossa viagem.
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Como Humanos Divinos, estamos embarcando em um novo segmento da 
viagem. Estamos nos dando conta de que precisamos ter todos os recursos a 
nossa disposição. Estamos aprendendo que, sem a abundância, é difícil ser 
mestre para os outros. É difícil atravessar o processo de ascensão. Por isso nós, 
Shaumbra, manifestamos a abundância em nossas vidas e a aceitamos.

Nós, Shaumbra, estamos aprendendo a ser sinceros conosco mesmos e não 
com o que os demais pensam ou dizem. Estamos aprendendo sobre a nossa 
verdade. Estamos aprendendo a ser sinceros conosco primeiro. Atravessamos 
muitas vidas e muitas experiências de dar aos demais primeiro. Mas, 
aprendemos a nossa própria verdade. Ela nos liberará. Nossa própria verdade 
nos ajudará a manter o nosso equilíbrio quando as coisas estejam muito difíceis 
ao nosso redor. Quando estamos em nossa própria verdade, podemos ser 
sinceros com os demais.

Estamos aprendendo que não há egoísmo em estar em nossa própria verdade 
primeiro. Ainda nos afeta, às vezes. Ainda pensamos que temos que dar o 
tempo inteiro. Mas, nós, Shaumbra, estamos aprendendo a ser completos 
primeiro, para podermos ser mais fortes para os demais.

Nós, Shaumbra, estamos aprendendo a aceitar o amor em nossas vidas. Nós 
fomos os que amaram os outros, mas que têm resistido o amor para si mesmos. 
Temos feito isto por várias razões enquanto nos abrimos e nos tornamos mais 
sensíveis. Foi difícil ter o amor condicional de outros humanos em nossas vidas, 
por isto o evitamos. Também pensamos: “Nós não somos merecedores, dentro 
da nossa busca profunda pelo Espírito.” Acreditamos não merecer o amor dos 
outros, por isto o rechaçamos.

De certa forma, isto nos ajudou a ir ainda mais profundamente, mais 
profundamente e mais profundamente para dentro. Agora, estamos 
aprendendo e aceitando dentro de nosso ser que o amor dos outros é muito 
compensador, é parte da vida, é parte do compartilhar e parte da Unidade. 
Nós, Shaumbra, estamos aprendendo a aceitar o amor incondicionalmente, 
ainda quando contém condições. Porque se nos abrimos aos outros humanos 
incondicionalmente, a condição que possam ter colocado para o seu amor 
não nos afetará.
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Nós, Shaumbra, somos viajantes. Saímos ao encontro de novas experiências. 
Não nos satisfaz permanecer sentados. Nossos pés sempre se movem. Sempre 
existe uma nova experiência. Sempre há uma nova compreensão. Sempre há 
um novo dia. Desde que conhecemos as nossas identidades fora do Lar, temos 
sido os que viajam grandes distâncias e para frente. Somos os primeiros a viajar 
para a Nova Energia. E quando os dias, às vezes, parecem difíceis ou 
estranhos, aceitamos que somos viajantes. Aceitamos que somos os criadores 
e os exploradores de novas realidades.

Nós, Shaumbra, compreendemos que nossa consciência é, realmente, uma 
coisa preciosa. Quando colocamos a nossa consciência dentro das 
probabilidades e potenciais, eles se convertem em nossa nova realidade. 
Nossa consciência é nosso Espírito. É nossa unidade com Tudo O Que É. Nossa 
consciência é a união de tudo o que fomos e de tudo o que fizemos. É nossa 
sabedoria. É nosso coração. É nossa alma. Não está contida em nosso corpo. 
Nossa consciência é tudo o que somos. Quando colocamos isto dentro de um 
potencial ou uma probabilidade transmutamos o que era uma energia neutra 
e a convertemos em uma nova realidade. Quando a nossa consciência se 
funde com uma probabilidade, ela a converte em uma realidade. Por meio 
desta fórmula compreendemos que somos os Criadores.

Nós, Shaumbra, assumimos a responsabilidade de nossas criações. Não 
culpamos ninguém. Compreendemos que somos nós que fazemos isto. 
Assumimos a responsabilidade de quem somos. Somos donos de nossa 
divindade.

Nós, Shaumbra, respondemos a nossas perguntas e, então, observamos 
aqueles que estão ao nosso redor... Tobias... Maria... e os demais. Às vezes 
buscamos sua confirmação. Às vezes, simplesmente, vemos a expressão em 
seus rostos.  Mas, primeiro, respondemos a nós mesmos. Vamos para dentro de 
nós para conseguir as respostas que estão contidas ali. Nós, Shaumbra, temos 
a nossa própria solução.

Nós, Shaumbra, abraçamos todos os aspectos. Compreendemos que a luz e a 
escuridão e o neutro cumprem um propósito. Abraçamos todas as coisas que 
fizemos no passado, tenhamos nós as julgado como luz ou escuridão. 
Abraçamos todas as coisas dos outros humanos que encontramos no 
caminho. Compreendemos que alguns deles estão interpretando velhos 
papéis, o velho carma. Os abraçamos. Não os julgamos. Compreendemos 
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que a escuridão também serve à luz, que também cria a nova experiência.  
Abraçamos todos os elementos... a luz, a escuridão, o neutro e tudo o que se 
encontra no meio. Porque, dentro desta plenitude de energia, realmente 
sabemos que somos Humanos Divinos.

Nós, Shaumbra,  criamos nossas próprias descrições de trabalho. Chegamos a 
esta vida para completar alguns dos contratos em nível de alma que 
possuíamos. Dentro de nossa nova vida dentro do mesmo corpo físico, nós 
escrevemos nossas próprias descrições de trabalho. Criamos cada momento, 
cada dia, cada potencial futuro. Sabemos que já não temos Carma. Sabemos 
que depende de nós o que queremos criar. Escrevemos nossas próprias 
descrições de trabalho.

Nós, Shaumbra, caminhamos entre o Velho e o Novo Mundo. Estamos 
presentes em ambos. Compreendemos a Velha Energia. Vivemos dentro dela 
em cada dia. Entretanto, estamos viajando para a Nova Energia, ajudando a 
criar os caminhos e os atalhos para aqueles que virão depois de nós. Nós, 
Shaumbra, fazemos malabarismos com ambos os mundos de uma vez. E 
sabemos que é difícil. Sabemos que é um desafio. Mas foi isto que escolhemos.

Nós, Shaumbra, escolhemos estar aqui. Não fomos colocados aqui. Não fomos 
enviados para cá. Não fomos desterrados aqui. Nós, Shaumbra, escolhemos 
ficar aqui neste momento desta vida. Trata-se de nossa Vontade Divina. 
Através de nosso Livre Arbítrio que escolhemos ficar aqui. Nós, Shaumbra, 
assumimos a responsabilidade disto. Escolhemos ficar nesta época de grandes 
mudanças e grandes transições.

Nós, Shaumbra, somos mestres. Escolhemos estar aqui e continuar esta viagem 
para ajudar os outros. Sabemos que muitos de nós não necessitaríamos estar 
aqui e nem agora, se não tivéssemos escolhido. As lições do coração e as 
lições da alma estão terminadas. Escolhemos estar aqui como mestres para 
aqueles que virão depois de nós. Sabemos que o ensino virá de muitas 
maneiras e de muitas formas – não só da forma óbvia. Escolhemos ser mestres. 
Escolhemos ser exploradores. Escolhemos ser Criadores.
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Neste dia, um favor: a essência do Shoud hoje é a expressão. É a expressão. 
Como Shaumbra, sabemos que é hora de expressar quem somos sob todas as 
formas. Sabemos que é hora de sair detrás do véu que levantamos.

Temíamos o que éramos e em que nos estávamos convertendo. Mantivemos-
nos relutantes com relação a nossa própria divindade. Estamos atravessando 
um processo intelectual conosco mesmos sobre quem somos e para onde 
vamos. Mas, agora, que estamos começando a viver o “divino” dentro de nós, 
antes de pensarmos... agora que estamos sendo divinos em lugar de 
pensarmos... sabemos que é hora de nos expressarmos.

Sabemos que é hora de permitir que nosso verdadeiro ser se manifeste. 
Sabemos que é hora de sair detrás dos muros e dos véus que levantamos. 
Estamos todos nervosos por isto. Estamos todos provando isto. Não estamos
seguros de como o mundo reagirá diante de nós. Não estamos seguros de 
como reagirão quando nos expressarmos. Sabemos que é hora de dizermos a 
nós mesmos que devemos expressar tudo o que somos.

Cada um de nós fará isto de forma única e poderosa. Cada um de nós estará 
no agora. Não nos esconderemos mais. Saiamos. Permitiremos que nossa 
divindade se manifeste de todas as formas... em nossos trabalhos... em nossas 
relações... em nossas obras de arte... em nossos livros... em nossas canções... e 
em nossos poemas... pela forma como sorrirmos para os outros. Sabiam que 
estamos escondendo nossos sorrisos dos outros? Temos segurado os abraços. 
Não temos permitido que a energia saia. Agora, como Shaumbra, nós dizemos 
que a expressão é algo sagrado e divino. Motivamos-nos a expressar-nos e 
sermos tudo o que somos.

Esta é a mensagem que temos para nós hoje. Conhecemos as regras. Nós 
ajudamos a escrever as velhas regras. Nós sabemos como as coisas são feitas 
dentro do mundo da Velha Energia, no mundo em que ainda vivemos. 
Sabemos por que existem essas regras. Sabemos como segui-las. Mas também 
sabemos como transcender as regras sem ofender aos demais. Sabemos 
como transcender as regras e, assim, podemos expressar a nossa divindade, 
expressar o ser de Deus da forma mais sagrada e alegre.
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Assim que nós nos demos este presente hoje, este simples Shoud sobre a 
expressão. Sairemos e seremos tudo o que somos, quem somos. Já não nos 
esconderemos detrás de nossos rostos. Já não nos esconderemos atrás do 
amor que temos no coração. Expressaremos nossa divindade. Seremos os 
Humanos Divinos dentro da Nova Energia.

Assim completamos o nosso primeiro Shoud. E, de fato, há risos e aplausos nas 
galerias ao nosso redor. E nós, como Shaumbra, os aceitamos de todos os 
anjos que se reúnem aqui hoje.

(Pausa)

Volta Tobias.

E assim é, amados amigos, que vocês, Shaumbra, concluíram o seu primeiro 
Shoud. Pedimos-lhes que se aplaudam por terem permitido que isto 
acontecesse (aplausos de um grupo). E vocês dizem: ”Isto não é uma grande 
coisa. Isto foi fácil. Tudo o que precisava fazer era sentar-me aqui e permitir a 
mim mesmo me manifestar!” E, em verdade, foi isto o que aconteceu.

Mas, sim, é grande coisa porque vocês se abriram. Deram de si, de sua energia 
para os que estão ao redor, para todos os que estão no Círculo. Deram de si 
abertamente a todos os que se aproximam no caminho. O que acabaram de 
fazer, meus queridos, foi abrir a sua própria divindade e seu coração para 
permitir que a energia se manifestasse.

Quando forem ler o livro onde isto vai constar... ainda que o leiam dentro de 
10 anos, 15, 20 ou mais anos... vão sentir a sua energia do momento... sentirão 
a abertura de seus corações no momento. E irão se regozijar. Pensarão que 
sim, foi uma grande coisa vocês terem a coragem de estar aqui, terem a 
coragem de continuar esta viagem e, agora, estarem se expressando.

Disseram a si mesmos, neste primeiro Shoud, que era hora de expressar-se, de 
abrir-se, de ser quem são. Estão vivendo dentro de sua própria dualidade. E, 
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como não estão permitindo que o seu Ser Divino se manifeste, disseram a si 
mesmos: “Não mais!” Disseram: “É hora de expressar-me. É hora de elevar-me”.

Talvez não saibam o que vão fazer. E podemos ver as suas cabeças dando 
estalos, pensando: “Mas, mas, mas, o que é que se supõe que eu deva fazer? 
Mas, mas, mas...” (risos da audiência).

Tudo nascerá de seu Ser Divino, a partir do seu interior. Tudo o que precisam 
fazer é começar a movimentar-se. Tudo o mais, então, começa a cair no lugar 
adequado: o saber, a compreensão. Acontecerá como se um fogo tivesse 
acendido dentro de vocês, quando começarem a expressar-se.

Lembrem o que disseram a si mesmos. Não busquem em primeiro lugar na 
mente. Alguns de vocês farão este desafio. Alguns de vocês ficarão 
incomodados com Cauldre e ele os responsabilizará por isto. Alguns dirão: 
“Não, tens que pensar as coisas primeiro”, porque este foi o enfoque, geração 
após geração, sobre o intelecto. Vocês colocam o intelecto primeiro. É uma 
coisa maravilhosa, mas vem chegando algo novo. Chama-se divindade.

A divindade é a inteligência espiritual. Não é apenas a emoção humana. Não 
é apenas uma coisa macia, afetuosa. É inteligência, mas tem “quociente 
espiritual”. Sim, e lhes pedimos que NÃO façam o teste de QI espiritual. Isso não 
seria bom (risos da audiência). Não gostamos muito desse seu teste de QI. É 
apenas uma forma de avaliar uma pequena porção de seu ser, seu intelecto.

Seu intelecto é maravilhoso. É muito útil. Mas, tragam as coisas para vocês 
através da sua divindade primeiro. ENTÃO, permitam que o intelecto, a mente, 
o processo de pensamento lhes ajude a executar, a levar a cabo dentro do 
seu mundo material. Isto será um pouco diferente para vocês. Aqueles de 
vocês que são inteligentes, aqueles que – como dizer – tiveram boas 
qualificações, boas notas... para vocês será mais difícil. Para vocês que não 
enfocaram tanto este aspecto... será mais fácil. Mas, conseguirão chegar a 
novas compreensões e a uma nova iluminação, como jamais imaginaram.

Amados amigos, disseram para si mesmos que se expressassem. Assim que 
pedimos que façam isto. Também deram a si mesmos, como Humanos Divinos, 
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um conjunto de atributos: que vocês são mestres e exploradores, que vocês 
permitem a chegada da abundância, que podem responder as suas próprias 
perguntas, que vocês abraçam todos os seus aspectos. Deram a si mesmos 
uma lista. Outras pessoas vão ler isto e, então, compreenderão o que é ser um 
Humano Divino.

Esta foi uma reunião maravilhosa. Regressaremos dentro de um instante para 
pedir que VOCÊS fiquem aí na frente, para responder as suas perguntas e 
conversar com vocês um pouco. Os desafiamos a expressarem-se no 
microfone quando voltarmos.

Vocês são os Humanos Divinos que fizeram uma viagem difícil. Mas nunca 
estiveram sós, durante todo este tempo. Sempre estivemos com vocês. Os 
amamos ternamente e voltaremos dentro de alguns minutos.

E assim é!

(Aplausos do grupo)

Tradução para o português: Eleonôra

Série do Humano Divino: Shoud 1: "Expressão"

Perguntas e Respostas

Apresentado ao Circulo Carmesim

3 de Agosto 2002

TOBIAS: E assim é, queridos amigos, que marcamos este dia com este grupo de 
Humanos Divinos em nossos livros de história. Durante muito tempo falamos 
neste lado do véu sobre o dia em que a energia de Shoud realmente 
aconteceria, quando os humanos pudessem canalizar os próprios humanos, 
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um por um, sem os nossos círculos de treinamento. Nós falamos em eliminar 
estes círculos de treinamento e deixar vocês voarem.

É interessante porque nem sequer sabíamos o que vocês diriam de si mesmos 
(risos da audiência). Assim que, observamos e escutamos com tanta 
curiosidade  como vocês costumam observar e escutar. É interessante que 
vocês tenham escolhido definir os atributos do Humano Divino. É interessante 
que vocês tenham falado de “expressão”, indicando a si mesmos que tinha 
chegado o momento para abrir-se ao que são e para serem verdadeiros 
diante de vocês mesmos, de todas as formas possíveis.

Agora, tal como vocês sabem, a energia de Mãe Maria está muito forte com 
vocês hoje. Vocês conheceram esta energia, anteriormente, mas a 
conheceram de forma diferente. Muitos de vocês se conectaram com Maria 
no passado. Sentiram como ela caminhava a seu lado. Alguns de vocês a 
canalizaram. Um dos momentos em que preferiam conectar-se com Maria era 
antes de dormir. Vocês dirigiram orações para ela. Mas, mais do que tudo, 
vocês falaram com ela, a partir dos seus corações.

Ela quer que vocês saibam que ela escutou tudo isto, inclusive as orações 
memorizadas. E ela escutou o canto de sua alma. Maria vem, agora, para 
falar com vocês. Mas é uma energia diferente. Caso vocês estejam se 
perguntando por que, talvez, não sintam que podem conectar-se com ela tão 
fortemente, é porque vocês estão buscando, no lugar da Velha Energia, a 
Mãe Maria que vocês conheciam e que lhes tinha sido ensinada.

Ela vem até vocês agora, com uma nova pureza, com um novo amor e com 
novo estímulo. Ela vem até vocês para ajudá-los a atravessar este longo 
processo de nascimento de sua própria divindade. Talvez vocês tenham 
podido sentir o grande amor que inundou o ambiente no dia de hoje, e que 
ainda se acha presente. Ela está aqui. Ela continuará estando aqui. Ela pede a 
vocês que, simplesmente, liberem as velhas formas com que se conectavam e 
como a conheciam, para ir a este espaço novo.

Agora, com isto, gostaríamos de passar a responder suas perguntas. Nós 
pediríamos que vocês dessem um passo a frente e que cantassem a canção 
de sua própria alma, que expusessem suas perguntas. Nós nos conectaremos 
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com vocês quando vierem aqui, e todos os Shaumbra se conectarão  com 
vocês de maneira maravilhosa. Assim que, comecem as perguntas. 

(Nota: Em reuniões anteriores, as perguntas da audiência eram escritas em 
cartões, que eram lidos para Tobias. Tobias pediu que, de agora em diante, a 
pessoa suba para falar no microfone, fazendo a pergunta pessoalmente).

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1: Olá Tobias, não posso acreditar que eu possa 
estar fazendo isto!

TOBIAS: Mas NÓS podemos (risos da audiência).

SHAUMBRA 1: Poderia explicar, por favor, um pouco mais sobre o que você 
esteve dizendo quanto ao momento em que entramos em contato com outro 
ser humano, e que há uma troca de energia? Eu senti isto há pouco, e ainda 
não me recompus totalmente. Por favor, poderia comentar um pouco mais 
sobre isto?

TOBIAS:  Certamente, à medida que a sua divindade floresce no seu interior, 
isto tem um efeito sobre as energias que são transmitidas aos outros humanos. 
Por um lado, vocês são seres eletromagnéticos. Vocês enviam para fora 
padrões de freqüência e vibrações. Agora, literalmente, você pode agarrar as 
vibrações de outros humanos (?) e, logo, agregar ao seu próprio pacote 
vibratório. À medida que continua viajando para fora e sua vibração original 
toca outras pessoas, elas também ficam com uma nova energia aderida... a 
energia de vocês. É um potencial. Depende dos outros humanos, que são os 
receptores, a forma como desejam utilizá-la, e se desejam utilizá-la.

O que vocês estão fazendo, de certa forma, é espargir uma luz divina sobre 
todos os pensamentos, emoções e sentimentos que vêm até vocês e que 
passam através de vocês. Vocês agora estão afetando outras coisas! Vocês 
não estão pondo uma carga sobre estas vibrações ou pensamentos. Vocês, 
simplesmente, estão agregando um novo potencial às mesmas. 
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Voltemos ao exemplo da dor de cabeça. Vocês não estão tentando eliminar 
a dor de cabeça dessa pessoa. Vocês não estão tentando mudar a vibração 
da dor de cabeça que está emanando dela. Mas, sua própria energia agrega 
outro pacote a sua energia original. É um processo que se produz 
normalmente. Vocês não necessitam pensar a respeito dele. Simplesmente é. 
Não é necessário que vocês saiam por aí buscando recolher freqüências que 
estejam voando pelos ares (risos da audiência) e logo juntar a sua própria 
vibração. É um processo natural. 

Por outro lado, vocês mesmos são transmissores. Vocês têm uma carga que se 
encontra em estado neutro ou adormecido, que fica disponível para outros, 
quando eles escolhem e quando o necessitam. De certa forma, vocês são –
como dizer – iluminam com a sua luz, mas a luz não é percebida por outros 
humanos até se encontrarem em um estado de consciência no qual desejem 
usá-lo e escolham usá-lo. Vocês iluminam com sua luz, mas eles não podem 
ver enquanto não estiverem prontos. Assim que, novamente, não há nada que 
vocês devam fazer a respeito, de forma consciente. Vocês, simplesmente, 
encontram-se neste ponto de sua própria evolução no qual vocês agora 
podem afetar outras coisas que o rodeiam, se essas outras coisas assim o 
desejarem.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2: Tobias, poderia explicar o papel da dor e do 
sofrimento neste Caminho, e o que poderíamos fazer para minimizá-lo? De 
certa forma, como não absorver uma dor de cabeça dessa energia de dor de 
cabeça? (risos da audiência)

TOBIAS: o papel da dor e do sofrimento está relacionado diretamente com a 
dualidade. É parte do equilíbrio do positivo e do negativo, que deram para si 
mesmos. A dor pode ser uma coisa maravilhosa. Ela lhe ensina muitas lições. 
Ajuda-o a guiar-se através da vida. Se vocês não tivessem dor e sofrimento 
emocional, não teriam experiências profundas.

Agora, muitos humanos procuram eliminar a dor e o sofrimento. O que fazem é 
cobri-los com um lençol. Buscam anulá-los. Alguns procuram fazê-lo com as 
drogas das quais já falamos e que não gostamos muito (drogas psicotrópicas). 
Certamente, vocês reduzirão o nível de dor de forma acentuada, mas 
também reduzirão enormemente o nível de experiência. A dor é “dolorosa” 
somente quando ocasiona uma fricção dentro de você, uma resistência 
dentro de você.
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Quando a dor chega, seja física ou emocional, não busquem fugir dela ou 
anulá-la. Novamente, pergunte a essa energia porque está visitando-os. Ela 
dará uma resposta. Trará uma iluminação e uma compreensão que serão 
valiosas.

Agora, também falamos que a dor, ou o que vocês chamam “as caídas”, são 
uma parte importante do ciclo natural. Estes períodos de depressão emocional 
ou enfermidade física ou mal-estar, oferecem um momentum e uma energia 
que os ajuda a avançar para o próximo nível de iluminação.

Quando vocês alcançam um certo ponto em sua jornada, a dor e o 
sofrimento não os afetará da forma que o fez anteriormente.  Há menos 
resistência dentro de seu Ser. Tal como vocês se disseram hoje no Shoud, vocês 
aceitam todos os aspectos, claros e escuros. Quando vocês aceitam todos os 
aspectos, não há atrito (fricção) interno sobre o qual a dor possa cair. Não 
significa que vocês vão ficar sem dor, mas a mesma lhes oferecerá uma nova 
sensação. Já não é tão difícil (risos da audiência). De certa forma, 
simplesmente será uma energia de forma diferente que lhes chegará, e que 
vocês poderão utilizá-la em sua jornada.

Também, à medida que obtêm uma maior compreensão das coisas, vocês 
não terão tanta dor. Vocês compreenderão como fazer para re-equilibrar seu 
corpo físico. Vocês compreenderão como fazer para re-equilibrar sua 
emoção. Mas, saibam que a dor e o sofrimento são partes da experiência de 
aprendizagem.

A dor lhes foi útil no passado. Compreendam que agora vocês encontram-se 
em sua caminhada, vocês não necessitam desta dor no mesmo grau em que 
necessitaram anteriormente. Vocês não necessitam escolher a dor e o 
sofrimento, tal como não necessitam escolher a pobreza e não necessitam 
escolher a falta de amor. Assim que, não procurem ocultá-la. Não procurem 
eliminá-la. Mas, compreendam que não é algo que necessitam da mesma 
maneira que necessitaram no passado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3: Tobias, pode nos dar algumas sugestões de como 
falar, com pessoas que não são Shaumbra ainda, do que estamos fazendo?
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TOBIAS: Agora é um bom momento para formular uma pergunta para você 
(risos da audiência). Estávamos esperando (mais risos). Diga-nos, querido 
Shaumbra, para todos nós, desde o centro do seu coração e desde a sua 
alma, como você falaria a outros?

(longa pausa da pessoa para quem foi formulada a pergunta)

TOBIAS: Vamos esperar (mais risos).

SHAUMBRA 3: Oh, Deus...Ok. Eu estive pensando sobre isto no caminho...

TOBIAS: Não pense com tanta intensidade.

SHAUMBRA 3: (rindo) Como não pense?

TOBIAS: Que venha a partir da sua divindade. Então, um humano se aproxima 
e diz: “O que há próximo de você? O que há próximo de você? Eu sinto algo.” 
O que você lhe contará?

SHAUMBRA 3: Que eu estou em um caminho no qual se aprende a viver na 
Nova Energia, que quer dizer que é uma energia que “não é daninha”, mas 
que é amor. Que este é um mundo em transformação, e que isto vai se 
produzir. E que estou aprendendo e me associando com pessoas que me 
ajudam a aprender a viver desta nova maneira.

TOBIAS: Agora, fale a eles a partir de seu coração, não da sua mente (risos da 
audiência). Eles acabam de se afastar, questionando... (mais risos).

SHAUMBRA 3: É por isto que pedi sugestões. 
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TOBIAS: O que nós sugerimos... e obrigada pela oportunidade de brincarmos 
um pouco aqui.

SHAUMBRA 3: Obrigada a você... eu acho.

TOBIAS: Esta é uma boa lição para todos os Shaumbra. E você trouxe à baila 
um ponto de tanta importância aqui. Quando vocês falam com orações 
longas, com palavras pomposas, e com frases que eles não entendem, eles 
vão embora, coçando a cabeça. Entretanto, o que Shaumbra diz é: “O que 
tenho em meu coração, você também tem. Pode sair. Talvez, às vezes, possa 
ser uma viagem difícil, mas você também tem que fazê-la. E quando você 
estiver pronto para que isto aconteça, venha me ver. Venha até a minha 
porta. Faça-me perguntas. Mas, eu não posso responder uma pergunta 
enquanto você não a formula. Eu não posso dar-lhe uma resposta enquanto 
você não formular a pergunta. Eu não posso fazer pregações. Eu não posso 
dar-lhe regras. Mas ficarei feliz de responder todas as suas perguntas.”

Eles se afastarão, talvez ainda querendo entender o que você disse (risos da 
audiência), mas você terá estabelecido uma conexão com eles, porque você 
falou-lhes a partir da sua divindade para a deles. Uma conexão terá se 
estabelecido. E eles irão com uma inquietude. Há uma boa possibilidade de 
que voltem mais tarde e comecem a formular perguntas. E quando o fizerem, 
fale desde o seu coração.

Não dê a eles uma série de regras e regulamentações. Não fale de Shaumbra. 
Não fale da Nova Energia. Eles não sabem o que é a Nova Energia. Eles 
apenas compreendem a Velha Energia. Mas, como instrutores, vocês 
compreenderão que este é o primeiro passo que elas estão dando em sua 
viagem. O que vocês gostariam que alguém lhes tivesse contado quando 
começaram a despertar?

Queriam que lhes tivessem dito que teriam que ler 20 livros, e que precisavam ir 
em todas as aulas? Não. Não. Vocês queriam que alguém lhes dissesse que 
eram amados, e mais que qualquer coisa, que eram compreendidos. Ajam 
com simplicidade, Shaumbra! (risos da audiência) Com simplicidade!
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 4: Saudações, Tobias. Eu estou me perguntando se, 
em breve, terei a clareza que venho buscando nesta recente viagem em que 
embarquei.

TOBIAS: Perguntamos a VOCÊ (risos da audiência) o quanto você deseja esta 
clareza?

SHAUMBRA 4: Profundamente, sinceramente, totalmente.

TOBIAS:Sem reservas?

SHAUMBRA 4: Sim.

TOBIAS: Então, que assim seja. Dê este presente a si mesmo. Sustente-o em seu 
coração e permita que aconteça. Estará aí. Você necessitava escutar a si 
mesmo dizendo que estava pronto para que acontecesse. Você necessitava 
escutar a si mesmo dizendo que estava disposto a caminhar através dos 
medos associados com o fato de serem tudo o que são, com o fato de serem 
Humanos Divinos. Que assim seja! Abandone este salão no dia de hoje com 
uma nova clareza, já que a merece. Obrigado! 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5: Tobias, minha esposa e eu pisamos fora do nosso 
padrão nesta semana (fizeram uma grande mudança em suas vidas). Não 
temos medo disto. Minha pergunta é a seguinte: você mencionou nos Círculos 
Carmesim local, os Círculos ao redor do mundo. Nós temos uma quantidade 
de pessoas associando-se todas as semanas. Necessitamos movimentar estes 
lugares. Você poderia dar um empurrão para que alguns desses Shaumbra 
obtivessem os mesmos benefícios dos Círculos locais que possuímos? É por isto 
que nos sentimos tão bem com o que estamos fazendo agora. Obrigado.

TOBIAS: Isto, meu querido amigo, é seu trabalho: dar-lhes o empurrão (risos da 
audiência). É por isto mesmo que você se ofereceu de voluntário para este 
trabalho. É por isto que você desenvolveu a habilidade requerida para isto, 
para saber como fazê-lo. Mas, perguntamos-lhe algo. Nesta sua atividade, 
pense fora da caixa. Você chegou a compreender muito bem a caixa. Você 
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a praticou no passado. Você ajudou a definir a caixa no passado. Agora, saia. 
Você escutou a si mesmo dizendo no Shoud do dia de hoje, que compreende 
as regras. Você ajudou a escrevê-las. Agora saia delas.

É o mesmo aqui. Nos Círculos Locais há uma necessidade de expressão 
verdadeira. Cada um está procurando seguir as velhas regras, inclusive no que 
diz respeito ao horário em que se reúnem, que assuntos vão tratar, o que vão 
fazer. E, francamente, muitos estão se aborrecendo. Muitos estão buscando 
algo novo. Assim que, animem-nos, e animem-se vocês mesmos a pensar fora 
da caixa.

Existe um exemplo que gostaríamos de trazer aqui. Façam o Shoud de forma 
conjunta. Unam seus “eus” coletivos. Em cada reunião façam um acordo 
sobre quem fará o Shoud para o grupo. É produzida uma dinâmica 
interessante aí. É diferente quando alguém canaliza uma entidade externa, 
como eu. É muito diferente. Quando vocês canalizam, quando vocês fazem o 
Shoud com os que estão no seu grupo, você precisa estar na sua verdade. 
Vocês precisam estar fixados em sua verdade quando Shaumbra canaliza 
Shaumbra.

Existem alguns humanos que possuem interpretações interessantes quando 
canalizam entidades externas. Algumas vezes seus próprios filtros pesados
distorcem o quadro. Vimos isto acontecer com muita freqüência. Vocês 
poderiam canalizar qualquer dos arcanjos, e às vezes os humanos que se 
encontram no auditório nem sequer sabem, nem sequer sabem, se estão 
sendo mal-interpretadas as informações. Eles nem sequer sabem, por exemplo, 
se vocês procuram canalizar Miguel e, na realidade, acabam com uma 
entidade desencarnada de baixo nível, enraizada na Terra. Como eles 
poderiam saber, a não ser que estivessem realmente conectados em seu 
interior?

Mas, quando se faz o Shoud, vocês não podem enganar ninguém. Vocês 
estão falando deles, para eles e com eles. Assim que, animem seus grupos a 
fazer este tipo de coisa. Também animem seus grupos para que se divirtam 
juntos.
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Nós desfrutamos  desta idéia do “descanso” que todos vocês pensam ter. Sim, 
todos vocês possuem uma folga de dois dias, que será uma “escapada 
espiritual” (risos da audiência). E nós aplaudimos! (mais risos). E logo, querido 
amigo, perguntem a seus grupos sobre as suas idéias. Perguntem-lhes. E, 
quando eles dizem, “Bem, não  sabemos o que fazer. Não estamos seguros 
sobre o que fazer com nossos Círculos Locais”, digam-lhes que busquem no 
seu interior a resposta. Certamente está ali. Vocês escolheram um trabalho um 
pouco difícil, mas sabemos que seu espírito é forte, e que estão capacitados.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6: Olá, Tobias. Tenho uma pergunta sobre o que 
você esteve mencionando, a respeito do fato de termos agora as nossas 
próprias respostas, ao invés de precisar perguntar a você ou algum outro. Há
um tempo atrás meus guias me disseram quase o mesmo: eu, justamente, 
tinha uma pergunta e fui consultá-los, mas eu já sabia a resposta. Senti-me 
desamparado. Com toda a honestidade, eu estranho esta interação, e 
estranho a dependência. Isto aconteceu durante o último verão. Isto 
aconteceu durante o ultimo verão. Eu sigo achando estranho. Há um próximo 
nível de contato com estes guias?

TOBIAS: Certamente que há. O próximo nível de contato será quando você vai 
falar conosco e não nos questionar. Gostamos muito de falar com vocês. Mas 
parece que quando os humanos chegam a nos, sempre formulam perguntas, 
perguntas, perguntas (risos da audiência). Eles não chegam e dizem: “Como 
estão vocês no dia de hoje? Como estão as coisas aí? (mais risos) Como se 
sentem?” Não, eles não mantêm uma conversação, e simplesmente 
compartilham conosco as alegrias ou, talvez, o sofrimento do dia. Eles vêm 
com perguntas. E, às vezes, temos que dar-nos uma batida na cabeça (risos 
quando Tobias faz a demonstração, batendo na cabeça de Cauldre).

O próximo nível é muito melhor que o nível de pergunta/resposta ao qual 
vocês estão acostumados. Este próximo nível vai ocorrer quando nós 
realmente pudermos começar a falar com vocês, contando-lhes nossos 
pensamentos, nossos sentimentos, falando-lhes sobre a sua viagem. Nosso 
próximo nível será quando VOCÊS começarem a ensinar-NOS. E é por isso que 
estamos aguardando. Estamos esperando que VOCÊS ensinem a todos nós. É 
uma grande responsabilidade. Certamente é. 

Vocês têm nos colocado em um certo tipo de pedestal. E é por isto que se 
sentem desamparados. É por isto que, às vezes, sentem-se sós, porque nós não 
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desejamos estar aí. Nós não desejamos este papel. NÓS seguimos VOCÊS. Nós 
temos uma perspectiva e panorama geral diferente de vocês. Mas NÓS 
seguimos vocês. É por isto que estamos lhes dizendo que simplesmente falem 
conosco. Tornem-se sociais. Falem como falariam com seus amigos na 
cafetería. Vão nos escutar de uma forma totalmente diferente. E sim, nós 
discutiremos as questões do dia, tal como vocês fariam com seus amigos, 
sentados ao redor da mesa. Mas, nós tivemos que nos afastar de muitos de 
vocês, porque estavam com muita dependência nossa. Sua divindade não 
pode expressar-se se vocês ficam, constantemente, dando seu poder a outros.

Experimentem isto nesta noite ou amanhã. Procurem simplesmente falar 
conosco. Procurem rir conosco. Contem-nos uma boa piada, engraçada (risos 
da audiência). Gostamos disto. Outra coisa de que gostamos e que todos 
vocês poderiam fazer... gostamos de cantar com vocês enquanto dirigem o 
seu carro, ou quando cantam com todo os seus pulmões, e sentem-se um 
tanto ridículos. Vocês pensam ”Isto soa  bem!” É porque estamos cantando ao 
lado de vocês! (muito riso da audiência) Quando vocês estão cantando, 
realmente estão abrindo seu coração. Vocês estão se expressando, tal como 
disseram a vocês mesmos no Shoud de hoje. Assim nos uniremos a vocês. 
Teremos algo para nos divertir. Vamos desfrutar de alguns momentos alegres 
juntos.

Compreendam que tudo o que fazem está sendo registrado, está sendo 
reunido. A informação está sendo registrada no nosso lado do véu. Há muitas, 
muitas entidades que nunca tomaram a forma humana... mais do que vocês 
possivelmente possam imaginar, que nunca tomaram a forma humana e que 
estão esperando para ter esta experiência do ser físico. Eles estão estudando 
seus arquivos. Eles estão se fixando em tudo o que vocês fazem. Vocês são os 
que se encontram em posição de liderança. Simplesmente falem-nos. 
Gostamos quando fazem isto.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7: Olá, Tobias. Esta é a minha primeira visita ao 
Círculo Carmesim. Durante os últimos anos senti uma grande quantidade de 
mudanças em minha vida, algumas difíceis, algumas alegres. Um conselheiro 
amigo me explicou, ou procurou explicar-me, que acreditava que eu estava 
ascendendo à Nova Energia, o que, posso dizer, que compreendo 
plenamente. Meus amigos e minha família estão dizendo que estou, de 
alguma forma, atravessando uma crise da meia idade (risos da audiência). É a 
mesma coisa ascender à Nova Energia e a crise de meia idade? (mais risos) É 
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algo diferente? Estou atravessando ambos? E há alguma forma de diferenciar 
um do outro?

TOBIAS: Vamos devolver-lhe a pergunta: está atravessando agora algum tipo 
de crise? Está atravessando uma crise interna neste momento?

SHAUMBRA 7: Sim.

TOBIAS: Bem, é fácil atribuir todas estas transformações pelas quais está 
atravessando a uma crise de meia idade, à menopausa, a mudanças, a todas 
estas coisas. Mas olhe ao seu redor. Todo o mundo está atravessando muitas, 
muitas mudanças na atualidade. Não seria possível que todo o mundo 
estivesse atravessando uma crise de meia idade ou a menopausa ao mesmo 
tempo (risos da audiência). De certa forma, temos visto do que estão falando, 
alguns de vocês, Shaumbra, os que tentam atribuir o processo divino a outra 
coisa. Nós vemos... Cauldre não gosta muito do que vamos dizer, mas ele 
conhece a questão (risos da audiência). Ele nos informa que encontrou outro 
canal para se pronunciar (através do Shoud). (muitos risos)

Seus conselheiros, seus psicólogos e seus psiquiatras não compreendem o que 
vocês estão passando. Mas eles têm que ser os sábios. Eles têm que ser os que 
justificam as cifras em dólares que vocês estão lhes pagando. E, eles precisam 
colocar uma etiqueta naquilo que vocês estão atravessando. Por isto, 
precisam buscar rapidamente em seus livros, coçando a cabeça, 
assombrando-se. E fixam-se na lista de sintomas que existe, página por página. 
E encontram algum que eles acreditam que se adapta a vocês.

E vocês vão, sentam-se na cadeira ou deitam no sofá, e eles dizem que estão 
atravessando uma crise de meia idade, a pior que já viram! (risos da 
audiência) Dizem para vocês voltarem uma vez por semana até que tenha 
passado (mais risos). Eles lhe entregam um pequeno pedaço de papel e 
pedem para irem até a farmácia. Vocês se sentirão muito melhor. Logo, 
quando saem e fecham a porta nas suas costas, cairão exaustos em suas 
cadeiras, questionando-se a respeito do que acabou de atingi-los.



38

O que os atingiu foi um anjo humano que está atravessando uma crise. Mas, 
era uma crise divina, não da meia idade, não uma crise física, não uma crise 
emocional. É algo que eles não compreendem, e não há livro em sua 
biblioteca que explique. Ainda não. Esses livros, meus queridos, serão escritos 
por vocês. Talvez os mesmos não sejam utilizados pelos psicólogos e psiquiatras 
tradicionais. Mas, uma vez que vocês assumam a responsabilidade pelo que 
vocês são e pelo seu papel, de uma forma rara e um tanto misteriosa, os que 
estão atravessando a crise encontrarão o caminho para chegar até vocês e 
não encontrarão o caminho em direção às portas dos consultórios daqueles 
que estudaram os velhos padrões.

Não, querida amiga, você não está atravessando a crise da meia idade. Você 
não saiu e comprou o conversível vermelho (risos da audiência). Você está 
atravessando uma crise espiritual, um desafio espiritual, poderíamos chamar 
assim. E você está agindo bem. Agradecemos sua pergunta. Nós sentimos 
compaixão pelo que você está passando.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8: Quando Tobias nos contou o que queríamos 
saber sobre nossa própria expressão, meu coração sentiu-se tão repleto e 
pleno! E me detive e, eventualmente, passou. E pensei: “Bem, isto terminou.” 
Mas, então, o coletivo de todos entrou na minha alma e eu tenho que dar 
expressão a meu grande amor de Shaumbra, de família. E eu digo, desde o 
fundo de minha alma, e desde o fundo da alma de cada um aqui, que nos 
unimos a você no amor da família. E, recentemente, me senti validado nos 
meus sentimentos de que faço parte do Circulo Carmesim. E essa foi a maior 
bênção que senti em minha vida. Obrigado.

TOBIAS: Obrigado. E nós agradecemos por expressar-se. E agradecemos por 
ter nos falado. E, mais que tudo, agradecemos pelo trabalho que está 
fazendo. Sabemos que é um desafio e que é difícil. Você dá muito de si 
mesmo.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9: Tobias, como estão indo as coisas do seu lado do 
véu agora? (quantidade de risos da audiência e aplausos).
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TOBIAS: (rindo) Dúzias de anjos acabam de desmaiar! (risos muito maiores da 
audiência) Eles nunca acreditaram que iriam ver este dia! Nós temos que 
chamar nossos para-médicos celestiais para reavivá-los! (mais risos).

As coisas estão agitadas aqui (mais risos da audiência). Quando chegam aqui 
os que fazem a transição do seu lado para o nosso, ficam assombrados de ver 
o quanto estamos ocupados. Há atividade em todo o lugar. Há tumulto em 
todo o lugar. Há bate-papos e conversações e há atividade e se planeja. 
Estamos tentando... e estamos cansados. Mas, estamos tentando responder a 
sua consciência em transformação. E às vezes passamos um momento difícil 
para manter-nos a par. Vocês estão mudando tão rapidamente e liberando 
tanto. Vocês sabiam que cada vez que liberam algo, há uma quantidade 
ENORME de trabalho do nosso lado? (mais risos). Agora, Cauldre me disse que 
o meu velho lado judeu está vindo à Luz neste momento! Estamos trabalhando 
até os ossos aqui! (mais risos)

Quando vocês mudam a sua consciência sobre um fato ocorrido no passado, 
tenha sido nesta vida ou em outra, vocês não mudam a seqüência dos 
eventos que tiveram lugar. Vocês somente mudam sua 
percepção/iluminação sobre eles. Quando vocês decidem liberar um velho 
medo que data de 15 vidas atrás, nós temos que ser parte do processo. Nós 
temos que ir a 15 vidas atrás. Temos que enviar toda a comitiva para trás para 
ajudar a mudar as energias (mais risos).

Nos alegramos de fazer isto, este é o nosso trabalho. É para isto que estamos 
aqui. Mas, nunca imaginamos que havia tanto trabalho e tanta atividade. 
Estamos desfrutando mas, com toda franqueza, Cauldre... você pensou que 
era uma piada quando se falou de um fim-de-semana de descanso, onde 
Shaumbra simplesmente parassem? Nós nos sentimos aliviados quando vocês 
fazem isto! (mais risos) Isto de forma alguma é uma piada! Nós não dispomos 
de férias planejadas e de fins-de-semana de descanso, tal como vocês 
possuem. Assim que isto, foi muito bom para nós.

Como estão indo as coisa do nosso lado? Nós vamos nos referir a Metatron 
quando diz: “Não poderíamos ter imaginado algo melhor! É um desafio e é 
difícil para todos nós. Mas não poderíamos tê-lo imaginado. Vocês sabem, é 
claro, que houve cenários potenciais de uma destruição da Terra, pela qual 
não queríamos atravessar com vocês. O que estamos fazendo agora é 
construir a Nova Energia para a qual vocês irão. Estamos construindo a Nova 
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Energia para as gerações que virão, e não somente para as gerações de 
humanos, mas de entidades espirituais que viverão na mesma Nova Energia 
que vocês estão ajudando a criar.” Agradecemos muito seus comentários e 
suas perguntas.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10: Obrigado Tobias. Não estou certo de poder 
seguir com esta pergunta. Nos relacionamentos tenho uma grande clareza, 
depois da canalização do dia de hoje, sobre colocar a nossa consciência em 
uma potencialidade, a potencialidade que escolhemos. Você nos disse muitas 
vezes quando fazemos perguntas: “O que você quer?”. Eu creio que a 
preocupação que me surge, cada vez que faço isto é: “Isto não é uma 
agenda? Não estou estabelecendo uma agenda?” E se a potencialidade que 
escolho tem efeitos potenciais sobre outras pessoas, não estou violando seu 
livre arbítrio, ou seja lá o que for? Portanto, poderia comentar conosco a 
respeito? Obrigado.

TOBIAS: Certamente. Em nosso lado do véu chamamos isto de “tolices da 
cabeça” (risos da audiência). É quando os humanos se metem nos “e que, 
se...?”, “e que, se...?”, e se preocupam com os efeitos de sua criatividade. Em 
primeiro lugar precisam saber que a agenda os limita apenas quando 
predeterminam um resultado para uma situação. Nós lhes dissemos que 
liberem sua agenda, porque com a agenda, permanecem dentro de uma 
caixa.

Como humanos divinos, vocês podem criar tanto mais do que consideraram 
possível em algum momento. Quando liberam a sua agenda, liberam as suas 
limitações. Isto é tudo, a liberação das limitações e a permissão para que algo 
novo e pleno se incorpore ao seu ser.

Quanto ao que possa afetar o outro... certamente, vocês afetam os outros! 
Não é isto o que escolheram... ter sua luz, fazer brilhar a sua iluminação, se eles 
decidem utilizá-la? Há uma física interessante que se estabelece aqui: é muito 
difícil afetar outro humano em uma base consciente, não uma física, mas uma 
base consciente, a menos que eles optem por ser afetados. Compreendam 
que, simplesmente porque escolheram um caminho em particular ou uma 
expressão particular, vocês não estão fazendo mudanças neles, a menos que 
eles escolham.
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Muitos Shaumbra estão preocupados por coisas que fizeram no passado, por –
como dizê-lo – ter mudado a mentalidade, pensamentos e crenças de outros, 
Dissemos anteriormente a vocês... vocês foram os que ajudaram a criar 
religiões. Vocês foram os que ajudaram (riso entre dentes) a fazer lavagem 
cerebral em outros humanos. E agora, vocês estão preocupados de agir desta 
forma de novo.

Mas, é diferente na Nova Energia. Vocês trabalham em uma base neutra 
energizada. Sua energia encontra-se em estado neutro até que outro humano 
escolha usá-la. Logo é responsabilidade deles, não sua.

Vocês formulam perguntas muito boas. Estas são preocupações excelentes. 
Mas movimentem-se além disto. Expressem-se a si mesmos. Não tenham medo 
dos “e que, se...?” “O que se eu ferir alguém? O que se eu ferir a mim 
mesmo?” Tenham confiança em si mesmo. Confiem em sua divindade. Esta é 
a chave aqui... quando vocês manifestam confiança em si mesmos. 
Agradecemos a sua pergunta.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11: O que são estas sacudidas energéticas que 
estamos sentindo e estas fusões ao nosso redor? O que é tudo isto que muitos 
de nós estamos passando?

TOBIAS: O que é essa sacudida de energia, e o que SÃO essas fusões pelas 
quais estão passando? O que são? Diga-nos (risos da audiência enquanto 
Shaumbra 11 tenta fugir. Shaumbra 11 está relutante em responder a pergunta 
de Tobias)

TOBIAS: (cruzando suas pernas e sentando para trás na cadeira): o tempo não 
importa no nosso lado (risos muito maiores).

SHAUMBRA 11: (que voltou ao microfone): mudanças mais rápidas do que, 
inclusive, podemos imaginar.

TOBIAS: Isso é certo. As mudanças são mais rápidas, inclusive, do que nós 
antecipamos. As mudanças estão sendo muito, muito rápidas neste momento, 
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em parte porque vocês escolheram assim. Você, todos os Shaumbra, 
escolheram mover-se rapidamente. O que teria requerido dúzias, talvez 
centenas de vidas, vocês estão procurando liberar e transmutar e transformar 
em uma única vida, em um breve número de anos. Há algo que nós 
chamamos “o fator quântico”. Todos vocês podem perceber que haverá 
mudanças globais iminentes para o ano de 2012. Vocês leram sobre isto nos 
livros. Vocês discutiram, e sabem que se aproxima. Nós falamos que vocês não 
estão amarrados a esse ano de 2012. Não existe nada sagrado vinculado a 
qualquer ano.

Vocês são os que mudam o ritmo. Vocês escolheram acelerar. Vocês têm o 
pé no gás, indo tão rápido quanto podem. Mas, querido Shaumbra, olhem 
para baixo por um momento. Onde está o outro pé? (breve pausa, seguida de 
risos da audiência). Vocês mesmos responderam a sua pergunta! Vocês estão 
colocando uma grande quantidade de estresse sobre a sua maquina 
espiritual. Vocês estão procurando ir rápido, mas o seu medo está colocando 
o pé no freio. Um pé no pedal do gás e o outro no freio. Isto é o que está 
ocasionando o problema.

No Shoud de hoje vocês disseram a si mesmos para expressarem-se. Como 
podem expressar-se se um pé está no freio? Vocês estão sendo cautelosos e 
isso é justificável. Mas, diminuam um pouco a pressão sobre o freio. Vocês 
perceberão que podem fazer a transição para a Nova Energia de uma forma 
muito melhor.

O mundo ao seu redor continuará tendo estas subidas e descidas, estes altos e 
baixos. Há mais de um ano de seu tempo, nós informamos que o mercado de 
valores passaria a andar sobre patins. Não somos pregadores do futuro, 
entretanto, na atualidade podemos ver que as coisas vão e vêm, para cima e 
para baixo. Este é o curso natural. De certa forma, foi desenhado por vocês 
dessa forma, porque isto cria um momentum, e cria energia. Se sempre fosse 
para cima, não haveria uma energia correspondente para fornecer o 
momentum ou o combustível. Por isto vocês experimentam os altos e baixos. 
Vocês, Shaumbra, estão se acostumando a isto. Vocês estão aprendendo 
como fazer para manterem-se em um lugar de equilíbrio, ainda que o mundo 
ao seu redor esteja atravessando tormentas.
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Agora, esta coisa que você chama de “fusão”... De certa forma, o que vocês 
estão fazendo, literalmente, ao atravessarem estes processos rápidos, furiosos e 
intensos é fundir velhos atributos, velhas barreiras, velhas formas de 
consciência ao seu redor. Isto está fazendo com que o seu sistema mental, 
físico e espiritual sinta-se exausto. Mas, de forma rápida, estão fundindo velhas 
camadas. Vocês estão começando a sentir a luz no final do túnel. E, não, não 
é um trem. É a sua divindade. Como vocês pressentem isto, querem acelerar, 
querem ir mais rápido. Realmente podem sentir que isto se aproxima. Assim 
que, estas finas camadas que ainda estão presentes, vocês estão procurando 
fundi-las e queimá-las rapidamente. É isto o que está acontecendo.

Agora, quando vocês as atravessarem, não tentem combatê-las. Vamos 
acrescentar uma sugestão muito simples e eficaz, para todos vocês, para 
todos Shaumbra. Quando vocês realmente sentirem estes períodos de 
desassossego, que vocês chamam fusão, tomem um banho. Tomem um 
banho. Utilizem alguns sais marinhos no banho. Eles ajudam a eliminar algumas 
velhas energias. Eles ajudam nisto.

Respirem profundamente.

E, queridos amigos, comam uma fatia de bolo de chocolate (risos da 
audiência). Existem mais coisas nisto do que simplesmente o humor que está 
por trás. Serve para duas coisas. Estão se dando um presente. E no chocolate 
existe uma vibração muito potente. O chocolate ajuda a mitigar os sintomas 
da ascensão (risos da audiência e aplausos).

Queridos amigos, foi uma alegria estar com vocês no dia de hoje. Foi uma 
alegria vê-los canalizarem a si mesmos, vê-los  expressarem-se como grupo. O 
que vocês disseram foi registrado do nosso lado, bem como no seu. E vai se 
converter em livros para aqueles que virão. Vocês nunca estão sós. E eles 
também nunca estarão sós.

E assim é!
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Tradução para o português: Eleonôra

Série do Humano Divino:

Shoud 2: "Não Há Morte"

Apresentado ao Circulo Carmesim

14 de Setembro 2002

Tobias: E assim é, querida família, que nos reunimos novamente em nosso 
espaço sagrado e divino. Vocês estão entre os primeiros a mudar para o que 
chamamos Energia da Nova Terra. Para mim, Tobias, é um prazer enorme estar 
aqui neste dia para o segundo Shoud, o momento em que vocês canalizam a 
si próprios. 

Adoro este momento em que entramos no seu espaço, em que nos juntamos 
a vocês, em que nos convidam a entrar no seu espaço, em que conseguem 
verdadeiramente abrir seus corações. Adoro o som da sua música (tocada 
antes da canalização). Ela nos conta a história da sua jornada. Adoro a 
maneira como se sentam, oh, ansiosos pelo tempo que passaremos juntos! 

O tempo que passamos juntos durante a canalização parece tão breve, mas, 
queridos amigos, estamos sempre com vocês. Caminhamos ao seu lado, 
compartilhando suas experiências e seus momentos. Às vezes, tenho vontade 
de simplesmente me sentar aqui e respirar o amor que emana de vocês, o 
amor que vem dos seus corações.

Todos nós deste lado compreendemos que a jornada em que se encontram é 
difícil e cheia de desafios. Sabemos que há momentos em que acham que já 
liberaram tudo e descobrem que há mais por liberar, que há outros ao seu 
lado que se recusam a libertá-los. Quando pensaram que já tinham liberado 
tudo, descobrem que há o carma dos ancestrais. Descobrem que ainda 
carregam nos níveis mais profundos do ser os tempos que antecederam a sua 
vinda à Terra. 
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Mas, vocês continuam. Continuam na jornada. Continuam, sabendo que o 
trabalho que fazem é muito importante para o seu ser, sua essência. É muito 
importante para os outros humanos que estão na Terra neste momento e para 
os que virão depois de vocês. Seu trabalho é importantíssimo para o Tudo que 
É, para o Espírito e para todos os outros. 

Estão chegando a uma nova compreensão sobre quem realmente são. Não 
se trata do humano que vêem no espelho. Não se trata de músculos e ossos. 
Não se trata do humano que atende por determinado nome. Não, é muito 
mais do que isso, muito mais. 

Bem, amamos compartilhar este momento com vocês. E temos muito para 
conversar hoje, muita coisa para compartilhar. 

Pedimos, agora, a vocês, queridos amigos, para juntar suas energias com a 
nossa. Pedimos para que segurem na mão dos anjos presentes nesta sala hoje. 
Logo explicaremos quem eles são e por que estão aqui. Mas, pedimos que 
estendam suas mãos a eles, para que eles possam tocá-los, segurar suas mãos, 
tocar um Humano Divino, para sentir por um momento suas vibrações, para 
sentir vocês. Eles estão aqui hoje para aprender com vocês, para saber como 
é empreender uma jornada tão incrível, terminar neste espaço, adquirir novos 
conhecimentos sobre si próprios. 

(Pausa)

E, agora, queridos amigos, eu, Tobias, peço-lhes para estender suas mãos aos 
humanos que estão sentados nas cadeiras ao seu lado,  segurar suas mãos por 
um momento precioso. Sintam sua energia. Sintam como é a jornada deles. 
Oh, não através da mente… e, sim, sentindo com o coração. Oh, há um 
incrível movimento de energia à medida que estendem a mão para o outro, 
que seguram suas mãos, que os tocam por um momento! Isso reúne toda a 
energia de Shaumbra nesta sala. 

E, agora, queridos amigos, estendam seus braços. Toquem as mãos dos que 
estão ligados a nós através da Internet. Sintam essas energias. E para todos os 
que estão ouvindo ou lendo isto, estendam suas mãos para verdadeiramente 
se integrarem com os Shaumbra aqui presentes neste momento. E, agora, 
para todos vocês, braços estendidos, mantenham-nos assim. Sustentem a 
energia deste momento para todos os que estão lendo ou ouvindo estas 
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palavras no futuro. Ajudem esses humanos a compreender que estão tão 
presentes conosco neste momento quanto vocês estão agora, que não estão 
sozinhos, que existem outros humanos divinos. Existem outros humanos que 
estão entrando na Nova Energia junto com eles. Oh, agradecemos todos os 
presentes aqui, e todos os que estão conectados, por compartilhar este 
momento. 

Às vezes, gostaríamos que houvesse um modo diferente de comunicação, 
diferente das palavras humanas. Vocês estão aprendendo… Estão 
aprendendo a fazer isso. Estão aprendendo a abrir o coração, a aprender em 
um novo nível, não apenas no mental, mas com todo o ser. 

Agora, queridos amigos, quanto a ouvir Cauldre (Geoffrey Hoppe) falar nesses 
workshops e seminários. Eles ocorrem no Agora. Ocorrem no Agora. É difícil 
planejar um workshop que ocorrerá daqui a dois ou seis meses. Oh, vocês 
podem dar um título a esta conversa. Podem colocar palavras na página. E, 
Cauldre pode querer fazer todos os seus slides. (risos da assistência) Mas, não é 
uma maneira que se enquadre na Nova Energia. Ah, a Nova Energia trata do 
momento, do Agora. 

Se houvesse um título para os workshops nos próximos dias, semanas e meses 
seria simplesmente "A Ser Determinado". (Risos da assistência) "A Ser 
Determinado" no momento em que vocês chegarem. O ingênuo do Cauldre 
acha que pode planejar todas essas coisas! (Mais risos) Sabemos que isso o 
deixa nervoso, e também a vocês, Shaumbra, já que é muito difícil para vocês 
viver o momento presente.

E há ainda os que acham que têm um plano escondido no bolso de trás. Ou 
talvez tenham algum slide no computador. Mas quando conseguem entrar no 
momento presente, é quando sobrevêm a compreensão e a consciência do 
que realmente é necessário. Vocês já sabem antes o que realmente precisam. 
ACONTECERÁ no momento. 

Quando ficarem naquele momento, sem medo, abertos para o seu próprio 
espírito e divindade… nesse momento chegam todas as respostas. A solução 
já está aí. Apenas aguarda a sua chegada. Compreendem o que quero 
dizer?
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Os workshops, seminários e canalizações dos Shaumbra serão todos no 
momento – A Ser Determinado – até que vocês e outros cheguem à cena. 
Não há temas predeterminados. Não há discussões predeterminadas. Tudo 
acontece no momento. É quando alcançam o resplendor dourado, a esfera 
da iluminação, a sabedoria interior, o "ah hah!" que diz que estão no lugar 
certo. 

Algo semelhante acontece com curadores e professores. É a mesma coisa. 
Sabemos que muitos de vocês tentam fazer uma análise, uma leitura dos seus 
clientes antes de cruzarem a porta, tentando imaginar o que deve ser feito 
antes que eles cheguem. Vocês nos perguntam. Perguntam ao Ser Superior 
deles, "O que devo saber" sobre este cliente, ou sobre esta aula? E, não 
ouvirão nenhuma resposta a não ser A Ser Determinado – na hora. (Risos da 
assistência) 

Talvez isso seja um tanto assustador para vocês, Shaumbra. Foram treinados 
para planejar tudo na vida. Mas, agora trata-se de viver verdadeiramente no 
agora. E, quando esse cliente chegar à sua porta e você se sentar antes da 
sessão, saberá. Tudo fluirá como se fossem raios dourados. Tudo lhes será 
revelado naquele momento. Saberão exatamente por que vieram até você. 
Não o motivo pelo qual estão dizendo que vieram, mas o motivo real. 

Quando assistem aos workshops do Círculo Carmesim (ao redor do mundo), 
acham que sabem por que estão lá. Mas quando chegam e abrem o 
coração ficam conhecendo o real motivo por que vieram. Ao se abrirem, o 
verdadeiro motivo lhes é revelado. 

Vocês não vêm a nenhum workshop para aprender sobre a abundância. Isso 
é um processo da mente. Estão tentando criar um esquema, um mecanismo, 
um programa ou um processo. Não é assim que funciona. 

A abundância espiritual não pode ser planejada pela mente. A abundância 
vem quando se sentam com vocês mesmos, quando tomam consciência da 
sua divindade, quando se abrem e percebem que tudo está completo no 
agora. Quando se fica no agora, tudo é preenchido com abundância. 

(Tobias agora mudando para um tom meditativo, rítmico…)

Exatamente agora, neste memento, deixando de pensar nos problemas do 
ontem e nas preocupações do amanhã, o momento em que estão aqui é 
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completo. Permitam-se sentir-se… neste momento. Não se trata do que 
aconteceu no passado… ou do que acontecerá amanhã… ou da 
preocupação com as contas ou com qualquer outra coisa… ou de clamar-
nos por respostas… mas de sentar-se neste Momento Divino. Ele é cheio de 
abundância… cura… sabedoria… e amor. Permitam-se sentir isso como se nos 
sentássemos juntos como Shaumbra. Tudo está certo… tudo está equilibrado… 
tudo está no Agora.

Essas lições são tão simples, queridos amigos… lições simples para vocês e 
para todos nós. Vocês têm a tendência de torná-las complexas. Temos a 
tendência de pegar o que pode ser dito em uma sentença ou parágrafo e 
transformar em livros. Pegam o que pode ser dito em um momento e tentam 
transformar em horas de palestras. A melhor palestra é quando se sentam no 
Agora, inspirando-o, e se sentam aqui durante uma hora sem palavras, sem 
intelecto, sem processamento. Apenas respirando o Agora.

Assim, as coisas serão diferentes para vocês, para Cauldre, para todos os 
outros, à medida que continuarem na jornada para a Nova Energia. Nada de 
planos predeterminados. Oh, na verdade, Cauldre está gritando conosco 
agora! (Risos da assistência) Sabemos que existem planos. Vocês precisam de 
água na mesa, do seu maravilhoso palco e dos seus acessórios. Tudo bem. 
Tudo bem. Façam isso, mas quando chegarem ao agora, cheguem sem 
agenda. Permitam que seja assim. Permitam que seja assim. 

Dias antes desses encontros mensais, Cauldre nos pergunta sobre o que vamos 
falar, o que vamos compartilhar. Quer ter certeza de que HAVERÁ alguma 
coisa! Mas, ele… e vocês… terão de aprender a estar no agora. Naquele 
momento, pode ser que apenas falemos coisas sem nexo. (Risos da 
assistência) Talvez não haja nada de tão importante. Não haverá um grande 
título para ser colocado na canalização. Talvez, seja apenas Shoud 2: ??? 
(Mais risos) "Não sabemos o que Tobias disse, mas foi legal!" dirão. (Mais risos) 

É o momento, o espaço, a energia e o amor do nosso encontro que são 
importantes. Essas palavras… essas palavras não significam muita coisa. 

(Pausa)

O silêncio fala tanto. Os humanos têm dificuldade com o silêncio. Não gostam 
da pausa. Por quê? Cria um certo desconforto, porque na pausa, no silêncio, 
precisam olhar para dentro. Não têm as distrações que têm fora, o barulho, a 
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conversa, as coisas que ocupam a mente e as mãos. Oh, os humanos não 
gostam do silêncio. 

Na Nova Energia o silêncio será tão dourado. O silêncio é um modo de se 
renovar. Não se trata de cantar mantras, hinos, ler livros ou de ouvir fitas. Trata-
se de sentar no momento presente. Não se trata nem mesmo de orar ou 
meditar. Temos visto tantos humanos bem-intencionados fazendo uma 
confusão danada ao tentar meditar! No silêncio, há a respiração… a 
inspiração e a expiração… a consciência de que a força da vida continua… 
a consciência de que a criação continua a se expandir. 

É maravilhoso, é maravilhoso estar aqui com vocês. Muitos outros que vieram 
aqui hoje. Eles se juntam a nós, esse grupo especial de humanos – como posso 
dizer – na verdade, antigos humanos. Os que estão aqui hoje... há centenas e 
centenas deles... ainda não contamos. São humanos de todas as partes do 
seu mundo, de diferentes sistemas de crença, raças e gênero, centenas e 
centenas deles que enchiam esta sala há alguns minutos enquanto eu 
mantinha vocês ocupados com minha conversa. São os que “fizeram a 
passagem” da Terra nos últimos três dias. São humanos que deixaram o corpo 
e voltaram para o nosso lado. Não são Shaumbra como vocês conhecem. 
Não são humanos que estavam no tipo de caminho espiritual em que vocês 
estão. 

Os três dias após ter deixado o corpo é um período muito delicado. Um 
período muito delicado. Não existe um processo prescrito para o que ocorre. 
Baseia-se na consciência e nos eventos que circundam sua vida e sua morte. 

Quando nós, os anjos, vamos encontrá-los – e existem anjos altamente 
treinados que vão encontrar os que estão fazendo a passagem – às vezes 
somos recebidos de braços abertos e com lágrimas, outras vezes somos 
rejeitados, por que o humano em transição esperava algo diferente. Algumas 
vezes, os anjos nem são vistos pelo humano que está fazendo a transição, pois 
estão muito concentrados em seus modos terrenos que não enxergam o anjo 
à sua frente. 

Este grupo que está aqui hoje deu boas-vindas aos anjos... Quiseram saber o 
que havia acontecido com eles...onde estavam...para onde iriam... o que 



50

aconteceria em seguida. Havia muitos no grupo que estavam esperando 
algum tipo de julgamento, que estavam esperando os anjos levá-los a um 
local onde seriam julgados. Alguns, ao sentir o agradável fluxo dourado que 
emanava deste espaço, acharam que estavam sendo levados ao local de 
julgamento. 

Em vez disso, queridos amigos, foram trazidos a esta sala hoje! Foram trazidos a 
este espaço e à energia criada por vocês, para que pudessem ver o potencial 
para sua próxima vida. Vieram hoje visitá-los, confusos, muitos deles querendo 
saber por que estão aqui, por que existe um grupo de humanos sentado aqui, 
emanando tanto amor. Eles não percebem que o local onde se encontram é 
um local na Terra no momento presente. Oh, trata-se da nova Terra, na 
verdade. É a consciência da nova Terra. 

Mas, muitos deles que estão aqui agora achando que se trata de algum lugar 
no céu, porque vêem humanos tão receptivos, amorosos e comprometidos 
com a sua jornada. Eles não enxergam as dores pelas quais vocês passaram 
ultimamente. O que vêem é a sua consciência, e essa consciência é amor e 
compromisso com o Espírito, compromisso com a divindade. 

Foram convidados a este lugar para que pudessem ver o grande potencial, 
para que pudessem ver o que é uma jornada, para que pudessem ver que a 
vida continua apesar da mudança, da transformação. A vida continua. As 
centenas de seres que partiram recentemente estão coçando a cabeça. 
Sabem, ainda estão associados ao corpo físico, querendo saber como o 
perderam, querendo saber por que nunca encontraram alguém como vocês, 
um professor como vocês. Estão aqui para observar um grupo de humanos 
que viveram muitas vidas, comprometidos com o Espírito, comprometidos com 
a divindade, que liberaram todas as partes egoístas próprias de um ser 
humano, mas ainda assim mantendo a posse de si próprios. 

Portanto, se não se importam, caros amigos, eles se sentarão conosco hoje! 
Sentirão sua energia. Aprenderão alguma coisa com vocês. Os anjos os 
trouxeram até aqui antes de irem para outros reinos, onde visitarão seus 
amigos, parentes e outras pessoas que já partiram. Foram trazidos aqui para 
conhecer um novo potencial. Portanto, dêem-lhes as boas vindas ao Círculo 
Carmesim.
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Compreendam que vocês podem sentir o medo deles. Podem sentir alguma 
pergunta vinda deles. O que fazer, amigos? Simplesmente deixem que eles os 
toquem. Estendam-lhes suas mãos. Deixem que eles sintam o poder de um 
Humano Divino que caminha sobre a Terra também em outros reinos. E, esse é 
você, Shaumbra. 

Eles vieram aqui para ouvir o Shoud, para ouvir sua divindade falar. 

Muitos de vocês me perguntam como é deste nosso lado do véu. O que 
fazemos para nos ocupar? Que tipo de trabalho temos? Como é a 
passagem? Para onde vamos? Não é possível explicar de modo definitivo. 
Mas, tentaremos lhes dar uma visão geral.

Nesta parte da conversa, não estamos falando de humanos em geral, mas 
dos Shaumbra. Quando vocês deixam o corpo e vêm para o nosso lado, 
estamos lá. Nós, anjos do Conselho Carmesim, estamos lá porque nos 
conhecemos há éons. Somos um rosto mais familiar para vocês do que os que 
foram seus amigos e parentes nesta vida. 

Cumprimentamos vocês e saudamos a sua volta. E, quando olhamos nos seus 
olhos ocorre uma tomada de consciência, uma conexão imediata. Algumas 
pessoas do Círculo Carmesim fizeram a passagem recentemente, e temos que 
dizer, é um momento de júbilo, pois nos reconhecem de imediato. Não há 
perguntas. Não há medo. Elas se lembram de nós nas reuniões e nos sonhos. 
Elas sabem que vieram ao lugar certo. 

Nesse momento, elas ainda estão pesadas, com a vibração de ser humano. 
Nós as acompanhamos a um espaço calmo e analisamos juntos a sua vida. E, 
um dia faremos isso com vocês...sim, um dia vocês voltarão para cá. Temos a 
certeza disso! Nos sentaremos juntos e discutiremos sua jornada. Ouviremos 
suas histórias e vocês nos contarão as partes memoráveis da sua última vida. 
Expressar isso ajuda-os a recuperar o equilíbrio do nosso lado do véu. 

Vocês nos fazem muitas perguntas. Perguntam sobre o que fizeram certo ou 
errado, se achamos que tomaram rumos errados. E, nossa resposta é sempre a 
mesma. Não existe errado. Existe apenas a experiência do momento e o que 
vocês fizeram com a sua nova sabedoria.
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Vocês nos fazem muitas perguntas sobre a vida que viveram. Poderiam ter 
feito melhor? Poderiam ter tomado melhores decisões? Muitas vezes há 
lágrimas quando perguntam isso. Caros amigos, tudo o que estão fazendo é 
adequado! Tudo. Vocês ainda não perceberam que a sua vida conta com a 
orientação divina. Vocês já contam com isso. 

Após alguns dias, nós os acompanhamos ao seu próprio funeral. É uma coisa 
muito divertida, divertida para vocês, e um tanto divertida para nós. 

Não acontece a mesma coisa quando acompanhamos outros humanos, 
quando os acompanhamos ao seu próprio funeral. Oh, há tristeza, dor e 
remorso. O humano típico é carregado de culpa e vergonha. Querem tocar os 
membros da sua família, sobretudo aqueles que prejudicaram ou aqueles por 
quem estão apaixonados. Querem voltar-se para esses humanos, segurá-los e 
sacudi-los. Mas, esses humanos, em geral, não os sentem. 

O humano comum sente que está no funeral. Estão tão cheios de vibração 
humana que sentem que estão sentados lá, assim como vocês estão sentados 
aqui nesta sala neste exato momento. Não conseguem compreender por que 
ninguém os ouve. Não conseguem compreender. E, para tornar as coisas 
ainda mais difíceis, podem começar a sentir e a ouvir os pensamentos das 
pessoas. E, isso os perturba, pois na condição humana não conseguiam ouvir 
pensamentos. 

Mas, agora, de uma maneira ainda rudimentar, estão começando a ouvir. E 
ouvem alguns humanos dizerem: "Estamos felizes por ela ter partido!" em seus 
pensamentos íntimos, claro. (Risos da assistência) e outro humano dizer: 
"gostaria de tê-la tratado melhor". E outros dizerem: "Gostaria de ter sido um 
filho melhor, ou um marido melhor". E outro dizer: "Oh, Eu não deveria ter me 
divorciado dela." (Mais risos) Eles começam a ouvir essas coisas, e isso os
aterroriza e os confunde ainda mais. 

Mas, caros Shaumbra, quando forem ao seu funeral, receberão a iluminação. 
Para vocês será algo divertido. Será divertido. Será uma celebração! Vocês 
sabem que de modo geral não poderão ser ouvidos. Sabem disso. Mas, vocês 
se colocarão atrás deles com as mãos nos seus ombros e os confortarão, 
dizendo que estão bem. 
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Vocês sabem o que o humano mais teme? Essa coisa de julgamento que foi 
inculcado por suas religiões. Vocês foram ensinados que há um tipo de 
retribuição, um tipo de julgamento ao morrer. A maioria dos humanos tem 
medo disso quando passam para o nosso lado. Essa é a coisa mais difícil com 
que temos que lidar. Não há julgamento. Não há nenhum júri esperando por 
vocês. Jeshua não está esperando para julgá-los, nem ninguém mais. 

Depois que o humano passou pelo período de tristeza por ter ido ao próprio 
funeral, o que vem a seguir é um desafio muito interessante. Nesse ponto, é 
possível criar qualquer coisa. Imagine-se sem o corpo físico. Imagine-se 
simplesmente com sentimentos e sabedoria. O que você faria com isso? 

Neste ponto, alguns humanos sentem que devem passar por um período de 
punição. Colocam-se na escuridão. Colocam-se em um espaço próprio, 
rodeados por sentimentos densos e feios. De certo modo, passam por uma 
espécie de incubadora para receber uma punição auto-inflingida por todas 
as coisas erradas que acham que fizeram. E, quando nos aproximamos, 
quando tentamos dizer-lhes que os amamos e que não fizeram nada de 
errado, não querem ouvir. Temos que respeitar isso. 

Em algum momento – e não há medida de tempo para isso – em algum 
ponto, eles saem disso. Abrem-se. Então, podemos começar a trabalhar com 
eles. Ainda estão pesados com a vibração humana. Ainda estão 
pesadamente conectados com a Terra. Eles saem disso, e aí podemos levá-los 
a uma espécie de aula. 

Nos juntamos aos humanos que partiram antes deles e aos anjos do nosso 
lado. Começamos a analisar e começamos a dizer-lhes quem realmente são. 
Podemos observar a mudança de energia à medida que liberam a identidade 
que tinham como humanos. É engraçado, pois eles chegam aqui e não 
percebem que a sua identidade é muito maior do que a humana em que 
estavam focalizados naquela vida. 

Nós os ajudamos a começar a entender e a se reequilibrar. À medida que 
começam a se reequilibrar e a compreender que a sua identidade é muito 
maior, muito maior..., de certo modo, começam a acordar lembranças de 
vidas passadas até para reavivar as suas memórias... vidas em passados bem 
remotos. E, quando começam a liberar o peso da vibração humana, 
acontece uma coisa engraçada. Imediatamente querem voltar para a Terra! 
Querem voltar! 
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Quando chegam ao ponto de compreender a sua jornada, querem voltar. 
Tentamos dissuadi-los de fazer isso. (Risos da assistência) Gostaríamos que 
ficassem um pouco mais aqui do nosso lado para entender um pouco melhor 
o processo, equilibrando-se mais. No momento em que conseguem entender 
a sua jornada, querem mergulhar de novo e experienciar mais. 

É como o humano que morre de medo na montanha russa e ainda assim quer 
voltar para sentir tudo novamente. Nesse ponto, muitos humanos realmente 
voltam para a Terra. Voltam sem uma reflexão profunda sobre para onde 
gostariam de ir nessa vida. Voltam novamente ao drama de ser humano, para 
a mesma linha de família, para o mesmo grupo de amigos – e inimigos – com 
os quais viajaram antes. E, nós achamos graça. E, derramamos algumas 
lágrimas. Mas, compreendemos. 

Outros, esperam. Vocês esperam realmente durante algum tempo. Passam 
algum tempo do nosso lado do véu assistindo aulas. Viajam, pois aqui 
podemos fazer viagens interdimensionais. Podemos ir a outras partes do seu 
universo físico e a outras partes de todas as dimensões que o circundam. 
Vocês viajam, enquanto vão se lembrando de quem são. Analisam as vidas 
passadas para poder integrá-las. 

Em algum momento, vocês são atraídos novamente para a Terra. Depois que 
tiveram uma experiência humana, querem voltar. Ficam ligados à Terra. Na 
verdade, existem até mesmo aspectos e energias do passado de vocês que 
ainda estão na Terra. Cedo ou tarde serão atraídos para a Terra. 

Eu, Tobias, passei por dificuldades quando decidi não voltar durante um longo 
período. Havia uma parte em mim que estava sendo fortemente puxada para 
a forma humana a fim de estar aqui com todos vocês. Quero muito viver a 
aventura humana com vocês. Mas, queridos amigos, sei que o meu papel 
agora é estar aqui do outro lado para guiá-los e ser amigo de vocês. Mas, 
ainda estou conectado. Um dia voltarei. 

Uma vez que um espírito, um anjo assumiu a forma humana, permanece 
naquele ciclo até completá-lo. É atraído vezes infindáveis. Quando voltam 
para esse lado do véu, há muitas lágrimas. Há muitas histórias. Muitas piadas. 
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Mas, o tempo todo podemos ver nos seus olhos. Vocês querem voltar para a 
Terra, voltar para a forma humana, a fim de aprender mais. Pois, em qualquer 
vida, seja ela longa ou breve, o espírito ganha muito, muita sabedoria, muito 
amor. É verdade que mesmo dizendo: "Esta será minha última vez na Terra…", 
meus amigos, ocorre uma atração. É como se fosse uma gravidade espiritual 
que os traz de volta para a experiência mais uma vez.

Do nosso lado do véu, não temos tempo como vocês conhecem. Porém, 
temos uma progressão de eventos. Imagine-se sem relógio, sem sol durante o 
dia e sem escuro durante a noite para indicar a passagem do tempo. Não 
temos isso aqui. Mas, temos, sim, uma progressão de eventos e experiências. 
Alguns de vocês fizeram teorias sobre a ausência do tempo do nosso lado, 
sobre a ocorrência simultânea de eventos. Não é bem assim. 

Temos acesso ao passado. Podemos facilmente voltar ao passado. Não 
podemos fazer parte do passado, mas podemos voltar a ele e sentir suas 
energias. Não podemos ir ao futuro, pois ainda não foi criado. Podemos ver os 
potenciais do que poderia acontecer. Podemos observar a direção em que 
vocês estão indo. Mas, nem mesmo gostamos de jogar esse jogo por aqui. 
Não gostamos desse jogo. Isso não é viver no Agora. Trata-se de imaginar 
como as coisas serão. Aprendemos há muito tempo a não predizer o futuro. 
Queremos saber quando os humanos vão aprender isso! 

Ocupamos boa parte do nosso tempo aqui trabalhando com vocês, 
caminhando ao seu lado, compartilhando experiências, confortando-os. 
Estamos lá para saudá-los quando passam para o nosso lado. Estamos lá para 
compartilhar energias e amor com vocês durante uma breve estadia do nosso 
lado.

Não temos que comer deste lado. Alguns de vocês acham que temos que nos 
alimentar como na Terra. Não temos. Pode-se obter energia... obter energia 
de várias maneiras. Uma delas é consumindo outra entidade, engolindo-a, 
tomando suas energias. Mas, queridos, todos nós, inclusive vocês, aprendemos 
há muito tempo que isso não funciona. Isso não funciona, pois é uma fome 
que não pode ser satisfeita consumindo-se outra entidade. 

Outra coisa que fazemos é sentar sozinhos por um momento em nosso espaço, 
respirando. Sim, respiramos! Inspiramos e expiramos energia. Vocês respiram –
acham que respiram - ar. Vocês, na verdade, respiram energia. Inspiramos o 
pulso do Tudo Que É, de Casa. Podemos senti-lo aqui. Podemos sentir o pulso 
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de Casa aqui. Portanto, inspiramos o pulso e o liberamos. Isso nos alimenta. 
Esse é o nosso alimento e nosso sustento.

Às vezes, aqueles dentre nós que já estiveram na forma humana ... sim, 
planejamos um jantar. Preparamos um menu com nossos pratos preferidos da 
época em que estivemos na Terra. Eu, Tobias, pessoalmente adorava carneiro. 
E, trazemos os legumes, as frutas e os doces… e, claro, os vinhos! E, nos 
sentamos à mesa. Recriamos a experiência da nossa base de vibração e 
compreensão. Recriamos a experiência de jantar. E, nos encantamos com 
isso. 

E, convidamos amigos do nosso lado, alguns que já estiveram na forma 
humana, outros que acabaram de fazer a passagem. Eles vêm à nossa mesa 
de jantar. Alguns que nunca estiveram na forma humana acham estranho 
consumir alimentos. Mas, queridos amigos, nada se compara à alegria que o 
humano tem quando consome alimentos. 

Ao se sentar à mesa de refeição, não há necessidade de impor as mãos para 
abençoar o alimento. A única coisa que se precisa fazer é apreciá-lo. 
Simplesmente desfrutar do momento. Desfrutar a vibração. Desfrutar a 
experiência de alimentar o corpo físico, transformando o alimento em 
nutrientes e energia que dão vida ao corpo. 

Queridos amigos, não há necessidade de se preocupar com o que vocês 
acham que são impurezas na comida, na carne, ou seja lá o que vocês 
tentam fazer para liberar todos os componentes negativos. (Risos da 
assistência) Vocês são Humanos Divinos! No momento em que o alimento é
tocado por suas vibrações, são transformados. Não há necessidade de realizar 
nenhuma cerimônia. A cerimônia É. E, é o AGORA. Está com vocês o tempo 
todo. 

Do nosso lado do véu, nos fundimos com outras entidades. Houve um período 
em que evitávamos isso, de certa maneira. Foi há muito, muito tempo, antes 
mesmo que a Terra fosse criada, temíamos essa fusão. Foi em uma época em 
que as entidades consumiam umas às outras e batalhavam entre si. Tínhamos 
medo de sair da nossa própria concha energética. Mas, agora, muitos de nós 
aprendemos a fazer isso aqui. Trata-se de uma bênção. Posso entrar e sentir 
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outra entidade e permitir que elas me sintam. Mantemos nossa 
individualidade, mas por um momento nos fundimos.

Deste lado do véu, podemos criar o que quisermos. Podemos criar uma linda 
casa de campo. Eu, Tobias, tenho um lugar que adoro criar, com base na 
minha experiência como ser humano. É uma casa de campo com muitas 
árvores, sol brilhante, um riacho ao fundo e muitos animais ao redor. Eu amava 
meus animais quando era humano. Por isso, recriei esse lugar. 

Mas, queridos amigos, nada se compara à criação na forma material como a 
que vocês fazem como humanos. É como o vento, comparado à experiência 
humana quando vocês podem estar na forma material e realmente 
experienciar esse processo. A melhor maneira de experienciá-lo é na forma 
humana quando se vive o momento, sem se preocupar com o passado ou 
com o que está por vir nos seus amanhãs. 

Do nosso lado, na verdade, existem entidades que ainda lutam com o que 
elas são. Ainda sentem medo. Continuam com as grandes batalhas de antes, 
parcialmente também em outras dimensões, lutando consigo mesmas, com 
outras entidades, tentando voltar para Casa de alguma maneira. Quando 
vamos trabalhar com elas, conversar com elas, querem lutar conosco 
também. Portanto, aprendemos há muito tempo a deixá-las sozinhas. Estão 
em um jogo, esses seres energéticos. Estão em um jogo. E nós respeitamos isso. 
Permitimos que joguem. 

Existem entidades do nosso lado que estão perdidas. Perderam-se. Vejam, há 
dimensões aqui que vocês nem sequer conseguem imaginar com a mente 
humana. Imagine ser capaz de criar qualquer coisa que queiram, não na 
forma material, mas energética. Há alguns que se perdem nesse labirinto, em 
suas próprias criações. 

Muitos de nós saímos para tentar ajudá-los a encontrar o caminho de volta. 
Somos faróis para eles. E quando descobrem que há um caminho para fora 
desse labirinto...oh, queridos amigos, ficam tremendamente aliviados. 
Ajudamos a guiá-los de volta a um espaço seguro. 
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Podemos criar aqui, mas não é igual a realidade que vocês têm do seu lado. É 
por isso que é tão precioso ser humano. É uma dádiva. Às vezes, vocês se 
revoltam com isso. Querem a visão geral. Querem o quadro inteiro. Querem 
saber tudo sobre o passado e tudo sobre o futuro. Esquecem-se de viver o 
momento, de apreciar a experiência de ser humano. 

Sendo humano, caros amigos, vocês podem acabar sabendo alguma coisa 
especial sobre quem você é. Podem ter muitas experiências, repletas de 
vibração e sentimento. Mas, ainda assim vocês querem ignorar tudo isso. 
Querem viver no passado ou viver no futuro que ainda não foi criado.

Ser um humano é uma dádiva, porque vocês podem compreender sua 
identidade. Vocês estão concentrados em uma identidade humana, em uma 
vida. Mas, a dádiva é quando vocês compreendem, na forma humana, que 
são muito mais do que o nome que aparece na carteira de motorista. São 
muito mais. Na condição humana com um corpo físico, o seu processo de 
crescimento se acelera dez vezes, centenas de vezes mais do que o das 
entidades que nunca estiveram na Terra. 

Há muitos que ainda não estiveram na Terra, muitos, muitos, muitos que nunca 
estiveram na Terra. Muitos aguardam sua vez de vir para cá. Outros aguardam 
o momento em que a Nova Terra literalmente esteja criada no seu universo.

Vejam, exatamente agora, há apenas um planeta Terra. Mas, futuramente, 
haverá muitos lugares com a vibração da Terra. O trabalho que vocês estão 
fazendo agora criará a Nova Terra e uma Nova Terra após aquela. E, o 
universo começará a se ampliar e oferecer oportunidade para outras 
entidades experienciar a consciência humana e finalmente a consciência do 
Humano Divino. 

Agora, queridos amigos, compreendem a importância do trabalho que estão 
fazendo? 

Há muitas entidades esperando pela oportunidade da experiência humana. E 
há muitas que temem essa experiência. Elas sabem, com base no que viram 
com vocês...que a experiência humana é difícil, dolorosa. Sabem que podem 
se perder nessa experiência. Pode-se ficar muito concentrado nela e 
esquecer-se de tudo. 
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Mesmo quando voltam para o nosso lado do véu, ainda assim vocês se 
esquecem. Há entidades que morrem e não abrem os olhos do nosso lado. 
Estão ligados à Terra. Vocês as conhecem como fantasmas. Perambulam pela 
Terra. Estão completamente perdidas em seu aspecto humano. Ás vezes, 
encontram uma maneira de encarnar novamente. Outras vezes continuam 
caminhando sobre a Terra como fantasmas, zangados consigo mesmos, 
querendo ficar na vibração de humanos. 

Há outros que ainda não levantaram as mãos, anjos que ainda não estão 
prontos para esta experiência. Sabem que cedo ou tarde terão de trilhar o 
caminho que vocês trilharam. Tomarão a forma humana. Sabem que para a 
sua evolução, para a evolução da sua alma, esse é o caminho que devem 
seguir. Mas, no momento, estão nos bastidores, reverenciando profundamente 
seus amigos … vocês. Vocês trilharam o caminho do humano, e agora estão 
trilhando o caminho do Humano Divino. Estão se deslocando para a Nova 
Energia, a fim de ajudar a criar o que muitos outros experienciarão depois de 
vocês. 

Vocês nos pedem para dizer como são as coisas do nosso lado do véu. De vez 
em quando falaremos sobre isso. Compartilharemos nossas experiências com 
vocês. Quando retornarem para nós, serão reverenciados. Na verdade, será 
uma celebração. Certamente faremos uma análise com vocês do último 
período de vida e de muitos outros. Será uma celebração.

Oh, e veremos… veremos. É como a letra da canção que ouvimos antes da 
canalização hoje. Era uma canção que falava de um cão, um cão que 
adorava perambular como uma estrela errante. Ele encontrava uma casa 
confortável e permanecia lá por um momento. Mas, depois teria de continuar 
perambulando, sem saber para onde o vento o levaria, sem se preocupar 
com a chuva, sem se preocupar com o momento. Era disso que falava a 
canção. 

E, ela nos faz lembrar de vocês, Shaumbra. Vocês voltam para cá. As coisas 
são mais fáceis aqui. Aqui é confortável e quentinho, pois todos nós criamos 
este espaço aqui. Mas, sabemos … sabemos. Quando olhamos em seus olhos, 
vemos outra canção sendo escrita pelos Shaumbra.
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Oh, amo muito vocês!

(Pausa)

Queridos amigos, chegou a hora de vocês falarem. Chegou a hora do Shoud. 
Eu, Tobias do Círculo Carmesim e da Ordem de To-bi-wah me afasto. Cauldre 
colocará sua energia diretamente na sua. Então, vocês ouvirão o som da sua 
própria voz. 

Portanto, respirem por um momento enquanto ajustamos as energias. 
Aproveitem o tempo para tomar consciência dos humanos que partiram 
recentemente e que estão neste espaço com vocês. Eles também estão 
ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer! 

(Longa pausa antes do início do Shoud.)

Shoud: Sou Shaumbra. Sou família. Sou uma voz e muitas vozes. Sou a essência 
de vocês. Sou sua alma. Sou sua divindade. Neste espaço posso falar. Neste 
espaço não há separação entre humano e divino. É uma coisa só e, por isso, 
vocês permitem que sua essência fale, experiencie e seja. Sou Shaumbra, uma 
vibração e muitas vibrações. 

Sou sua essência e a minha mensagem é a de que não HÁ morte. Há apenas 
vida. O humano dentro de nós preocupa-se com a morte, preocupa-se em vir 
para o nada, preocupa-se que tudo terá um fim em algum momento. 

Eu, sua essência, venho lembrá-lo de que não há morte. Sigo adiante sempre. 
Continuo a jornada com você. Não há fim. Não há finalidade. Há vida e há 
viver.

Eu, sua essência, conduzo-o à vida, e não importa o que faça, eu o conduzo à 
vida e ao momento de viver plenamente cada momento precioso. 

Eu, sua essência, peço-lhe para me nutrir. Estou dentro de você e ao seu redor. 
Sou seu começo, mas não temos fim. Eu, sua essência, peço-lhe para me nutrir 
como uma criança que acaba de nascer. Eu, sua essência, peço-lhe para me 
sentir. Estou presente hoje e sempre.
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Eu, sua essência, me separei de você, ou parece que me separei. Mas, agora, 
nos reunimos. Só podemos nos reunir no momento. Eu, sua essência, não posso 
me juntar a você no passado. Não posso me juntar a você no potencial do 
futuro. Só podemos compartilhar o momento. 

Eu, sua essência, sua alma, seu espírito, peço-lhe para se apaixonar por mim 
novamente, para compreender que somos um. Apaixone-se por si próprio. 
Não sinta culpa ou vergonha de amar quem você é, quem eu sou. Quando 
você me ama, aprende a amar todas as coisas. Seu amor por todas as coisas 
será encontrado através de mim. O amor não será encontrado primeiro do 
lado de fora. Ele primeiro é encontrado do lado de dentro. 

Eu, sua essência, sua alma, sua luz, venho até você. Você tem procurado por 
mim. Tem procurado no seu passado perdido. Mas, eu venho até você. Entro 
na sua realidade, na sua consciência como um sentimento, como uma onda, 
como uma brisa, como um alento. Venho até você quando você está pronto. 
Venho até você quando você libera toda a culpa. Venho até você quando 
você se perdoa. Venho até você quando você toma consciência da sua 
divindade.

Eu, sua essência, venho até você quando você está pronto para o poder e 
para a glória contidos em mim. EU SOU você, que nunca esteve perdido, 
estive sempre aqui, sempre aguardando o momento em que você pudesse 
sentar no Agora e ser comigo. 

Eu, sua essência, preciso que você me nutra. Preciso do seu cuidado e amor. 
Preciso da sua compreensão. 

Estou simplesmente sentindo, sentindo. Preciso sentir você. Preciso sentir você. 
Sentir que você está aí presente para mim. Eu, sua essência, vivo no ar que 
respira. Vivo no momento em que se senta comigo. 

Eu, sua essência, não sou separada. Não estou esperando que você aprenda 
determinadas coisas ou ensinamentos mais elevados. Estou aqui agora, pronta 
para você. 

Eu, sua essência, não sou identidade de um período de vida. Sou a identidade 
do Tudo Que É, a identidade que nos foi dada quando saímos de Casa. 
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Eu, sua essência, trarei plenitude. Trarei compreensão. Trarei sabedoria. Trarei 
um amor que você nunca viu antes. Trarei poder, trarei seu equilíbrio. Trarei 
sentimento. E, mais do que qualquer outra coisa, trarei vida, vida eterna, vida 
plena

Eu, sua essência, espero por você. Tenho esperado pacientemente por éons, 
enquanto você brinca, enquanto você troca de identidade, pula de uma 
experiência para outra. Tenho esperado por você enquanto você experiencía 
a forma de luz, a forma humana, passando por várias vidas, mudando de 
corpo, mudando de estados vibracionais, mudando de estados dimensionais, 
mudando de lugar para viver suas vidas humanas, para viver como anjo. 
Tenho esperado por você. 

Eu, seu espírito, lhe trarei compreensão, não da mente, mas de todo o seu ser. 
Eu, seu espírito, venho até você quando você está pronto no momento e na 
respiração consciente. 

Eu, sua essência, virei a você, mas não no lugar onde você espera. Virei em 
um lugar novo, em uma nova experiência, em uma nova vibração. Peço-lhe 
para não me procurar nos velhos lugares, apenas no momento. 

Eu sou Shaumbra. Somos uma família.

(Longa pausa enquanto Tobias se prepara para retornar.)

Tobias: Eu, Tobias, retorno para algumas palavras, queridos amigos, algumas 
palavras. A primeira palavra é permitam-se sentir. Esse é um tema. Esse é um 
assunto que vamos discutir sempre. Sua alma está pedindo para sentir. Nós 
estamos lhes pedindo para sentir. 

Há uma mente divina que se sobrepõe à mente humana. Há um processo que 
extrapola o pensamento. Em seu coração, em sua alma e em sua essência, há 
inteligência. Não se trata de nada parecido com as funções do cérebro 
humano. É um novo tipo de inteligência, de consciência, de conhecimento, 
de sabedoria. Pediremos a vocês incansavelmente para sentir quem vocês 
são, para sentir os que estão à sua volta, para nos sentir. Abram esses centros 
do sentir. 

Sim, falamos sobre isso recentemente com os Shaumbra em Lake Tahoe. 
Plantamos a energia lá. Aquele grupo plantou a energia para as conversas 
que teremos sobre isso muitas e muitas vezes. 
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SINTAM quem vocês são. Nós os vemos passando por um processo intelectual, 
tentando analisar esse ser inteiro que vocês são, tentando analisar como 
atingir o próximo passo. Vocês estão começando a descobrir que isso não 
vem através de análise. Não vem através de estudo. 

Isso vem através da abertura. Através da liberação. Vem através do viver o 
momento. Vem através da respiração. É por isso que dissemos "Deixem as 
cerimônias. Deixem as orações. Libertem-se dos velhos tempos". 

Sua essência senta com vocês agora. "Por que não a vemos, ou não a 
sentimos", alguns perguntam? "Onde ela está, Tobias?" Vocês ainda estão na 
mente. Ela está aqui. 

Mas, como sua própria essência disse, ela virá a vocês de um novo lugar. 
Vocês entenderão. Vocês compreenderão. Num dia em que estiverem 
sentados à beira da água. Ou que estiverem dirigindo seu carro. Em uma noite 
quando estiverem quase entrando em sono profundo, vocês entenderão. 
Saberão que estiveram procurando por sua essência nos velhos lugares. Ela 
vem de um lugar novo. Está aqui nesta sala. 

Deixem-nos dizer-lhes que há centenas e centenas de entidades que se 
sentam aqui com vocês boquiabertas e de olhos arregalados. Pois, mesmo no 
estado vibracional de quem acabou de deixar a experiência humana, podem 
começar a sentir e a perceber. Elas vêem o que vocês talvez não consigam 
ver – a divindade brilhante dentro de vocês neste momento. Neste momento 
ela está aqui. Elas vêem o potencial para integrar a alma, a essência do 
espírito nesta dimensão, na Terra, na sua forma humana. Elas vêem o potencial 
porque estão olhando para ele neste exato momento. 

Queridos amigos, vocês prestaram um grande serviço permitindo a 
permanência dessas entidades neste espaço hoje. Sua própria essência está 
aqui neste momento, no ar que vocês respiram.

Nós os amamos muito. Nós lhes agradecemos por compartilhar este momento 
conosco e com tantos outros.. 

Voltaremos daqui a pouco para responder suas perguntas e nos divertirmos 
um pouco. Pedimos que se dirijam ao microfone para fazerem suas perguntas. 
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Gostaríamos de falar diretamente com vocês. Não se acanhem. Ah, conforme 
vocês disseram no mês passado: "Expressem-se. Expressem quem vocês são. 
Expressem sua divindade". 

Voltaremos em alguns minutos para ouvir suas perguntas. Nesse meio tempo, 
conscientizem-se de que há muitos à sua volta que os acompanham em sua 
jornada. Vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Tradução para o português: Eleonôra

Série do Humano Divino: Shoud 2: "Não Há Morte"

Perguntas e Respostas

Apresentado ao Circulo Carmesim

14 de Setembro 2002

Tobias: E assim é, amados amigos, que nos reunimos de novo neste espaço, 
dentro da energia que foi construída durante dias e semanas. Todos viemos 
compartilhar, aprender e sentir.

O que foi que disseram a si mesmos hoje, durante o Shoud? Qual foi o pedaço 
de sabedoria que compartilharam? Que não existe morte. Não existe a morte. 
Existe apenas a vida e viver o momento. Viver a plenitude. Viver com alegria. 
Viver incondicionalmente, sem existir nada de correto e incorreto, sem se 
perguntarem se estão fazendo algo bom ou mau. 

Sentirão dentro do seu ser. Sua essência compartilhará com vocês. Sua 
essência os guiará. Sua essência está com vocês. É vocês.Não existe a morte.

Aqueles que se reúnem hoje como seus convidados partiram recentemente 
da Terra física. Eles acreditam fortemente na morte, acreditam muito em 
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coisas como os julgamentos, como ser bom ou mau. O que viram hoje foi um 
grupo de humanos que compartilhou com eles que não há morte. Talvez o 
corpo físico vá embora em algum momento. Mas, agora, neste momento, 
queridos amigos, quando a sua essência entrou dentro de vocês e vocês 
deram a permissão para que entrasse, não existe a morte, nem sequer como 
vocês acreditavam.

Varão, aqueles que se reúnem aqui hoje, que sentam dentro do Segundo 
Círculo... eles estão preocupados realmente com a morte da identidade que 
possuíam como humanos. Ah, a morte física passa rapidamente para a 
maioria (risinhos). Em um momento você está aqui e no outro está lá! É a perda 
da identidade de tudo o que lhe amarra – o nome que aparece na sua 
carteira de motorista, o que pensava que era. Mas vocês, Shaumbra, 
aprenderam que são muito mais que a pessoa que está no espelho ou as 
pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. 

Aprenderam a liberar as limitações de sua identidade para converterem-se 
em pessoas íntegras e completas. Ao liberar a sua velha identidade humana, 
você começa a se aceitar completamente. E, então, é quando os caminhos 
se abrem para que vocês comecem a aceitar quem são, seu espírito, todas as 
experiências que tiveram... tudo. Então, desaparece o medo da morte.

E agora podem viver. Viver cada instante de forma íntegra. Podem viver em 
cada inspiração que fazem. Podem viver dentro de cada instante, sem 
preocuparem-se mais pelo que o futuro poderá trazer. Isto chegará, todas 
estas coisas chegarão a vocês. 

A abundância... estará ali. É o resultado de viver. A abundancia é o resultado 
de expressarem-se a cada instante. Estará ali. Se colocarem o foco na 
abundancia, ela os evitará. Sempre estão buscando ter abundancia, ou 
procurando ter felicidade ou procurando ter saúde. Sempre estão buscando e 
nunca sendo, nunca obtendo.

Não há morte. Apenas existe a transição. Apenas existe a liberação e a 
renovação. Não existe a morte. Apenas existe a mudança. Apenas existe a 
renovação e o viver.

Vamos vices aqui, neste momento agora.

(Tobias passa, então, para um ritmo meditativo, hipnótico)
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Respirem neste momento.

Este momento... respirem-no, amados amigos... logo, liberem-no... exalem-no.

Inalem a vida. Respirem a vida através de vocês. 

Inalem a renovação. Permitam que a renovação atravesse todo o seu corpo 
físico e toda a sua consciência.

Inalem o Agora. Vejam como é fácil.

À medida que respiram, escutem uma segunda respiração. É a respiração de 
sua essência, seu espírito, sua divindade. Também respira. Rende-se diante de 
vocês com cada inspiração que fazem. Com cada expiração que liberam, 
rendem-se diante de tudo o que são vocês. Inspiram a sua divindade. Sua 
divindade inspira vocês.

Vocês a inspiram. Agora, ela faz a seguinte inspiração por vocês. Vocês 
inspiram a divindade. Agora ela se converte em vocês.

Vocês e seu Espírito. Uma respiração. Entra e sai neste momento. Com 
sentimento. Cheia de vida. Todas as demais coisas pelas quais se 
preocupam... todas se equilibram neste instante de tempo que 
compartilhamos.

(Tobias volta agora ao ritmo normal)

É simples assim, queridos amigos. Sairão daqui, talvez se debatam com 
algumas condições terrenas, condições humanas. Talvez esqueçam por um 
momento. Mas, amanhã ou talvez depois de amanhã, lembrarão o que 
escutaram e o que fizeram aqui juntos. 

No momento, a respiração, o momento do Agora, esse é o ponto da 
abundancia. Esse é o ponto do equilíbrio. Esse é o ponto da unidade com o 
ser. Seu Ser Mais Elevado não está em um lugar separado ou em outra galáxia. 
Não existe um muro que os separe de tudo o que são. Só existe uma 
respiração no Agora. Torna a unir-vos. É fácil assim. Assim é. Vão se dar conta 
que todas as outras coisas vão chegar a vocês. Tudo o que precisam em sua 
vida humana lhes chegará. Estará ali. Vão se dar conta que não existe a 
morte. Apenas existe a vida.

E com isto, ficaríamos felizes em responder as suas perguntas:
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 1: Tobias, há dois anos um amigo meu, com 
esclerose múltipla, se suicidou. Minha pergunta é: o que acontece com as 
pessoas que se suicidam quando passam para o outro lado? É diferente do 
que acontece com o resto das pessoas?

TOBIAS:  Existem tantas controvérsias em sua sociedade sobre o suicídio. Nós o 
simplificamos. O humano é dono de seu ser! Podem fazer aquilo que 
escolherem. Se escolhem o suicídio, são recebidos em nosso lado da mesma 
forma que a pessoas que morre de qualquer outra forma. Não fazemos 
nenhum tipo de julgamento com relação ao suicídio.

O nível de consciência que possuíam no momento em que escolheram fazer a 
passagem determinará o nível de vibração que terão quando chegarem a 
este lado. Se estiverem cheios de raiva e fúria, essa raiva e essa fúria estarão 
aqui quando aparecerem neste lado. Se estavam cheios de compaixão por si 
mesmos, a compaixão aparecerá quando chegarem aqui. Muitas das pessoas 
que se suicidam estão cheias de compaixão por si mesmas, apesar da tristeza 
ou da dor pelo que estão passando. É bastante fácil para nos trabalhar com 
eles.

Com certeza existe alguma culpa. Acreditam, talvez, que fizeram algo errado 
ao suicidar-se. Mas, amados amigos, não fazemos nenhum tipo de julgamento. 
Trata-se de suas vidas. Podem atuar em seu papel, vivê-lo, conduzi-lo da forma 
que desejarem. Nós os amaremos independente de qualquer coisa.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2: Meu noivo tinha um tumor cerebral. Quais as 
perspectivas de sua saúde e qual será o futuro de nossa relação?

TOBIAS: Este é outro caso ASD! (risos da audiência) É um caso A Ser Definido. 
Existem experiências que todos os humanos se dão. Existem experiências que
este ser amado de sua vida está dando a si mesmo através de um tumor 
cerebral. Mas, de novo esta acontecendo no momento. Ele poderia escolher 
curar a si mesmo. Ele poderia escolher o agravamento desta condição. Ele 
poderia escolher chegar a uma nova compreensão. Agora, aconteceu este 
desequilíbrio para parar por um momento, para ajudar-se a ir a um momento 
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de silêncio, para levar em consideração até onde vai nesta vida. Depende 
dele.

Você... você é uma luz para ele. Você pode ir deste lugar hoje, com tudo o 
que aprendeu sobre você mesma e sobre a vida. E sem sequer dizer muitas 
palavras, você pode estar ali, para ele. Através de você, ele poderá ver do 
que se trata a vida. E então, ele deverá escolher. Ele poderá escolher viver em 
todo o seu potencial ou poderá escolher regressar a este lado do véu. 

Sabia que este é um dos desafios maiores que têm os humanos? Deixa-nos 
perplexos. Por que NÃO escolheriam viver e a vida? Por que escolhem a dor 
quando não mais necessitam dela? Não há carma. Não há pecados. Mas, às 
vezes, os humanos sentem-se tão culpados que colocam estas coisas por 
cima. 

Você pode sentar diante do seu noivo, querida, e ser um exemplo do que é 
viver o Agora, viver dentro da alegria e da integridade. Viver pode ser tão 
fácil. Mas, os humanos complicam tanto! Assim que a resposta a sua pergunta 
é A Ser Definido. A resposta depende dele. E com você a seu lado, como 
Shaumbra, refletindo a Luz e a Vida... o ajudará a ver a sua escolha de forma 
muito mais clara. Agradecemos e honramos ambos.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3: Tobias, poderia dar alguma informação 
relacionada aos obsessores? Segundo compreendo, são seres que estão tão 
atraídos pela nossa luz que se juntam a nós e vivem a vida através de nós de 
forma indireta. Você tem alguma recomendação para proteger-nos ou 
eliminá-los?

TOBIAS: Certamente, e esta é uma pergunta que tenho prazer em responder. 
Você perguntou sobre essas entidades que se ligam aos humanos, ou como 
você diz, que se juntam a sua vida. Convertem-se em parte de sua vida, de 
certa forma, porque você assim o permite. Agora, existem muitas entidades 
que estão amarradas à Terra, aqueles que deixaram atrás seu corpo físico, 
mas que não deixaram os planos dimensionais da Terra que, como 
mencionamos anteriormente, seguem na Terra. Eles se ligam aos humanos que 
estão dispostos e cooperam com eles.
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Geralmente não se ligam a humanos que estão bem equilibrados e iluminados 
como você. Tendem a ligar-se em pessoas com vibrações baixas. Tendem a 
ser atraídos a suas tavernas e lugares onde existe muita droga. Podem 
encontrar essas entidades ali porque se sentem cômodos nesse tipo de 
vibração. É como se houvesse uma abertura para que eles entrem e se liguem.

Entretanto, existem outros que estão fascinados com sua viagem e que 
querem tomar parte dela. Pensam que, apegando-se a vocês, vocês também 
os ajudarão a ascender e os ajudarão a transformar-se. Mas, nos demos conta 
que não suportam isto por muito tempo. É como colocar a mão sobre uma 
frigideira quente. Depois de um tempo, começa a doer e se soltam.

Recomendamos a todos os Shaumbra que não se preocupem com essas 
entidades. Em todo o caso... se há qualquer influencia que muitos de vocês já 
tiveram não é desses seres presos à Terra. Normalmente, é dos aspectos de 
vocês mesmos, do passado, que não querem se soltar. Estão procurando 
prender-se a sua identidade e estão procurando, ainda quando estão mortos, 
continuar vivendo dentro de vocês e através de vocês e influenciar em suas 
vidas. Isto é muito mais provável de acontecer com os Shaumbra.

Se você sente estas influências, simplesmente libere-as. Se não forem embora, 
então exija que saiam de sua energia imediatamente! (risos da audiência) E 
devem fazê-lo. Devem. Quando você for forte dentro de você mesmo, eles 
terão que ir embora. Gritarão e baterão o pé. Abalarão a sua vida. Mas 
quando você torna-se dona de sua própria identidade, eles têm que ir. Têm 
que ir embora.

Ah, eles dirão o contrario. Dirão que podem ficar e que eles controlam você. 
Mas, torne-se dona de sua divindade. E então, diga-lhes que devem ir 
embora. O que temem é a morte da sua identidade. Eles sabem que já estão 
mortos, mas querem continuar vivendo dentro de sua velha identidade. Não 
se dão conta que há muito mais em sua identidade do que eles pensam. São 
muito mais grandiosos do que acreditam. Diga-lhes que se vão.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4: Olá Tobias. Gostaria de pedir ajuda ou algumas 
chaves. Você construiu um lugar tão belo para você (como mencionou na 
canalização). Estou buscando um lugar para mim. Gostaria de desfrutar 
qualquer coisa que você possa compartilhar comigo. Obrigada. (A pessoa 
que pergunta, começa a afastar-se do microfone).
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TOBIAS: Agora pedimos que regresse e nos diga: “O que você gostaria de 
ter?”

SHAUMBRA 4: Oh, oh!

TOBIAS: Defina o seu Lar para nós.

SHAUMBRA 4: Uma pequena cabana com árvores, um riacho na parte de trás 
e animais ao redor (parecida com o lugar de que Tobias falou antes) (risos da 
audiência).

TOBIAS, entre risos: Essa casa não está à venda (mais risos, especialmente da 
pessoa que fez a pergunta). Gostaríamos que criasse algo para você diferente 
de algo pequeno... que seja algo ilimitado... algo que seja o reflexo de tudo o 
que você foi e de tudo o que você é. Você está pronta, querida, para atrair 
isto para a sua vida?

SHAUMBRA 4: Sim,estou.

TOBIAS: Sem dúvidas?

SHAUMBRA 4: Sem dúvida alguma.

TOBIAS: Sem culpa?

SHAUMBRA 4: Sem culpa.

TOBIAS: Certamente. Então, cria e estaremos lá para você. Toda Shaumbra 
estará lá enquanto você cria isto para você. Mas, age sem limitações. Age 
sem limitações. Você está onde deve estar. Está aqui porque está tudo pronto. 
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Tudo foi arrumado para este momento. Assim, pedimos que viva como a 
rainha que você é.

SHAUMBRA 4: Obrigada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5: Olá a José em Israel. E olá Tobias. Tive a 
oportunidade de que fosse escrito um livro onde se expõe a verdade sobre 
quem foi meu irmão. O julgamento que cercou a sua morte deu uma 
impressão amplamente difundida e falsa sobre quem foi. Pergunto-me se isto 
tem uma agenda oculta ou uma intenção em busca da verdade. Minha 
intenção envolve a afirmação de quem era para que suas filhas possam ter 
acesso a isso. Realmente não me importa como as pessoas reagirão ou se vão 
mudar sua forma de pensar em relação a ele. Trata-se mais do fato de que 
sua verdade nunca foi dita. De fato, aconteceu o oposto. Por isto me 
pergunto se isto pode ser visto como uma agenda oculta. E como Johnny se 
sente sobre isto?

TOBIAS: A pergunta que fazemos a você é: “Como você se sente? Quais são 
os seus sentimentos com relação a este projeto?”

SHAUMBRA 5: Meus sentimentos são positivos. Sinto-me muito claro e que não 
tenho nenhuma agenda oculta. Gostaria que a verdade sobre quem era o 
meu irmão, que foi uma pessoa maravilhosa, estivesse aí, disponível. Houve 
tanta desinformação. Ao mesmo tempo, produz no meu pai um intenso... 
tenho medo que possa sofrer um infarto. Isto faz com que revolva tanta raiva e 
todas essas coisas de novo, embora diga que deseja que tudo se acabe. Mas 
não sei aonde... preocupo-me de como Johnny se sente sobre isto, se é 
possível saber.

TOBIAS: Estas coisas o preocupam. E, de fato, você diz que existe clareza. Mas 
não vemos isto. Há muita confusão sobre este tema, muita confusão sobre o 
que nós fazemos. Não temos uma opinião própria sobre o que fazer a respeito 
disto – deixar acontecer ou fazer um livro ou qualquer outra coisa.

Mas estamos sentados aqui com este irmão que você tanto ama e que lhe 
pede apenas uma coisa (breve pausa). Primeiro manda a você o seu amor. 
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Mas pede para que você prossiga com a sua vida. Ele está em equilíbrio com 
a dele. Vai voltar à Terra muito em breve, muito em breve. E deseja viver e não 
preocupar-se com essas coisas. Todas foram adequadas. Todas, todas foram 
apropriadas. De fato, ele era parte da trama como o resto das pessoas. Ele 
deseja regressar à Terra e ver você como um familiar amado, como um 
familiar que não está amarrado ao passado, mas que vive no AGORA. Assim é 
que ele deseja vê-lo.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6: Obrigada, Tobias, por toda a informação que nos 
deu hoje. Minha vida está cheia de abundância: muitos amigos, muita 
comunhão, muitas coisas materiais e todo o tipo de amor. Mas o fluxo do 
dinheiro é difícil. Faz-se esperar até o último minuto. E nos últimos tempos, não 
está presente nem no último minuto. Pergunto se você poderia responder isto.

TOBIAS: Certamente, e isto é um desafio, o desafio da abundância financeira, 
este desafio de abundância em geral, que enfrentam muitos dos que são 
Shaumbra. E estão aprendendo. Ainda estão utilizando velhas formas para 
fazê-la chegar. Dizemos a todos vocês, que é tão simples como estar no 
presente. Aquilo que necessitam, a cada instante, obterão. Não o que 
esperam ter, não as coisas que não precisam para a viagem. Se necessitarem 
de um lar para estarem tranqüilos e fazerem seu trabalho, ali ele estará. Se 
precisarem de dinheiro para a sua viagem, o terão. Ele vem até vocês.

Este é um dos maiores desafios para todos vocês. Estão aprendendo a permitir 
que a energia chegue a vocês, na última hora. Esta é a verdadeira sabedoria 
que estão vivendo e que planejam continuar a vive!

Shaumbra, pensam tanto sobre a morte. Pensam em partir. O que acontece 
então? O fluxo começa a partir-se! Quando pensam sobre voltar para o nosso 
lado... não estamos falando sobre o suicídio. Mas, falamos a respeito de 
quando, simplesmente, sabem que já é hora de regressar ou talvez desejem 
regressar. As coisas em sua vida começam a morrer, um pouco como as folhas 
das árvores começam a morrer. Perdem a energia da fonte. Começam a cair. 
Quando se questionam a respeito de ficar ou ir embora, cortam o fluxo.

Quando começam a viver cada instante, toda a energia começa a elevar-se, 
a elevar-se através da árvore, através dos ramos e até a s folhas. E a 
abundancia aparece novamente. Vêem como funciona? É tão simples, 
queridos amigos. Saibam que estão aqui. Saibam que estão vivendo cada 
instante. Tudo chegará a você.
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 7: Boa tarde, Tobias. Desde as eleições presidenciais 
me dou conta que me tornei muito cético no que diz respeito a tudo o que 
aparece nos noticiários. E agradeceria muito que me desse alguma 
informação que tenha sobre a guerra de Bush contra o Iraque.

TOBIAS: Isto é simplesmente um símbolo da consciência humana. Existe a 
necessidade, para alguns humanos, entrincheirados na dualidade, de fazer 
soar seus sabres, de fazer ameaças. Isto é apropriado, de certa forma, é o 
momento em que se completam as redes. Todos os assuntos não resolvidos 
vêm à superfície. E existem muitos assuntos sem resolver mundialmente. Há 
muitos assuntos.

Tudo isto oferece uma oportunidade única para que cada um dos humanos 
que lê notícias ou as escuta, tenha que pensar sobre este processo, esta coisa 
chamada ‘guerra’. Houve guerras. Houve batalhas há muito, muito tempo 
antes de vocês chegarem à Terra. O que os humanos estão fazendo agora é 
caminhar através dessas experiências de tanto tempo, enquanto vocês estão 
na Terra, para avançar para uma nova compreensão e uma nova sabedoria. 
Vocês têm uma oportunidade única de ver a dualidade, no valor – ou não-
valor – das guerras, em como viver juntos, como uma comunidade global.

Pedimos a Shaumbra que não dirijam suas orações para uma facção ou outra. 
Pedimos que vão para dentro de si mesmos para estar em equilíbrio com sua 
divindade. Isto pode fazer muito mais para mudar a consciência do que 
qualquer outra coisa. Quando você direciona sua oração para uma facção, 
está dando mais valor à dualidade. Quando reza para que toda esta 
atividade acabe, talvez não esteja compreendendo o valor do que está 
acontecendo. Mas quando você vai para dentro  de si mesmo, para o 
equilíbrio e para completar-se a si mesmo, isso muda a consciência a tal ponto 
que as guerras já não serão mais necessárias.

Estes conflitos vão seguir até o final deste ano, possivelmente até o próximo 
ano. Trata-se simplesmente de mudanças que têm a ver com os ajustes finais 
da rede.

Os lideres e os ditadores que possuem são o reflexo de sua própria 
consciência. Vocês os escolhem. Vocês os colocam em seus governos ou são 
vocês que permitem que eles se convertam em ditadores. Quando observam 
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seus lideres, realmente estão vendo a si mesmos, e desta mesma forma, a sua 
nação e a sua comunidade. Eles são o que vocês são.

Nós não fazemos nenhuma predição do que acontecerá nestes próximos 
meses, ainda que pudesse ser um passeio violento aqui para todos vocês! Não 
apoiamos um grupo ou o outro. Isto é, simplesmente, uma expressão da 
dualidade. Recomendamos que se mantenham centrados em vocês mesmos 
nestes tempos difíceis, em meio a estas guerras potenciais, em meio a estes 
tempos de altos e baixos financeiros, em meio destes tempos em que tantas 
pessoas estão perdendo o equilíbrio.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8: Olá Tobias. Esta é uma continuação da pergunta 
anterior. Trata-se da situação política atual do mundo e o papel de Shaumbra 
e dos Trabalhadores da Luz que caminhamos no mundo com nossa verdade e 
nossas carências de pás e que manifestamos isso no mundo física e 
internamente.

TOBIAS: E como você gostaria de fazer isto? (risos da audiência)

SHAUMBRA 8: Caminhar no mundo, dizendo a minha verdade.

TOBIAS: E como é a sua verdade? (risos da audiência e da pessoa que fez a 
pergunta) A sua verdade é uma agenda? Está fundamentada em um livro? 
Ou você a descobriu por sua própria conta? Como você expressa e como 
você compartilha o que descobriu por sua conta dentro de si mesma?

SHAUMBRA 8: Compartilho entregando meu amor a todos, a todas as partes 
envolvidas. E minha pergunta é... tem que ver com esta estreita linha que se 
coloca entre estar apenas sentada dentro da verdade e atuar no mundo 
físico.

TOBIAS: Certamente. O que ocorre aqui, neste processo, é que existe muito 
pouco a fazer até que alguém apareça diante de sua porta. E então chega a 
hora de dançar. O que queremos dizer com isto é que não precisam estar 
vigilantes. Não há necessidade de sair e proclamar ao mundo o que devem 
fazer ou não.
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Temos dito a Shaumbra, todo o tempo, que aprendam a manter sua própria 
divindade. Então, as pessoas virão a vocês, um a um, em seguida em grupos, 
e logo em grupos maiores. Virão para ver o que possuem. Estarão mais 
inspirados por sua própria divindade expressada através de sua condição 
humana do que qualquer livro, qualquer palavra, qualquer demonstração.

Esta é a Nova Energia e é diferente da Velha. Não precisam sair e acenar com 
sinais ou bandeiras. Não precisam procurar salvar o mundo. O mundo está 
bem. O mundo está jogando um jogo neste momento, está se divertindo a sua 
maneira. Honrem isto. Quando aqueles que cansarem de jogar o jogo se 
aproximarem de vocês, então é hora de começar seu trabalho. Então chegou 
a hora.

Amamos tanto a Shaumbra porque vocês querem FAZER. Querem estar ativos. 
Querem sair e mudar o mundo. Mas, amados amigos, o mundo que está 
pronto para mudar chegará até vocês. Então, nesse momento saberão o que 
fazer.

Muitos de vocês fazem a pergunta: “O que deverei fazer, Tobias, quando eu 
escutar que estão tocando na minha porta e que as pessoas estão 
começando a vir para mim? O que farei? “ Deverão estar no presente. Se 
ainda não estão seguros sobre o que fazer,  se nada lhes ocorrer, sentem-se 
com eles no presente e respirem, inalem a vida. É uma coisa maravilhosa. 
Então saberão o que fazer.

Honramos vocês, porque vocês vêem as feridas e a dor no mundo. E também 
vêem o potencial que o mundo tem de converter-se em um lugar de 
verdadeiro amor. Vêem o mundo convertendo-se em um lugar onde cada 
humano saberá quem é e como cada um é parte da unidade. Esse dia se 
aproxima. Implica em um pouco de trabalho. Por isto vocês estão aí. Por isto 
todo o Shaumbra está aqui – para ajudar alguém, para ajudar a muitos. Eles 
virão a vocês. Eles virão a vocês.

Enquanto isto, Shaumbra, agüentem-se aí, agüentem-se aí. Ainda há 
momentos difíceis pela frente. Vemos muito desequilíbrio daqui do nosso lado. 
Não sabemos exatamente o que os humanos escolheram experimentar. Mas 
vemos que poderia ser uma viagem difícil por algum tempo. Tornem-se donos 
de sua divindade. E compreendam, queridos amigos, que não existe a morte. 
Encham-se de vida a cada instante.
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Voltaremos no próximo mês para compartilhar com vocês, para estar com 
vocês. Enquanto isto, caminharemos com vocês, em meio a todas as suas 
experiências. Estaremos aqui para compartilhar com vocês. Enquanto isto, 
compreendam que as centenas de almas que acabam de fazer a passagem 
e que estão aqui hoje, viram algo que nunca tinham visto na Terra. Vocês 
fizeram a diferença. Falaremos sobre isto em nosso lado do véu. Recordarão a 
energia quando regressarem à Terra em forma humana.

Amamos vocês profundamente e vocês nunca estão sós.

E assim é!

Tradução para o português: Eleonôra

Série do Humano Divino:

Shoud 3: "Vivendo Em Dois Mundos"

13 de Outubro de 2002

Tobias: E assim é, queridos, que nos reunimos como família, como Shaumbra e 
como aqueles que se conheceram por tanto tempo. A energia deste dia é 
realmente doce. É realmente a energia daqueles que estão progredindo, 
daqueles que vão para a Nova Energia. É a daqueles que ousaram perguntar 
por que. "Por que eu estou aqui? Por que eu estou neste planeta, nesta 
existência agora? Por que eu estou aqui... como uma centelha de Deus... 
como uma identidade de Tudo O Que É? Por que eu estou aqui?”.

Vocês ousaram perguntar o por que. Isto começou o despertar e a abertura 
dentro de vocês. Isto os leva a um novo caminho, que os conduz a uma Nova 
Energia íntegra. Vocês estão caminhando para uma Nova Energia íntegra. E, 
do que vocês aprendem, e para onde vão daqui, todos os outros 
acompanham. Tudo O Que É segue em seus passos.

Vocês vão primeiro e Tudo O Que É seguirá. Todos os Arcanjos. Todos os Anjos. 
Até o Espírito segue os seus passos. É difícil para vocês imaginarem isto. Mas, 
isto é porque vocês estão aqui. Isto é porque nós os honramos tanto.
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Queridos amigos, queridos Shaumbra, tirem os seus sapatos. Tirem os seus 
sapatos agora! Nós lhes pedimos que tirem os seus sapatos. Vocês não estão 
tão ancorados. Nós temos muito trabalho a fazer com vocês neste dia. Se 
vocês não gostam dos seus pés, e vocês pensam que talvez eles cheirem (risos 
da audiência), é hora de mudar a forma que vocês pensam acerca de vocês 
e acerca do seu corpo. Muitos de vocês não estão ancorados.

(a audiência tira os seus sapatos)

Agora sintam com a base de seus pés. Sintam o carpete. E, sim, sim, vocês em 
casa ouvindo ou lendo isto...a maioria de vocês já tirou os seus sapatos. Mas 
para aqueles que não, é hora de tirá-los.

Sintam a energia que surge de Gaia, da Terra. Ela vem para o seu corpo 
inteiro. Vocês são como uma árvore com raízes. Vocês precisam ter a energia 
da Terra. Vocês precisam estar ancorados. Tantos de vocês têm trabalhado 
somente da metade para cima do seu corpo. É hora de sentirem com o seu 
corpo todo.

Agora que vocês removeram os seus sapatos, movam lentamente os seus pés 
para perto da pessoa próxima a vocês, para os dedos que não lhes 
pertencem, e toque-os. Sintam os seus pés (risos da audiência). Isto, queridos 
amigos, é uma coisa boa. Vocês mantêm estes seus pés tão trancados! (mais 
risos). Fiquem ancorados antes que continuemos.

Em meus dias quando vivi na Terra como Tobias, nós tocávamos muito a Terra. 
Nós não usávamos estes interessantes sapatos em nossos pés. Neste lado do 
véu, nós temos de rir às vezes, dos acessórios que vocês envolvem os seus pés. 
Interessantes - como vocês diriam - projetos que vocês têm! Tipos interessantes 
de plataformas que eles têm! Parece-nos que quanto mais bizarros, mais vocês 
gostam deles. (mais risos)

Quando vocês removem os seus sapatos e permitem que as terminações dos 
nervos, na base dos seus pés absorvam as energias, as energias naturais da 
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Terra... oh, isto é quando vocês recebem um ritmo verdadeiro percorrendo o 
corpo. Combinado com a respiração, queridos amigos...isto os ajudará a 
equilibrarem-se.

Nós temos muito a discutir neste dia. E como sempre, há aqueles que chegam 
como nossos convidados. Há aquele que vem hoje, que não esteve aqui 
diretamente, mas as energias estiveram todas em volta. Aquele que vem neste 
dia... vocês poderiam sentir... vocês poderiam sentir as energias, o seu calor. 
Vocês poderiam dizer que o convidado de hoje foi aquele que o atingiu, 
dando-lhe um toque que os ajudariam a despertar.

Realmente, é a energia daquele conhecido como Arcanjo Gabriel. Arcanjo 
Gabriel, entra em nosso espaço, neste dia, pleno de cintilantes cores prata e 
rosa, combinadas ao mesmo tempo, girando juntas. Nós pedimos a cada um 
de vocês que sintam as energias de Gabriel. Sintam Gabriel na respiração que 
tomam. Sintam Gabriel através dos seus pés... e de suas mãos... e no seu 
coração.

Agora, Gabriel, como vocês sabem, é o Arcanjo que faz soar a trombeta para 
a vinda de Cristo. Que é você. O Cristo é a sua divindade que está sendo 
originada interiormente. Gabriel é aquele que fez soar o chamado que 
começou o seu despertar. Ele está representado em seu quadro como 
tocando a trombeta para a vinda dos Novos Tempos.

Gabriel é conhecido como o Anjo do Nascimento no nosso lado do véu. O 
que vocês dão à luz neste momento é a sua própria divindade. Esta luz 
preciosa sempre esteve dentro de vocês, mas foi lacrada pelos sete selos. 
Gabriel vem para ajudar Mãe Maria com o seu processo de nascimento.

Gabriel aproxima-se de vocês quando estão procurando força para continuar 
a sua jornada, pois ele é conhecido por seu equilíbrio de força e compaixão. 
Quando vocês procurarem por força, quando vocês estiverem em um 
momento de escuridão, e vocês apelarem por nós, é Gabriel quem virá 
primeiro e então trará muitos outros.
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Gabriel também traz a energia da compaixão associada com o nascimento 
do Novo. Ele os ajuda a despertar a compaixão dentro de vocês. Gabriel os 
ajuda a despertar a compaixão para a sua jornada, a fim de ajudar a liberar 
as energias do passado que têm pesado intensamente sobre a sua alma. A 
compaixão os ajuda a liberar os ônus da culpa, do medo e da vergonha.

Gabriel aproxima-se de vocês neste momento, pois estão muito receptivos. 
Vocês estão tão plenos de alegria pela sua jornada. Estão tão presentes neste 
momento. Têm trabalhado intimamente com Gabriel, especialmente quando 
estão dormindo à noite.

Gabriel supervisiona o desenvolvimento do que chamaríamos a Nova Terra. 
Não é um planeta, mas ela é diferente da Terra em que estão agora, a Terra 
que vocês estão sentindo através dos seus dedos. Realmente, há um novo 
lugar sendo construído, uma nova consciência. Nós falamos sobre isto 
recentemente do outro lado do mundo (os Países Baixos), com um grupo de 
Shaumbra. Nós falamos acerca de alguns dos atributos. E, nós continuaremos 
discutindo isto mais e mais enquanto prosseguimos.

Mas, saibam, queridos amigos, não se trata apenas da sua vida na Terra. 
Vocês estão ajudando a estabelecer as energias da Nova Terra. Realmente, 
quando afastarem-se do seu corpo físico nesta existência, terão uma escolha. 
Vocês terão uma escolha para voltarem a esta Terra para serem um professor 
para muitos, para serem aquele que está iluminado, e que chegaram a um 
acordo com eles mesmos. Vocês têm a escolha de voltar a esta Terra para ser 
um anjo humano para outros que estão passando por seu despertar.

Sua outra escolha será ir para o lugar que nós chamamos de a Nova Terra. 
Novamente, não é um planeta, mas alguns de vocês e alguns de seus 
cientistas perceberam-no como um planeta escondido, o décimo planeta. 
Eles nunca o verão com seus instrumentos científicos. Na realidade, não há 
planeta escondido, não um planeta material escondido. Mas há uma energia 
sendo construída que será a Nova Terra, o novo lugar.

Vocês terão uma escolha para ir para lá, pois vocês têm sido os arquitetos. 
Vocês têm sido os construtores. Vocês têm construído a estrutura para este 
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novo lugar. Nós falaremos mais sobre isto. Nós deixaremos isto para outra 
discussão.

Gabriel se sente familiar, porque vocês têm trabalhado com ele. Vocês têm 
trabalhado com ele, enquanto vocês passam por suas decisões, e passam por 
suas experiências. Gabriel junta-se a nós em nosso momento, e permanecerá 
aqui hoje por todo o tempo. Nós continuaremos a trabalhar com vocês, 
continuaremos aqui como um amigo, um guia, como aquele com quem 
trabalham.

Agora, queridos, há muito acontecendo na Terra neste momento. Nos 
próximos meses, o alinhamento das grades estará completo. Este é o trabalho 
que Kryon têm feito por tantos anos até agora. Kryon tem alinhado as grades 
magnéticas da Terra, as grades sob vocês, as grades que cercam a Terra aos 
reinos exteriores. O alinhamento destas grades magnéticas tem ocorrido de 
maneira que vocês pudessem trazer mais de sua divindade. A energia divina 
não está necessariamente contida nas grades, mas as grades influenciam o 
quanto conseguem absorver.

As grades também criam a força da dualidade. As grades também criam o 
véu. Na realidade, o véu os faz esquecer de quem vocês são e por que estão 
aqui. Mas, a sua consciência, e a consciência de todos os humanos na Terra, 
estão mudando agora. Kryon, o mestre magnético, veio a este planeta com a 
comitiva para ajustar as grades de modo que vocês pudessem 
verdadeiramente assimilar e manter a sua divindade.

O trabalho está chegando a uma conclusão aqui, nos próximos meses. Não 
há uma data específica. Muitos imaginaram, "Esta data é a de 30 de 
Dezembro de 2002? Esta data é a de 3 de Março de 2003"? Queridos amigos, 
não há uma data específica. Se vocês gostam de colocar uma data em seu 
calendário e ter uma celebração, isto é bom. Mas isto não acontece em um 
tempo específico.

Ao fim deste ano, Kryon começará a partir. Kryon se afastará, de modo que 
vocês possam ter a posse e equilíbrio da sua própria divindade. Vocês serão 
capazes de trazer em uma quantidade maior de energia divina a este ponto.
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A vibração da Terra está passando por muitas mudanças e ajustes neste 
momento. Vocês podem perceber isto quando vocês lêem as manchetes em 
seus jornais. Há um velho conflito ocorrendo, a batalha entre o velho e o novo. 
Vocês continuarão a ver isto por um período de tempo, queridos amigos. Isto 
não quer dizer que quando o seu calendário atingir o ano de 2003 todos os 
problemas desaparecerão. De certo modo, as coisas estarão mais intensas do 
que nunca.

O que ocorre quando dão a uma criança uma ferramenta muito poderosa 
para brincar? Algumas vezes há mais conflito e mais caos, pois ela não está 
tão segura de manuseá-la.

Vocês, queridos amigos, aqueles que são Shaumbra, aqueles que estão se 
conectando com esta vibração do Conselho Carmesim, desenvolveram o 
equilíbrio. Desenvolveram a sabedoria para controlar a sua divindade.

Mas há muitos na Terra, neste momento que estão sentindo um novo sentido 
de mudança e um novo sentido de poder dentro deles. Há muitos humanos 
que também sentirão a falta de conforto dos guias que estiveram em redor 
deles. E isto causará algum desequilíbrio por um período de tempo.

Estes ataques terroristas que fizeram as manchetes dos seus jornais... eles 
continuarão. Eles continuarão. Mas, eles não têm que afetá-los, Shaumbra. 
Vocês podem ficar no meio de uma tempestade e permanecer 
completamente equilibrados. Vocês podem ficar no meio de uma 
tempestade e não serem afetados pela chuva, pelos ventos, e pelos 
terremotos. Vocês compreendem o que está acontecendo. Compreendem 
que vocês continuarão a viver e continuarão a crescer. E, vocês 
compreendem que tudo chega a vocês. Tudo o que vocês precisam, chega a 
vocês. Nós falaremos sobre isto neste dia.

Há o ruído de espadas pelas suas terras, nesta época. Há a ameaça de 
guerra. Há um desejo de mudança, e isto algumas vezes traz conflito. Algumas 
vezes para mover-se para a Nova Energia, como vocês sabem, as batalhas 
são necessárias. Todos vocês aqui experienciaram isto.
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Há também batalhas no exterior, velhas condições cármicas que precisam ser 
equilibradas, que precisam ser resolvidas. Há desequilíbrios que são causados 
quando toda esta Nova Energia está disponível para todos os humanos - e 
outra Nova Energia sendo liberada de outras partes do Universo. Isto cria um 
desequilíbrio.

Vocês estão passando por um período de grandes mudanças neste momento. 
Tomem posse de sua divindade. Permaneçam no momento, e não serão 
afetados por estas coisas. Vocês observam o valor de seus suprimentos e de 
seu próprio dinheiro sendo reduzido, mais e mais. Qualquer pequeno soluço no 
sistema, qualquer preocupação de que as coisas não poderiam estar da 
maneira que estavam ontem, causa pânico, causa medo, e incerteza. E, 
portanto, seus mercados desabam. Isto se forma em si mesmo de certo modo. 
Isto se forma por si mesmo.

Vocês continuarão a ver isto. Nós falamos sobre isto agora por cerca de um 
ano. Nós falamos de que haverá quedas no mercado, e então ganhos 
inesperados, e então mais quedas. Será como uma turbulenta viagem em 
uma montanha russa. Vocês continuarão a ver isto.

Sim, nós sabemos, nós sabemos, queridos amigos, que isto afeta muitos de 
vocês pessoalmente. Todo o seu pé-de-meia, travesseiro para o futuro, toda a 
sua rede de segurança, subitamente desapareceram. Isto lhes causa mais 
preocupação. E vocês clamam para o Espírito à noite. Vocês dizem, "Querido 
Deus, o que estou fazendo de errado? Por que isto está acontecendo?" Tudo 
isto é apropriado. Isto está ensinando vocês a viver no momento do Agora. Isto 
os está ensinando que não têm que planejar todas estas coisas no futuro.

Este é um ponto onde Cauldre (Geoffrey Hoppe) não gosta que falemos (risos 
da audiência). Ele sabe que receberá muitas perguntas. Mas, queridos 
amigos, nós repetimos, isto os está ensinando a viverem no momento, a serem 
tudo o que são.

Vocês continuarão a ver todo este tumulto por todo o seu mundo. É 
apropriado. Há ciclos de energia. Há altos e baixos, e eles funcionam juntos. As 
baixas são tão apropriadas como as altas. Quando vocês vão para baixo em 
sua própria jornada, isto cria uma cinética (força viva) e uma energia que 
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então os impulsionará a uma consciência totalmente nova. Não é uma série 
de ciclos de altos e baixos que segue um caminho linear. Em algum ponto ele 
os impulsiona a uma nova consciência.

Os ciclos de altos e baixos de sua Terra são apropriados também. Quando 
vocês virem estas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, quando 
vocês virem estas agitações, e quando vocês ouvirem a conversação da 
guerra, permaneçam por trás do muro. Caminhem para fora da dualidade por 
um momento. Caminhem para a sua própria graça divina. Dêem uma olhada 
no que está realmente acontecendo, não o que aparece na superfície e o
que está escrito em suas manchetes. Permaneçam por trás da mureta e dêem 
uma olhada no que está verdadeiramente acontecendo. E, na realidade.

Cauldre positivamente nos interrompeu aqui! (risos da audiência, e Tobias faz 
uma pausa). Nós estamos chegando a um acordo agora. (mais risos e outra 
pausa). Ele concordou em deixar-nos prosseguir (mais risos).

Queridos amigos, nós sabemos que tantos de vocês estão orando pela paz 
neste momento. Isto é ótimo. Mas, não é necessariamente a coisa apropriada 
para um Humano Divino Iluminado estar fazendo neste momento. Mais uma 
vez, nós dizemos, compreendam primeiro pelo que vocês estão orando. 
Compreendam a dinâmica do que está acontecendo antes que vocês orem 
pela paz.

Nós sabemos que as suas orações vêm de um lugar amoroso em seu coração, 
um lugar que verdadeiramente deseja a resolução e o equilíbrio. Mas algumas 
vezes, quando vocês oram pela paz, vocês estão literalmente encobrindo um 
problema. Vocês estão tentando ocultar uma ferida que necessita um tipo 
diferente de atenção. Algumas vezes ao orar pela paz, estão protelando o 
inevitável, e realmente fazendo com que o conflito se inflame, se intensifique.

Queridos amigos, permaneçam por trás da mureta, e compreendam o que 
está acontecendo em seu mundo neste momento. Quando vocês atingirem 
um novo esclarecimento, então vocês saberão o que fazer. Vocês saberão o 
que fazer. Como um humano divino vocês podem fazer mais para mudar a 
consciência do planeta do que orarem por algo que vocês quase não 
compreendem.
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Quando vocês tiverem paz, e equilíbrio, e integração dentro de vocês, 
quando vocês tiverem transmutado os velhos medos e as velhas culpas que 
estão dentro de vocês e tiverem transmutado estes em sabedoria e energia 
divina, queridos amigos, isto mudará mais a consciência do planeta do que 
qualquer outra coisa. Vocês não precisam fazer nada específico neste ponto. 
Sua vibração mudará aqueles que estão a sua volta. Ela mudará eventos e 
mudará situações, e talvez então tolerem alguns dos conflitos que existem 
para encontrar uma forma de resolvê-los de uma maneira saudável e positiva.

Agora, durante todo tempo que houver humanos na Terra, haverá conflitos. 
Quando os humanos tornarem-se Humanos Divinos, então o conflito 
desaparecerá. Durante todo tempo que estiverem aqui, viverão em um 
mundo que está cheio de conflito. Lembrem-se de sua própria jornada. 
Lembrem-se do conflito que tiveram com si mesmos. Lembrem-se de como 
resolveram-no. Não esteve escondendo o seu próprio conflito sob o tapete. 
Esteve acessando ele. E, sim, nós sabemos que isso foi difícil.

Recentemente alguns de vocês têm sentido intensa atividade galáctica. 
Vocês têm sentido que há muito acontecendo lá fora, nos planos 
multidimensionais do seu universo. Vocês estão sentindo uma atração. Vocês 
estão sentindo a sua energia sendo atraída para os planetas e para as 
galáxias. Vocês sabem que algo está acontecendo lá fora.

Alguns de vocês estão sentindo comunicações do que seria chamado de os 
ETs. Nós chamamos isto de seu passado. Nós queremos esclarecer isto antes 
que as perguntas sejam feitas mais tarde. "O que está acontecendo lá fora? 
Por que eu estou sentindo toda esta atividade nos outros reinos?" A atividade 
não é apenas em seu universo físico. Vocês estão sentindo a atividade do 
nosso lado do véu também.

Há tanta atividade aqui como há na Terra neste momento. Há muita 
transformação das velhas energias na Nova Energia neste momento. No nosso 
lado do véu, estamos nos preparando para a Nova Terra, este lugar do qual 
falaremos mais tarde. O universo está mudando porque vocês estão 
mudando. O seu passado está mudando porque vocês estão liberando. 
Vocês estão deixando ir. O futuro é o passado curado. A cura está ocorrendo 
agora.
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Vocês podem sentir a atividade lá fora. Vocês podem sentir a mudança em 
torno das energias. Vocês podem sentir as entidades sendo mudadas. Vocês 
podem sentir a resolução chegando ao passado.

E. vocês podem também sentir que há energias que não querem mudar para 
o Novo, como em sua Terra neste tempo. Eles estão agarrados aos velhos livros
e às velhas regras. Eles temem que suas identidades serão aniquiladas na 
mudança para a Nova Energia. E, de certa maneira, eles estão certos. Em um 
sentido, as velhas identidades mudarão. Elas não serão capazes de se agarrar 
em quem eles pensavam ser.

Isto soa um tanto familiar, queridos amigos? Isto se parece com o que vocês 
estão passando neste momento em sua própria vida - partes suas agarrando-
se ao Velho, desesperadamente, não querendo deixar ir, temendo a morte de 
uma identidade?

É verdade. Esta identidade mudará para sempre. Mas, dela virá uma nova 
identidade e uma nova compreensão de quem vocês são - tudo isto porque 
vocês fizeram a pergunta "por que".

Deixem-nos falar por um momento sobre a sua jornada, a sua jornada que tem 
se estendido por existências, e muitos tipos de existências, mesmo antes que 
vocês viessem para a Terra. Sua jornada levou-os do Reino através da Muralha 
de Fogo e para este momento em que vocês se colocam no agora. Deixem-
nos falar a vocês sobre a compreensão humana de sua jornada.

Vocês pensavam que estavam indo do ponto A para o ponto B. Vocês 
estiveram percorrendo um caminho linear em sua jornada. Nós os vemos 
metaforicamente viajando pela estrada em seu automóvel, dirigindo em 
velocidades muito arriscadas. Sua mala de viagem está cheia de bagagem... 
super lotada com a bagagem... abarrotada com a bagagem (risos da 
audiência). Seu assento traseiro está cheio de mapas e computadores e 
apoios náuticos e tudo o mais que vocês pensam que precisam para a sua 
jornada, e então algum material adicional que vocês carregam.
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Vocês estão descendo rapidamente por esta auto-estrada reta, em busca de 
sua própria identidade e da compreensão de quem vocês são e por que 
vocês estão aqui. Vocês seguem tão rápido por esta auto-estrada linear que 
raramente têm tempo para parar. Estão dirigindo tão rápido quanto o veículo 
os transportará, sem saber exatamente onde estão indo, mas sabendo que 
precisam estar lá, imediatamente (risos da audiência). Nós os vemos nesta 
busca, nesta jornada. Vocês desviam o carro para o posto, apenas o tempo 
suficiente para abastecer o carro e irem ao banheiro (risos da audiência). E 
mesmo então, queridos amigos, vão ao banheiro tão rápido que fazem uma 
injustiça com o seu organismo! Vocês não dão o tempo para 
verdadeiramente permitir que as coisas aconteçam. Estão em tamanha 
pressa. E então para nosso divertimento, os vemos pularem de volta para o seu 
carro e beber outra xícara de café, ou uma de suas bebidas gasosas (mais 
risos). É assim que tem sido o seu caminho. Linear e rápido com poucas 
pausas.

Nós levamos um grande chute há alguns meses atrás quando todos vocês 
decidiram que iriam passar um fim-de-semana fora de suas atividades (A 
Pausa no Fim-de-Semana de Descanso dos Shaumbra em Agosto), porque nós 
sabíamos naquela época do que falaríamos, mesmo naquele dia. Vocês 
pensaram que era hora de fazer uma pausa para rejuvenescer o seu 
organismo. Nós os aplaudimos por reconhecerem a necessidade. Mas, é uma 
coisa maravilhosa também, porque nós usaremos este exemplo para ajudá-los 
a compreender o novo paradigma da Nova Energia.

Lá estão vocês, dirigindo do ponto A para o ponto B em seu caminho linear, 
indo tão rápido quanto puderem talvez, fazendo tão poucas pausas quanto 
puderem talvez. Este era o caminho da Velha Energia. Na realidade, ao longo 
do caminho vocês aprenderam muito. Vocês ganharam muito através de suas 
experiências. Aprenderam muito sobre vocês mesmos.

Mas na Nova Energia é diferente. Na Nova Energia vocês desviam o carro e se 
detêm na área de descanso da estrada. Vocês estacionam o seu veículo. 
Vocês abrem a mala, e jogam fora toda a bagagem (risos da audiência). 
Vocês lançam fora todos os mapas, e todos os apoios de navegação, e os 
eletrônicos, e os computadores, e todas as outras coisas que estão 
abarrotadas em seu carro... e seus celulares (mais risos). Vocês jogam fora isto 
tudo, queridos amigos, pois não mais precisarão de qualquer coisa destas.
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Então param por um momento, simplesmente apreciando a Terra embaixo de 
seus pés e o ar que vocês estão respirando em seus pulmões. Vocês apreciam 
por um momento o cenário todo a sua volta. Pensam com si mesmos, "É 
inacreditável, pois eu nunca percebi antes - eu estava me movendo muito 
rápido. Eu estava tão ocupado, perseguindo esta jornada linear do ponto A 
para o ponto B, que eu nunca notei todas as coisas a minha volta. Nunca 
notei que havia animais nas árvores e nos campos. Nunca percebi o calor e o 
amor que emana do sol. Nunca notei como é bom sentir a Terra sob os meus 
pés. Eu nunca notei o quanto a respiração significa verdadeiramente”.

Enquanto vocês permanecem aqui nesta área de descanso, subitamente as 
coisas começam a mudar. Isto os assusta, pois vocês não gostam de mudar 
tanto, não é? Vocês não gostam de mudar. Percebem que o seu carro, o seu 
veículo que têm conduzido vocês pela estrada em uma velocidade arriscada 
está começando agora a desaparecer, começando a deixar de existir. A 
bagagem que vocês tinham jogado em uma pilha, retirada do seu carro, está 
começando a desaparecer também.

Foi apenas uma ilusão. Foi uma grande ilusão até este ponto, queridos amigos, 
que estiveram dispostos a parar. Foi uma ilusão até que estivessem preparados 
para passar para a Nova Energia. Vocês a liberam agora, e percebem que ela 
desaparece.

Então percebem algo quando olham fora para a estrada na qual estavam 
viajando. A estrada está se movendo, e vocês permanecem parados. A 
estrada se move na Nova Energia, e vocês permanecem no lugar!

Enquanto continuam a refletir sobre isto, vêem que não é apenas uma 
estrada. Não é apenas uma linha reta do ponto A ao ponto B com uma faixa 
amarela no meio. Percebem que há muitas estradas, multidimensionais, 
cruzando no ponto de sua área de descanso. Há estradas que vão para cima 
e para baixo, e movem-se em ângulos diferentes. Algumas das estradas estão 
até em espirais, algumas parecem ir direto para cima ou direto para baixo, 
outras parecem primeiramente ser uma estrada de duas pistas, e então 
mudam para uma estrada de quatro ou de oito pistas.
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Todas as estradas estão se movendo. Vocês permanecem parados. Esta é a 
energia do momento, do Agora. Esta é a energia dos novos tempos.

Vocês têm lutado, tentando compreender como fazer as coisas funcionarem. 
Têm tentado imaginar como continuar a velha jornada, prosseguindo em uma 
velocidade mais rápida, até quando o velho veículo em que estavam, 
começou a se decompor. Estão tentando compreender isto, queridos amigos, 
no modo da Velha Energia.

Na Nova Energia, vocês permanecem centrados e equilibrados e totalmente 
presentes no momento. A estrada se move. Falamos a vocês sobre isto, há 
algum tempo atrás. Demos uma metáfora um pouco diferente. Na época, 
vocês já estavam começando a vir para a consciência onde poderiam 
perceber e compreender como a vida realmente funciona. Agora, podemos 
retornar com vocês vários anos mais tarde com a mensagem. Isto é viver no 
momento.

Agora, dizemos que a estrada se move. O que isto significa? Isto significa que 
as coisas virão a vocês. Todas as estradas, todos os movimentos energéticos, 
passarão por vocês. Isto trará tudo o que for apropriado a vocês, seja a 
abundância, seja um determinado relacionamento, ou uma nova 
oportunidade. Isto virá a vocês, pois a estrada se move, e ela passa por vocês. 
Enquanto se movem para a Nova Energia, tudo o que for apropriado chegará 
a vocês. Isto é o que queremos dizer quando falamos, "Dancem com o que 
surgir à sua porta”. Isto virá a vocês.

Muitas, muitas coisas passarão pelo seu caminho. Alguns destes potenciais, 
algumas das experiências, ou pessoas, ou oportunidades, energias, já estão 
passando. Não precisam aceitá-las. Apenas deixem-nas passar.

As pessoas chegarão e irão rapidamente para as suas vidas, ou sairão de suas 
vidas. Isto não significa que têm que se agarrar a elas. Significa que elas 
necessitavam ser tocadas pela sua energia, enquanto elas se movem pela sua 
velha estrada do ponto A para o ponto B. Há oportunidades que passarão por 
vocês, e nem todas elas precisam ser aceitas por vocês. Elas estão apenas 
passando.
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Lembram-se quando falamos sobre adicionaram sua energia aos 
pensamentos? Nós demos o exemplo da dor de cabeça de outra pessoa. Sua 
energia emanou do exterior. Sua energia, esta energia da dor de cabeça, era 
como uma pequena bolha, flutuando. Enquanto ela passa por vocês, 
adicionam um toque da sua própria Nova Energia que está em um estado 
neutro. Ela pode ser ativada por qualquer pessoa que assim escolher, 
enquanto a bolha passa por vocês e vai até eles.

É bem assim com esta sua área de descanso, com sua parada na beira da 
estrada. As coisas virão para a sua vida e passarão, assim elas têm a 
oportunidade de serem tocadas por sua energia divina. Outras coisas 
chegarão a vocês, e elas darão uma pausa. Elas estarão lá para que as 
acolham, e para que dancem com elas.

Poderia ser os relacionamentos. Poderia ser o trabalho. Poderia ser qualquer 
tipo de nova oportunidade. Mas, ela vem a vocês para o abraço. Saberão se 
perguntarem dentro de si mesmos. Mas, o que particularmente será atraído 
para vocês, serão estas coisas que vocês têm a compreensão, e a sabedoria 
e a experiência para lidar.

Lembram-se, queridos amigos, quando falamos a vocês sobre o Forno da 
Graça? Vocês se lembram de colocar os seus problemas no Forno da Graça 
para resolução? Nós sabemos que muitos de vocês fazem isto todas as noites, 
colocando uma questão sobre um relacionamento, ou sobre a sua 
abundância, ou sobre a sua saúde no Forno da Graça.

Lembrem-se do que dissemos, "Permitam a sua divindade encontrar a solução. 
Permitam a sua divindade cozinhar este problema até que ele esteja pronto 
para ser retirado”. Então, tirem o problema do Forno da Graça e coloquem-no 
na bancada para esfriar. Em algum ponto, nós lhes pedimos para pegarem 
todos estes problemas que estavam dispersos por toda a sua cozinha em sua 
nova casa e atirá-los no ar. Quando vocês fizessem isto, eles voltariam como 
belas luzes tremeluzentes, luzes brilhantes, que representam a sabedoria do 
que vocês aprenderam através do desafio e da dificuldade.

Agora, nós usamos isto e o aplicamos a sua área de descanso. Todos estes 
problemas, representados agora como luzes brancas, luzes dançantes, a 
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sabedoria que vocês ganharam... estas serão as luzes que iluminarão a sua 
parada para descanso. Estas serão as luzes que atrairão as pessoas e as 
situações para vocês. Elas são como um cordão de luzes que vocês expõem 
em volta de sua área de descanso.

Estes verdadeiros problemas nos quais trabalharam - talvez fosse um problema 
de abundância - agora vocês são especialistas nisso. O exato problema que 
tinham é o que será atraído de volta a vocês através de outras pessoas. 
Aqueles que estão se defrontando com os problemas de abundância em 
alguns níveis dentro deles, sentirão e perceberão a luz que foi uma vez o seu 
problema. E, elas virão a vocês para orientação. Elas serão atraídas a vocês.

Se o seu problema fosse de relacionamentos... oh, chegaram a tanta 
compreensão nestes últimos anos passados sobre os relacionamentos, e sobre 
quem são. Então, não é natural, que o que chegará a vocês em sua área de 
descanso, seja outra pessoa que tenha um problema com relacionamentos?

Suas próprias luzes, que foram uma vez o seu desafio que colocaram no Forno 
da Graça... sua própria luz agora também atrairá a vocês todas as 
ferramentas e todos os recursos que precisam para o trabalho que fazem. Sua 
própria luz, sua própria sabedoria de sua experiência anterior atrairá a vocês 
agora a abundância que precisam em sua vida. Ela atrairá as pessoas. Ela 
atrairá os potenciais que precisam. Ela virá a vocês contanto não estejam 
tentando dirigir por aquela estrada em velocidades perigosas.

Os problemas que tiveram no passado atrairão agora as pessoas e as 
circunstâncias que são apropriadas para serem verdadeiramente o professor e 
o conselheiro e o orientador para os outros. É muito simples, queridos amigos, 
mas dará um pouco de trabalho.

Vocês permanecem no Agora. Vocês permanecem totalmente presentes, 
plenos com vida e vitalidade no Agora. Isto é o que nós chamamos de sua 
área de descanso, a sua beira de estrada. As estradas se movem. As estradas 
se movem, e elas passam por vocês. Esta é a energia dos Novos Tempos. Esta 
é a mudança no paradigma que os permite atrair para vocês tudo o que for 
necessário neste momento.
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Permaneçam no Agora. Fiquem permanentemente presentes. Compreendam 
o que chega a vocês. Compreendam que algumas coisas chegam 
simplesmente para serem tocadas por vocês. Outros chegarão para dançar.

Levará um pouco de trabalho de sua parte estarem presentes. Estão tão 
acostumados a viver no passado, ou a se preocupar com o futuro. O passado, 
querido amigos, estava matando vocês. Viver no passado cria a morte - fim. 
Quando vocês vivem no passado, vocês estão pensando sobre o que 
aconteceu antes. Ele envia um sinal ao seu sistema, a sua biologia, para 
começar o processo de morte.

Quando vivem no futuro...quando vocês se preocupam sobre o que será... 
quando se preocupam com a sua aposentadoria... quando se preocupam 
sobre como o mundo será em 10 ou 15 anos... quando se preocupam se vocês 
vão receber uma carta de demissão no escritório na próxima semana... isto os 
leva a sufocar, sufocar, extinguir o fogo da divindade que está nascendo 
dentro de vocês... O passado os matará. O futuro os sufocará.

Viver no Agora, no momento, totalmente presentes, totalmente disponíveis 
para fazer o que for necessário quando as coisas chegarem a vocês. Esta é a 
energia dos Novos Tempos. Esta é a mudança no paradigma que será tão 
importante, particularmente nos próximos meses. Nós sabemos que esta é a 
energia dos Novos Tempos porque nós a vemos neste lugar que chamamos de 
a Nova Terra.

Agora, queridos amigos, é o momento para vocês falarem. Eu, Tobias, falei o 
suficiente por um período de tempo aqui. É o momento para que o Shoud 
comece. É o momento para Gabriel, para Maria, para Metatron, Tobias, e os 
outros recuarem por um momento... para voltarmos as nossas cadeiras... para 
tirarmos nossos sapatos... para nos sentarmos e ouvirmos o que os Shaumbra 
têm a dizer. Nós levaremos um momento aqui para ajustarmos as energias. E o 
que vocês ouvirão em seguida, é a voz do seu próprio ser.

(Pausa)

Começa o Shoud 3:
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Nós somos Shaumbra. Nós somos família. Nós somos uma só voz e somos 
muitos.

Nós estamos vivendo em dois mundos. Nós estamos vivendo em dois mundos 
neste momento. O que estamos percebendo, é que isto pode ser desafiador -
parte de nós na Velha Energia, parte de nós na Nova. Nós achamos que isto 
cria seus próprios desafios, seus próprios sofrimentos. Isto tende nos arrastar em 
diferentes direções às vezes.

Muitos de nós querem se mudar para a Nova Energia. Mas, entretanto, nos 
encontramos vivendo no mundo da Velha Energia. Às vezes, achamos que 
simplesmente não sabemos mais como equilibrar as duas. Nós nos 
encontramos, como dizemos em nossa própria linguagem humana, entre a 
cruz e a espada.

Mas estamos fazendo progresso em equilibrar estas duas. Estamos chegando a 
novas compreensões das coisas, até sobre nossa própria saúde, como o nosso 
corpo responde. O nosso corpo que foi construído na Velha Energia está 
buscando revitalizar-se na Nova Energia.

Nossos corpos estão procurando novos tipos de alimentos. Nada mais parece 
ser apropriado... com exceção do chocolate! (risos da audiência). Nossos 
corpos não estão mais satisfeitos com o que vemos nas prateleiras dos 
mercados.

Mas ninguém desenvolveu os novos alimentos e nutrientes que os nossos 
corpos estão começando a almejar. Então, nós temos que falar com os velhos 
alimentos. Nós ajustamos as suas energias antes que as absorvamos. Nós 
falamos com o nosso próprio corpo físico sobre como aceitar os alimentos da 
Velha Energia.

Este é um exemplo das dificuldades de vivermos nos dois mundos de uma vez. 
Nós sabíamos que seria muito difícil antes que chegássemos a este ponto. Nós 
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esperávamos que fosse difícil. Mas, não compreendemos o que isto realmente 
significava.

Estamos descobrindo que ir trabalhar está se tornando mais e mais difícil. 
Estamos observando os sistemas da Velha Energia e as pessoas que 
vigorosamente os defendem. É difícil lhes dizer que há um novo caminho, um 
caminho diferente, devido a hierarquia que é construída para tantas 
companhias. Achamos tão opressivo e tão cansativo, ficar nestes trabalhos da 
Velha Energia.

Mas não estamos certos ainda onde estão os trabalhos da Nova Energia. Nós 
supomos que seja para nós criarmos. Entretanto, é um desafio, e está se 
tornando mais e mais difícil a cada dia, ir trabalhar nestes velhos lugares.

Nós desejamos novas compreensões, nova consciência nas pessoas que 
trabalham a nossa volta, para as pessoas para quem trabalhamos. Não 
estamos certos ainda qual é a resposta, pois ficamos presos em tantas 
maneiras de pensar que nós temos que ter isto para a nossa abundância. 
Talvez, na Nova Energia, encontremos em breve um caminho melhor?

Nossos relacionamentos, também estavam baseados na Velha Energia. Nós os 
começamos na Velha Energia. É difícil, às vezes. É difícil nos relacionarmos com 
alguns dos velhos amigos, até alguns que estão em nossas famílias, alguém 
com quem casamos. Algumas vezes é muito difícil nos relacionarmos com 
nossos próprios filhos. Nós sabemos que não é apropriado tentar mudá-los. 
Mas, é difícil, às vezes, viver em dois mundos ao mesmo tempo, muito 
frustrante.

Notamos que precisamos apenas sair de tempos em tempos. Alguns de nós 
estão tão surpreendidos, pois não pensamos que precisaríamos de tanto 
tempo, de tão precioso tempo para nós mesmos. Mas estamos achando isto 
muito importante agora. Estamos notando que é um prazer nos reunir com 
outros Shaumbra, pois pelo menos há uma compreensão, mesmo se as 
palavras não sejam ditas. Pelo menos, há uma compreensão quando isto 
chega aos relacionamentos.
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Viver em dois mundos ao mesmo tempo é difícil, até viver dentro de dois 
mundos dentro de nossas próprias atitudes e percepções de quem nós somos. 
Parte de nós quer o conforto do Velho, a outra parte nossa quer 
desesperadamente mudar para o Novo. É difícil viver dentro de nossos próprios 
eus dentro de dois mundos. Nós pensamos que tínhamos liberado tudo, e 
percebemos que há mais para liberar, mais camadas. Às vezes, parece que 
nunca termina. É muito difícil viver nestes dois mundos ao mesmo tempo.

Estamos percebendo que agora as ferramentas estão surgindo. Estas não são 
as ferramentas que esperávamos. Elas são ferramentas simples. Quando as 
colocamos em uso elas chegam a nos servir tão bem, de tantas maneiras 
inesperadas.

Como Shaumbra, estamos aprendendo a importância da RESPIRAÇÃO. Nunca 
pensamos que esta seria uma ferramenta tão poderosa. A respiração ventila a 
chama divina interior. A Respiração ajuda a nos colocar no momento. A 
Respiração revigora o nosso sistema. A Respiração é um reconhecimento da 
vida.

Pensávamos que estas ferramentas para a Nova Energia seria algo muito mais 
complexo. Estamos percebendo que a respiração consciente nos esclarece. 
Ela ajuda a liberar muito estresse e muita tensão.

Estamos percebendo que uma ferramenta para a Nova Energia é o 
SENTIMENTO. Estamos aprendendo a sentir primeiro, e depois pensar. Nós 
estamos aprendendo a pensar através dos nossos sentimentos, ao invés de 
analisar tudo primeiro. Estamos aprendendo que há um novo tipo de 
inteligência dentro de nós que transcende o velho caminho do que 
chamaríamos de o pensamento. Está tudo contido em nossos sentimentos.

Quando SENTIMOS primeiro e então pensamos, nós também nos tornamos 
muito mais sensitivos. A sensibilidade é maravilhosa, pois sentimos e 
compreendemos coisas como nunca fizemos antes. Mas, entretanto, algumas 
vezes quando vivemos em dois mundos, a sensibilidade é difícil, porque 
podemos sentir a dor da outra pessoa. Sentimos o seu conflito. Podemos sentir 
coisas até dentro de nós mesmos que não sabíamos que estavam lá.
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Estamos aprendendo, como uma das ferramentas da Nova Energia, a pensar 
com os nossos sentimentos. Há um lugar para a lógica, e há um lugar para a 
análise. Mas a sabedoria não vem do cérebro. Ela vem de nossos sentimentos.

Viver em um mundo já era difícil... e agora estamos vivendo em dois mundos. 
Mas, enquanto vivemos nos dois mundos, nós estamos percebendo que há 
outra ferramenta simples, uma ferramenta muito simples. É a consciência do 
momento, "CONSCIÊNCIA DO MOMENTO". Ficar no momento, totalmente 
presentes. Novamente, nunca teríamos pensado que seria tão simples estar no 
Agora... não se preocupar sobre o passado, pois nós o liberamos... não se 
preocupar sobre o futuro, pois nós ainda não o criamos... Quando estamos 
plenamente no Agora, neste momento, estamos equilibrados.

Enquanto permanecemos todos aqui agora como Shaumbra, a vida está 
equilibrada. A vida está fluindo. As coisas são como elas são. E, isto, é a 
perfeição em si mesma. Quando nós ficamos no momento, não estamos 
dispersando a nossa energia no passado ou no futuro. A nossa energia está 
totalmente contida no momento.

Quando estamos no momento, o alinhamento pode ocorrer. Quando estamos 
no momento, damos uma pausa o suficiente para que o nosso corpo volte ao 
alinhamento natural. No momento, o nosso corpo se ajusta da Velha Energia 
para a Nova. Nós lhe damos uma oportunidade para superar a ele mesmo.

Quando estamos no momento, as nossas emoções podem voltar ao equilíbrio. 
Nossas emoções foram dispersas em muitos territórios do passado. Ao nos 
colocarmos no momento, respirando, nossas emoções podem se alinhar. 
Nossos corpos... nossas emoções... nossa mente... tudo se realinha 
naturalmente.

Quando vivemos em dois mundos, chegamos a compreender que A ESTRADA 
SE MOVE, que podemos permanecer no momento, e ela chegará a nós. 
Então, temos uma responsabilidade de interagir com o que for, seja ela uma 
pessoa, um trabalho, uma oportunidade, um desafio. Quando chega a nós, e 
sentimos que é apropriado interagir, então temos uma responsabilidade de 
fazer algo com eles.
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Não temos mais que nos apressar no caminho. Não temos mais de correr para 
algum destino desconhecido. Nós podemos ficar no momento. A estrada se 
move toda a nossa volta, e ela nos traz o que for apropriado.

Viver em dois mundos ao mesmo tempo, é um desafio que nunca 
esperávamos que fosse assim. Mas, com as novas ferramentas - da respiração, 
do momento, dos sentimentos, de permiti-las chegar até nós - estamos 
aprendendo a nos ajustar a isto.

Como Shaumbra, sabemos que escolhemos um trabalho muito desafiador. 
Como Shaumbra, sabemos que temos muitos ensinamentos a fazer. E, nós 
temos o aprendizado a fazer também sobre a Nova Energia. Como Shaumbra, 
sabemos que estamos criando as energias da Nova Terra. Mas, estamos 
também ajudando no ajuste das vibrações da Velha Terra.

Nós estamos vivendo em dois mundos. Nós somos Shaumbra.

(Pausa enquanto Tobias retorna).

Tobias: Eu, Tobias, retorno por um breve momento aqui, para aplaudi-los, a 
todos vocês, pelos entendimentos aos quais estão chegando.

Eu também quero aplaudi-los pelo trabalho que estão fazendo com os Shouds. 
Muitos de vocês, por todo o mundo, estão começando a expressar a sua 
divindade e a dos outros. Este é um passo muito importante em seu próprio 
progresso. Falar aos corações e às almas daqueles que se reúnem com vocês. 
Falar de seu próprio coração e de sua própria alma. Nós encorajamos mais 
disto nos seus grupos de Shaumbra por todo o mundo.

Não se preocupem se as palavras vindas da sua boca soarem como vocês.
Isto é apropriado. Quando quaisquer dos canalizadores com os quais 
trabalhamos, começam a sua canalização, a voz que sai da boca, é ouvida 
como a deles primeiramente, eles dirão a vocês. Quando começam o Shoud, 
estão começando um processo de reconhecer verdadeiramente quem vocês 
são, de verdadeiramente expressar quem vocês são.
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Assim é, queridos amigos, que falamos a vocês sobre um novo paradigma. Isto 
requererá um pouco de reflexão. Nós já podemos ouvir aquelas suas questões 
intelectuais sobre isto! E isso é ótimo.

Ficaríamos encantados de nos dirigir a estas, ou quaisquer outras perguntas 
que tenham após um breve intervalo. Voltaremos aqui. Pedimos que se 
aproximem do microfone, para falar conosco, nos fazer perguntas, ou 
compartilhar alguma experiência com os Shaumbra ao redor de todo o 
mundo. Sim, realmente, sintam-se à vontade de se aproximar deste microfone, 
e de compartilhar algo pelo qual tenham passado. Não precisa ser uma 
pergunta para Tobias.

Nós retornaremos em poucos minutos. Mas, até então, queridos amigos, nós 
sabemos que estão vivendo em dois mundos. Mas, saibam que há muitos de 
nós neste lado, inclusive Gabriel - que estiveram tocando a sua trombeta 
durante todo o tempo em que estivemos conversando hoje, um pouco 
irritante (risos da audiência) - inclusive Gabriel que se junta a vocês no Agora. 
Pois na verdade, vocês nunca estão sozinhos!

E assim é!

Traduzido por: Regina Drumond reginadrumond@yahoo.com.br

Revisão: Silvia Tognato Magini silvia.tm@uol.com.br 

Série do Humano Divino:

Shoud 3: "Vivendo Em Dois Mundos"

Perguntas & Respostas

13 de Outubro de 2002

.............................aguardando tradução..................................
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Serie do Humano Divino - Shoud 04 -

"A TROMBETA DE GABRIEL"

Tobias canalizado através de Geoffrey Hoppe

03 de Novembro de 2002

Tobias: E assim é, queridos amigos, queridos Shaumbra, que nos reunimos neste 
dia na energia de cada um de vocês, que tanto está mudando. Enquanto 
esta música tocava (Western Sky de Brian Keane, tocada antes da 
canalização), muitos de vocês puderam ouvir a vibração e sentir a freqüência 
da trombeta de Gabriel. Gabriel soou a trombeta há tantos anos atrás, 
chamando vocês para servir, chamando vocês para as mudanças, para a 
Nova Terra, para adquirirem seu status de ascensão.

Enquanto a música estava sendo tocada, pudemos sentir alguma coisa 
cantando em nossos corações. Vocês estavam lembrando quando Gabriel 
tocou a trombeta pela primeira vez em 1987. Naquela época vocês disseram 
“Sim, Sim, Espírito, Eu estou aqui. Sim, Espírito, Eu estou pronto para seguir em 
frente.”

Oh, que bela jornada vocês têm seguido desde então! Partindo de nossa 
perspectiva isso ocorreu há apenas um momento atrás. Porém já se passaram 
15 anos. Que jornada vocês têm seguido para que pudessem chegar a este 
ponto!

Nós somos completamente tomados pela emoção quando nos reunimos 
como agora. Quando vocês derrubam as barreiras e as paredes… Quando 
sabem que estão envolvidos pelo amor do Espírito, pelo meu amor, de Tobias, 
e pelo amor de todos que se reúnem neste dia. Sim, e mais importante ainda 
quando estão envolvidos pelo amor de Shaumbra, aqueles que se sentam ao 
seu lado, aqueles com quem flertaram no mês passado (risos).
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Um dia, apenas sentaremos aqui e não diremos nenhuma palavra. Iremos 
compartilhar sentimentos. Iremos compartilhar amor. Faremos a dança com 
cada um de nós sem as palavras.

Queridos amigos, ouvimos falar que estão aprendendo como canalizar 
(referindo-se ao workshop do Circulo Carmesin “Canalização”) Temos algumas 
informações para lhes dar. Vocês já sabem como canalizar. Apenas não 
sabem que sabem! Será tão fácil quando se permitirem fazer isso, quando 
verdadeiramente confiarem em quem são e permitirem-se ouvir a voz que 
vem de dentro, e sentir a chama interior.

Na verdade, conforme falei anteriormente, quando vocês se conectam com 
quem realmente são, o que vocês irão ouvir no fundo somos nós. Perceberão 
que estivemos com vocês em cada passo do caminho. Perceberão que não 
estão sozinhos, que esta é a jornada de muitos.

Enquanto aprendem a expressar sua divindade, vocês nos ouvirão muito 
claramente. Serão capazes de distinguir nomes. Saberão quem são os 
arcanjos. Serão capazes de sentir minha energia de uma forma 
completamente nova. Vocês serão capazes de reconhecer os humanos que 
conheceram nesta vida e que partiram, e agora voltaram para o nosso lado. 
Este será um novo poder.

Na verdade, esta é uma nova forma de canalizar. Estamos pedindo a Cauldre 
(Geoffrey) que faça isso mais e mais. E, não é como estavam pensando que 
seria. O método da velha energia de canalização era para criar “vagas” em 
vocês para que os anjos pudessem falar através de vocês. Permitam que os 
anjos usem seu corpo, sua voz e sua realidade como um veículo de energias.

Vocês sabem que estamos pedindo a Cauldre para que esteja 
completamente presente conosco, para ter esta energia totalmente presente 
no Agora enquanto canalizamos? Desta forma não será tão difícil em seu 
corpo. Será natural. Ele não será um compartimento vazio. Ele será parte do 
grupo energético movendo e trazendo esta mensagem. Isto será um coro de 
energias humanas e angelicais.
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É a mesma coisa com vocês, queridos amigos. Quando aprenderem como 
canalizar, estejam completamente presentes. Saibam que queremos vocês 
presentes conosco. Estamos firmes juntos, todos nós.

Vocês se preocupam que haja alguma parte de vocês, a parte em que não 
confiam, que irá interferir, que irá filtrar, que irá distorcer as mensagens. Saibam 
que vocês estão além disso. Saibam que quando verdadeiramente 
acreditarem e permitirem sua chama divina vir à tona, ela não permitirá que 
se percam. Ela não trará a vocês mensagens que não sejam apropriadas.

Quando abrem seus sentimentos e participam conosco, isto cria um canal 
forte. Perceberão que não é tão difícil para seu corpo e mente. Vocês não 
precisarão passar por dramáticas mudanças para saírem do que chamam de 
seu estado humano – ou estado de humor, como gostamos de chamá-lo 
(platéia ri de Tobias quando ele acidentalmente confunde as palavras 
“humano’ e humor” )- para um estado inalterado. Na Nova Energia, vocês 
estão completamente presentes, humanos divinos, nos permitindo entrar em 
seu Agora e então trazer o côro das mensagens de todos nós.

Esta é a canalização da Nova Energia. É para isso que estão aqui. Isto é quem 
estão se tornando. Estejam conosco. Juntem-se a nós. Digam “Sim!”, e vamos 
todos nos mover para dentro desta Nova Energia.

Queridos amigos, no Shoud do mês passado, vocês concederam a si próprios 
poderosas ferramentas para a Nova Energia. Nós ficamos impressionados 
deste lado do véu pelo fato de vocês estarem tão focados e tão bem 
articulados. Nós ficamos ocupados escrevendo estas coisas e vendo a energia 
daquilo que vocês expressavam. Nós decidimos que estaríamos sempre lhes 
lembrando do que disseram, repetidamente, até que sentissem no mais 
profundo de seu ser, até que dissessem “Sim, eu posso fazer isso”.

As ferramentas da Nova Energia que vocês se deram são muito simples. 
Respiração, respiração, queridos amigos… isto trás vida, e diz a todo o seu 
corpo que vocês querem continuar vivos. Chega de sufocos. Chega de 
estarem parcialmente presentes. Respirar diz ao seu corpo “Sim, eu quero 
continuar vivendo. Sim, eu quero rejuvenescer. Sim, eu agora encontro valor 
na minha vida. Eu sou o que Eu sou no momento.”
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Respirar é tão simples, tão simples. Não é uma ferramenta complicada. Não 
custa nada. Vocês não precisam de curso intensivo para aprender como 
respirar. É natural, dado por Deus, e poderoso. Use esta ferramenta se estiver 
em uma situação difícil, sob tremenda pressão, como sabemos que muitos de 
vocês estão. Use a respiração para trazer nova vida, para trazer novo sentido 
de ser dentro da força do “Eu Sou”.

E, querido amigos, vocês deram a si mesmos a ferramenta do sentimento. 
Sentimento, permitindo que se abram e sintam quem são. Na verdade, será 
difícil às vezes porque vocês sentirão sua dor e a dor dos outros. Mas, queridos 
professores, vocês sabem pois já estiveram lá. Conhecem a dor. A dor tem um 
propósito. A dor faz parte do processo. Quando isto é reconhecido, a dor 
deixa de doer.

A dor cria uma energia que lhes ajuda a continuar envolvendo e expandindo. 
A dor deixa de ser aquilo que chamam de negativo. Quando vocês se abrem 
e sentem, podem também sentir suas dores do passado. Mas, entendam que 
isto é muito apropriado.

Sentimentos também permitem que abracem a vida, sua vida, a vida dos 
outros… sentir a doçura, sentir a pureza, a graça da vida. Abrindo-se para seus 
sentimentos lhes permite aproveitar a forma humana de ser como nunca 
fizeram antes, se alegrar com as coisas simples… brincadeiras… comidas… 
sexo… todas as coisas que são grandes presentes para os humanos.

Sintam-se, sintam a identidade que criaram. Vocês sabem, queridos amigos, 
que muitas coisas vieram de sua cabeça. É a conversa interior que lhes faz 
desacreditar. É essa conversa interior que fez com que deixassem de acreditar 
em quem são realmente. Sigam agora em direção aos sentimentos, para a 
completude de seu coração. Então, o cérebro ficará apenas com os detalhes, 
ele irá lidar com as coisas que fazem parte da realidade do dia a dia. Mas, 
permitam-se sentir. Respirem e sintam, queridos amigos.

A terceira ferramenta que deram a si mesmos foi estar no momento, no 
momento Agora, completamente presentes. Conforme já dissemos, viver no 
passado irá ativar o processo de morte dentro de vocês. Viver no futuro irá 
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sufocá-los. Isto sufoca sua divindade. Estejam no Agora, totalmente presentes, 
totalmente conscientes.

O Agora não inclui apenas a cadeira onde estão sentados e a sala onde se 
encontram, mas também todas as coisas que estão acontecendo eu suas 
vidas. Isto faz parte do Agora. Isto faz parte do Agora. Mas, vocês estão 
completamente presentes, completamente ancorados e centrados. Quando 
estão no Agora, estão atraindo todas as coisas que são apropriadas para 
vocês. É simplesmente física espiritual.

E, a quarta ferramenta : Estejam no Agora, e a estrada se move através de 
vocês. Sabemos que ainda estão agarrados a isto, tentando entender o que 
isto significa. Mas, estão chegando ao entendimento.

Enquanto trabalham com isso, começarão a entender a mágica. Na verdade, 
usamos o termo mágica, a sincronicidade. Quando estão totalmente 
presentes no Agora, respirando e sentindo, podem atrair todas as coisas que 
lhes são apropriadas. Vocês são como ímãs. Todas as coisas virão para vocês 
no momento. Todas os recursos. Todas as ferramentas. E todo o trabalho de 
servir que farão, virão para vocês.

Quando permanecem do lado de fora do Agora, vocês ficam iguais a casas 
vazias. Então, quando as ferramentas e as pessoas e as oportunidades 
entrarem no seu Agora, não estarão em casa para recebê-las.

Quando vivem no Agora, todas as coisas que precisam vêm para vocês. 
Permaneçam no Agora, e a estrada se movimenta. A estrada trás todas as 
coisas que precisam. Vocês serão capazes de sentir o que é importante 
abraçar, e o que devem simplesmente tocar e deixar ir. Quando estão 
respirando, sentindo e vivendo no Agora, terão a força da chama divina para 
lidar com qualquer coisa que apareça em seu caminho.

Estas quatro ferramentas- respiração, sentimento, estar no momento Agora, e 
atrair todas as coisas para vocês – são muito simples, muito simples. Ensinem 
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isso, queridos amigos, para os outros que aparecerem no caminho. Ensinem 
isso. Pode ser que os outros não entendam isso imediatamente. Parecerá tão 
simples. A mente ficará presa tentando analisar.

Vocês sabem como é isso. Esperem que a mente converse um pouco para 
seguirem em frente. Então, guiem os outros nestes passos. Guiem através disto. 
Ajudem a entender o que vocês estão entendendo – as quatro ferramentas 
da Nova Energia dadas a vocês por vocês mesmos no Shoud, e endossadas 
por todos nós aqui deste lado do véu. Não poderíamos ter dito de forma 
melhor que esta. Trata-se de Shaumbra chegando a uma nova iluminação.

Queridos amigos, queridos Shaumbra, o universo está assistindo isto agora 
mesmo. Todos os anjos e entidades estão assistindo todas as coisas que vocês 
fazem. Este é um cruzamento bastante importante para todos nós, para vocês 
humanos, para vocês Humanos Divinos, e para todos nós. Na verdade, o 
trabalho nas grades está praticamente completo, praticamente completo. 
Estão apenas limpando os pedaços e as partes finais, colocando agora as 
tochas polidas no lugar . Enquanto o trabalho nas grades chega ao fim, um 
novo chamado soa. O chamado é o aceite de tudo que vocês são.

Deste lado do véu, na verdade, estamos ocupados. Estamos assistindo. 
Estamos respondendo. Queremos ver o que fazem agora com a habilidade de 
estarem totalmente integrados à sua divindade. Queremos ver o que vocês 
fazem com a lembrança de quem verdadeiramente são. Com as grades 
completas, queremos ver como vocês trabalham conosco e criam a Nova 
Energia.

Chegamos a um cruzamento muito importante nestas próximas semanas, 
nestas próximas semanas que marcam o fim do ano no seu calendário e os 
meses que se seguem. Como os humanos irão lidar com o novo potencial de 
energia, com a habilidade de trazer e aceitar sua divindade ? Todos os olhos 
do céu estão focados na Terra, incluindo os olhos de quem vocês têm sido no 
passado, o que vocês têm chamado de aliens, focados em vocês agora 
mesmo. Eles querem saber como vocês respondem ao novo potencial, a 
habilidade de verdadeiramente trazer e manter a sua divindade dentro de 
vocês, e então como expressá-la.
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A Ordem dos Arc (Arcanjos) está assistindo muito atentamente neste 
momento. O que irá acontecer? O que irá acontecer uma vez que foi dado 
aos humanos este novo potencial e esta Nova Energia? Muita coisa 
acontecerá entre o agora e o final do ano enquanto as grades se finalizam.

Assistam para ver o que acontece nos primeiros meses do ano novo. Isto 
ajudará a ditar a direção que a Velha Terra está tomando.

Assistam a vocês mesmos nestes próximos poucos meses. Observem e sintam 
as mudanças ocorrendo dentro de vocês, que têm passado por tantas coisas 
nestes últimos anos. Assistam e vejam, queridos amigos, como fica fácil. Vocês 
passaram pela entrega…e a entrega… e a entrega… e agora chegam ao 
ponto de aceitar e expressar. Assistam agora as mudanças em suas próprias 
vidas, suas atitudes mudam, e suas próprias habilidades de verdadeiramente 
criar tudo em sua realidade.

Estes próximos meses são muito importantes. Não queremos dizer que eles são 
críticos para o equilíbrio da Terra e do universo, mas, de certa forma, são. Oh, 
se isso não funcionar, se não funcionar, queridos amigos, teremos todos 
aprendido muito (rindo), mas, não vemos isso acontecendo.

Vocês têm passado pelo mais difícil daquilo que é difícil em suas próprias 
vidas. Agora é uma questão de caminhar para o novo serviço. Mas como 
dissemos, se não funcionar, ainda teremos muitas coisas que foram 
aprendidas. Se precisássemos tentar novamente, seríamos muito mais espertos 
e iríamos muito mais longe. Nada do que têm feito tem sido desperdiçado. 
Nenhuma experiência ou sentimento foi desperdiçado. Tudo fez parte de 
trazer o Lar até vocês. Tudo fez parte da expansão do Primeiro Círculo, e trazer 
esta Nova Energia de Tudo O Que É.

Destruição e extermínio? Não, de forma alguma. Caos por toda parte? Com 
certeza! Com certeza! Com a empatia que ganharam através de sua própria 
experiência, sabem que os outros terão que passar por isso. Na verdade, eles 
passarão por muitas coisas que vocês passaram – retirando camadas… 
resolvendo as coisas interiormente…mudando sua identidade daquilo que 
pensavam que eram, a ilusão de todas as experiências passadas…e 
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chegando a um novo entendimento, sua nova identidade como um Criador, 
como um herdeiro no trono.

Então, de fato haverá caos por toda parte. Vocês verão isso. Vocês verão isso 
nas pessoas que estão em suas famílias, e nos seus amigos e no trabalho. 
Verão no noticiário. Mas, vocês irão saber alguma coisa. Irão saber que as 
coisas não estão se desmoronando. Saberão que as coisas estão progredindo 
no caminho.

Por que acham que nós do Conselho Carmesin e da Ordem dos To-Bi-wah 
viemos aqui? Nós viemos para encorajá-los no caminho, e então para 
encorajá-los a serem professores da Nova Energia, professores da divindade.

Queridos amigos, estamos todos assistindo para ver o que acontece. Estamos 
entusiasmados, como diriam vocês, como crianças esperando pelo Natal. 
Estamos entusiasmados por vocês, Shaumbra, por terem passado pelas 
maiores dificuldades que os tempos difíceis trouxeram. Vocês estão agora 
atingindo o ponto onde poderão verdadeiramente viver, e verdadeiramente 
expressar e criar com mais facilidade. É este o motivo pelo qual estamos aqui 
entusiasmados. Vocês estão voltando à harmonia com sua biologia. Estão 
aprendendo como a mente trabalha, e porque trabalha desta forma. Vocês 
estão entendendo como são fortalecidos para serem o Criador de todos os 
momentos.

(Pausa)

Agora, Eu, Tobias, gostaria de acrescentar um comentário pessoal sobre o que 
está acontecendo em seu mundo neste momento. Alguns de vocês podem 
concordar, outros não. Que seja. Cauldre disse educadamente que irá se 
colocar de lado por um momento para permitir que meus sentimentos possam 
aparecer.

Sim, eu estou bastante apaixonado por isso, pois eu fui… eu fui um humano 
sobre a Terra antes. E, eu vi como as coisas funcionam. Eu estou agora deste 
lado do véu. Eu tenho uma perspectiva diferente. Eu posso ver claramente, 
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queridos amigos, que uma coisa, em particular, precisa mudar neste momento 
na Terra. Suas religiões. As religiões precisam mudar.

Quem tem o poder? Não são os políticos. Quem mantém o poder são os 
líderes religiosos e espirituais na Terra. Quem são aqueles que influenciam as 
almas? Mais que qualquer um, são as igrejas. E, eu tenho visto como as igrejas 
estão atrasando cada vez mais as pessoas. Isto precisa mudar.

As igrejas têm como base as velhas regras, velhas regulamentações e velhos 
medos. Eles estão contando velhas estórias. Aqueles que são líderes religiosos, 
aqueles que abrem as portas das igrejas, têm medo de suas próprias sombras. 
E, têm medo de dar um passo à frente e dizer a verdade. E, eles têm medo 
porque eles sabem que não conhecem Deus! Eles vivem com isto e eles 
dormem com isto. Eles oram, oram, e oram para conhecer Deus… para Deus 
algum. Vocês podem entender isso das duas formas.

Queridos amigos, queridos amigos, aqueles que mantém o poder das religiões 
do mundo estão com medo de olharem para dentro de si, embora sejam 
líderes de homens e mulheres e crianças. Estes são aqueles que estão nos 
púlpitos aos sábados e domingos ao redor do mundo e fingem que sabem e 
entendem. Porém, eles sabem que não sabem.

Então, o que eles fazem? Eles confiam em velhos livros, velhas regras, e 
espalham o medo. Eles não ensinam seus estudantes o caminho de dentro. 
Eles não ensinam que a divindade é pessoal, e é uma e pode ser adquirida. 
Não precisa ser aprendido. Isto é sentido e experimentado.

Eles ensinam coisas que eu , Tobias, pessoalmente fico bastante 
decepcionado. Eles ensinam sobre um inferno que não existe e um céu que é 
exclusivo. Eles ensinam que vocês fizeram coisas erradas, e que precisam 
ganhar seu caminho de volta ao céu. Isto é falso, e eles sabem! Eles vivem 
com isso todos os dias, porém não sabem como sair dessa.

As religiões de seu mundo têm o poder. São mais poderosas que o dinheiro e a 
política. Se as igrejas começassem a expressar a verdade de que todos vocês 
são Deus, a verdade de que todos vocês possuem o poder, esta Terra daria 
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um salto vibracional gigante agora mesmo. Nós não precisaríamos passar por 
toda esta batalha e todo este trabalho.

Queridos amigos, eu, Tobias, não vejo isso mudando do dia para a noite. Há 
muita coisa em jogo. Eu não vejo as religiões declarando “Vocês também são 
Deus”. Eu as vejo chegando com mais regras ainda, e mais formas de 
confundir a todos, pois eles estão confusos. Como eles podem falar 
claramente e verdadeiramente quando estão confusos, quando iniciam suas 
orações e tentam encontrar Deus lá do lado de fora em algum lugar, tentam 
encontrar redenção quando ela já existe dentro de cada um?

Este é meu projeto preferido e minha irritação preferida. Eu continuarei a falar 
sobre isto. São as religiões do mundo, queridos amigos, que precisam mudar 
agora. Vocês podem orar pela paz dos países que se encontram em guerra, e 
isso não fará diferença alguma enquanto as religiões estiverem com o poder.

E é por esta razão, queridos amigos, que eu e todos os outros que aqui estão-
Rafael, Gabriel, Maria, Metatron- é por isso que continuamos a dizer 
repetidamente que tudo começa de dentro. Começa aceitando a forçar 
interior. Isto começa pelo reconhecimento de quem vocês são.

Como sabem, é doloroso e difícil entrar no seu interior e dizer: “Deus criaria 
todas estas coisas que eu criei? Como eu posso ser Deus e criar a guerra? 
Como eu posso ser Deus e criar dor nas outras pessoas? Como eu posso ser 
Deus e ser tão ignorante às vezes… e não entender como as coisas 
verdadeiramente funcionam? “

Porém, queridos amigos, o verdadeiro entendimento de Deus é aquele de 
total compaixão, TOTAL compaixão e entendimento que Deus queria 
experimentar a guerra. Deus queria experimentar esquecer quem Ele e Ela 
verdadeiramente eram. Deus queria experimentar como seria ter este belo 
corpo humano. Deus queria experimentar sua própria criação. Isto é 
compaixão. Isto é Deus. E isto é algo que vocês nunca irão ler nos velhos livros 
ou nas velhas religiões que ainda governam as almas dos humanos sobre a 
Terra.
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Sejam fortes enquanto caminham. Sejam fortes no conhecimento que Vocês 
São Deus Também. Vocês estão agora entrando num novo tempo. Sua 
divindade está completamente disponível com a completude das grades. 
Vocês não precisam esperar, queridos amigos, mas isto tornará tudo mais fácil.

Vocês estão chegando num momento quando estão completando o que era 
um círculo muito delicado e importante – liberar o Velho. Vocês estão 
atingindo uma consciência de quem são realmente, entendendo quais são as 
ferramentas, entendendo o poder que vocês possuem verdadeiramente. 
Vocês estão chegando a novos e diferentes caminhos.

Lembrem-se de não ficarem presos às regras. Lembrem-se de dizer a cada 
homem, cada mulher e criança que eles têm sua própria divindade. Isto não 
está em nenhuma igreja e não está em nenhum livro. Eles não precisam morrer 
para lembrar ou experimentar isso. Eles são divinos, no Agora, no momento. 
Lembrem –se destas palavras neste dia.

(pausa)

Como eu gosto de falar com vocês! como gosto de ir fundo com vocês! Como 
gosto quando permitem que eu compartilhe esta viagem com vocês. Vocês 
estão se movendo para o nosso próximo círculo, Shaumbra.

Agora, deixem-me apresentar o nosso visitante de hoje. Nosso visitante é … oh, 
sabemos que muitos de vocês sentiram a energia de nosso visitante enquanto 
eu estava reclamando. Há uma energia chegando agora, uma energia 
familiar, brilhando, esperando para explodir, esperando para estar 
completamente presente neste espaço. Reservem um momento para sentir 
esta energia. Estejam presentes no Agora.

Respirem e sintam as energias. Não tentem descobrir o nome com suas 
mentes. Sintam as energias daquele que é nosso visitante de hoje. Vocês estão 
quase conseguindo. Estão começando a sentir. Nós vamos permitir que nosso 
querido visitante surja e fale diretamente a vocês.
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(Pausa enquanto Cauldre e Tobias mudam energias)

Saudações, queridos, eu sou Kryon do serviço magnético. Venho a vocês hoje, 
cheio de emoção, na verdade, como Tobias falou, esperando para explodir, 
caminhando por este espaço energético aqui, esperando pela oportunidade 
de estar presente com vocês. Todos vocês têm trabalhado com a energia de 
Kryon, com a minha energia, durante estes últimos anos. É um grande prazer vir 
ao lugar onde vocês se reúnem. Eu agradeço ao Tobias e todos os outros por 
permitirem que eu esteja aqui neste tempo de finalização.

Eu sou Kryon do serviço magnético, e eu estive aqui por quatorze anos juntos. 
Em 1987, no mês de agosto, Arcanjo Gabriel iniciou o chamado. Gabriel soou 
a trombeta para todos que estavam prontos para o despertar, para iniciar e 
fazer o trabalho enquanto transicionamos para a Nova Energia. E vocês 
ouviram o chamado profundamente dentro de vocês e responderam de 
maneiras apropriadas.

A assembléia de Kryon ouviu o chamado e ouviu a resposta de vocês. E, no 
ano de 1989, a assembléia de Kryon veio à Terra para ajustar as grades em 
resposta à mudança de consciência de vocês. O trabalho levou quatorze 
anos para se completar. No final deste tempo vocês teriam o potencial de 
todo o seu poder divino, o poder divino que esteve no casulo desde que 
deixaram o Lar, esperando o momento, e esperando que os círculos se 
completassem, esperando que estive disponível para vocês.

Então, no ano de 1989 a assembléia começou seu trabalho. Em primeiro de 
janeiro de 1992, Kryon veio à Terra totalmente presente para começar o 
verdadeiro trabalho de ajustes da grade. E, 144.000 humanos foram chamados 
para o trabalho. 144.000 humanos sobre a Terra foram chamados para estar a 
serviço durante este tempo de início do processo de ascensão. Este foi um 
movimento da Velha Energia para a Nova Energia ou divindade.

E 144.000 humanos responderam. Todos os que estão sentados nesta sala, 
todos os que estão ouvindo, todos os que vão ler estas mensagens, e todos 
aquele que se sentiram atraídos ao meu trabalho, responderam. 144.000 
escolheram seguir para a ascensão. Destes, a maioria não entendeu em seu 
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nível intelectual humano o que isto significou e quais seriam as conseqüências, 
mas, vocês 144.000 se doaram.

Muitos de vocês não acharam que tinham valor. Não pensavam que seriam 
escolhidos. Pensaram que seria outra pessoa. Pensaram que seus corpos físicos 
iriam evaporar ou dissolver. Mas, agora aprenderam que não ocorre desta 
forma. Foram vocês que disseram “sim”. Foram vocês que deram um passo à 
frente rumo à ascensão. Havia 144.000 que iniciaram o processo. E, a partir 
disto, outros 144.000 chegaram, e outros 144.000, e outros 144.000 e mais.

Eu, o Kryon, estou aqui para falar formalmente a vocês, aqueles que deram 
um passo à frente, aqueles que levantaram as mãos ao som da trombeta de 
Gabriel. Eu lhes agradeço e lhes honro por todas as coisas que passaram, por 
serem aqueles que seguiram rumo à ascensão. Vocês são aqueles que 
iniciaram a energia que mudou a face da Terra, e mudou também todo o 
universo.

Meu trabalho na Terra está quase completo. É um tempo difícil e de muita 
emoção para mim, dizer adeus a vocês. Eu nunca estive na forma humana. 
Na verdade, eu sou apenas um aspecto do que vocês são. Mas, o que eu 
mais tenho gostado durante todo este tempo é de ter estado com vocês, é 
algo que eu nunca imaginei que pudesse gostar e vivenciar tão 
profundamente. Kryon se apaixonou pelos humanos aos quais esteve aqui 
para servir. Nós tivemos tantos encontros entre todos e tantos momentos 
individuais. É muito difícil para mim, é difícil continuar deste ponto. Mas, o 
trabalho está quase completo. Como posso ficar quando é chegada a hora 
de vocês assumirem o controle?

Na verdade, os espíritos deste lado choram. Queridos, meu tempo na Terra 
está chegando ao fim. Mas, estarei sempre com vocês. Meu trabalho agora 
me leva a um lugar novo, onde irei conhecê-los novamente, porém de uma 
forma diferente. Meu trabalho agora me leva a um lugar que o irmão Tobias 
falou a respeito, este lugar a respeito do qual o Arcanjo Miguel irá falar 
bastante nos próximos meses.

Esta é a Nova Terra. Kryon irá para este lugar da Nova Terra para lhes ajudar e 
ajudar os outros anjos a estabelecerem as novas grades magnéticas. Mas, será 
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diferente dos tipos de grades que vocês têm na Terra. Será muito diferente. As 
grades da Nova Terra lhes permitirão viajar sem seus corpos. Estas grades lhes 
permitirão criar praticamente na velocidade do pensamento. As grades que 
vocês irão estabelecer lhes permitirão estar em constante comunicação e 
conexão com todas as partes de quem vocês são, todas as partes do Espírito, 
tudo ao mesmo tempo. Será um trabalho prazeroso para mim e para meu 
grupo.

Mas eu irei sempre lembrar dos tempos preciosos que tive na Terra. Eu sempre 
me lembrarei dos 144.000 que responderam à trombeta de Gabriel, que se 
entregaram de forma corajosa, sem temer, que se entregaram totalmente a 
serviço do Espírito. Estarei sempre em comunicação com vocês. Estarei sempre 
conectados a vocês e isto acontecerá de um lugar diferente.

Qualquer dia destes, muito em breve, vocês irão para a Nova Terra. Vocês irão 
morar lá. Irão jogar lá. Vocês irão criar lá. E, eu reconhecerei vocês. Eu 
conhecerei seus nomes no nível da alma. Eu conheço sua energia. Eu estarei 
lá para agradecer-lhes e trabalhar com vocês mais uma vez.

Enquanto estive trabalhando no lado de fora das grades magnéticas da Terra, 
vocês estiveram trabalhando nas grades cristalinas de Gaia, as grades 
correspondentes dentro da Terra. A forma que têm trabalhado e influenciado, 
foi através da entrega do passado, da entrega das energias de quem vocês 
foram nas vidas passadas, liberando as energias que estavam reprimidas. 
Queridos amigos, vocês estiveram trabalhando nas grades magnéticas 
cristalinas da Terra enquanto eu estive trabalhando nas grades magnéticas ao 
redor da Terra. Juntos criamos as mudanças. Criamos o novo potencial.

É uma honra ser convidado por Tobias neste dia, para estar com vocês. O 
trabalho está quase completo. Ofereço a vocês uma despedida carinhosa e 
cheia de luz.

E assim é.

(Pausa enquanto Tobias retorna)
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Tobias: Eu, Tobias, retorno, queridos amigos, preenchido pelo amor e pela 
emoção de Kryon, sabendo que estaríamos trazendo Kryon como nosso 
convidado especial de hoje. Vocês ainda podem sentir a energia de Kryon ao 
seu redor, preenchendo vocês, dançando com vocês. Kryon tem sido uma 
parte muito importante de todo o nosso trabalho e continuará sendo na Nova 
Terra.

Kryon está partindo deste planeta físico, mas continua seu trabalho na Nova 
Terra. Kryon oferece seu amor, oferece a vocês hoje o fortalecimento 
enquanto compartilha este espaço. Vocês irão trabalhar com esta energia 
novamente nos tempos vindouros. Esta maravilhosa entidade energética 
conhecida como Kryon nos deixa agora, rumo ao trabalho nas grades 
magnéticas da Nova Terra, um lugar para onde todos vocês irão no tempo 
oportuno.

E, queridos amigos, para celebrar o que vocês têm feito, e para celebrar a 
Nova Terra, iremos dedicar nossa discussão no próximo mês, no novo mês, 
iremos dedicar nossa discussão à Nova Terra. Iremos falar sobre os atributos da 
Nova Terra. Iremos falar do que foi aprendido no planeta Terra, em Gaia, e 
que agora está sendo levado para a Nova Terra. Iremos falar no potencial da 
Nova Terra. Iremos falar sobre o tipo de playground que ela é.

Nós não compartilhamos antecipadamente aquilo que será o nosso próximo 
tópico. Mas, queremos desenvolver sua antecipação! Queremos começar a 
sentir esta Nova Terra que está sendo construída agora mesmo. E, iremos falar 
sobre isso em detalhes. Então, por favor não façam nenhuma pergunta hoje 
sobre isso. Iremos poupar este assunto para o próximo mês.

Com isto, queridos amigos, é hora do Shoud. É hora de vocês expressarem sua 
verdade. É hora do Cauldre ser o centro de todas as suas energias, daqueles 
que estão sentados nesta sala, e daqueles que estão conectados ao redor do 
mundo.

Cauldre está brincando conosco, dizendo que hoje é parecendo “O Show de 
Tobias”,(platéia ri), com todos os convidados e visitantes. Ele está reclamando 
um pouco que tem que ficar alterando os modos de canalização. Mas, esta é 
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uma coisa que deveria ser natural para ele e para todos vocês… mover-se de 
uma energia para outra.

Nós iremos parar um pouco aqui, uma pausa para ajuste. E, então vocês irão 
ouvir suas vozes.

(Pausa)

Shoud: Nós somos Shaumbra. Nós somos uma família. Nós somos uma só voz, e 
somos muitas vozes. Nós chegamos ao momento da finalização, o início de um 
novo ciclo, e o fim do velho cíclo. Nós chegamos ao momento quando 
começamos a ser quem realmente somos, quando não precisamos mais nos 
esconder. Nós, Shaumbra, temos feito um trabalho sem ser visto por muito 
tempo, trabalhando nosso eu interior, trabalhando na liberação, trabalhando 
na entrada de novas sabedorias e entendimentos.

Assim como Kryon mencionou, passamos por um processo que durou 14 anos 
para se completar. Nós, Shaumbra, estamos de alguma forma ansiosos sobre o 
que o futuro nos reserva, o que irá acontecer lá na frente. Sabemos que a 
finalização está quase aqui. Não estamos certos se aprendemos todas as 
coisas que há para aprender.

Como Shaumbra entendemos que é hora de seguir em frente. É hora de 
aceitar nossa divindade e sermos tudo que somos. Aprendemos que todas as 
coisas nestes últimos anos foram importantes, que guiamos a nós mesmos, que 
nos movemos para novos locais, deixando para trás lares antigos. Nós 
entendemos que mudamos os nossos relacionamentos. Nós passamos por 
muitas e muitas coisas.

Tudo isso tem sido guiado por nós mesmos, guiado por nossa alma. Tudo tem 
um propósito e um sentido. Tudo isso foi a resposta para a trombeta que soou, 
e chamou por aqueles que iriam passar pelo processo. Nós, Shaumbra, 
entendemos que nos doamos a serviço totalmente, para sermos os primeiros a 
passar por este processo, humildemente, silenciosamente, e na maioria das 
vezes, sozinhos, dependendo de nós mesmos.



114

Entendemos que tudo aquilo pelo que passamos serviu a um propósito para 
Tudo O que É. Entendemos que tudo que passamos nos deu uma nova 
sabedoria e um novo entendimento. Entendemos a enorme orientação do 
nosso eu divino para nos dar experiência, para nos dar entendimento.

Agora chegou a hora da aceitação. Agora chegou a hora do serviço 
verdadeiro. Chegou a hora de aceitar nosso poder. Como Kryon nos disse, o 
trabalho das grades está quase completo. Não há razão para continuar, não 
há razão para atrasarmos o processo.

É chegada a hora de sermos os professores, e estamos todos de acordo, de 
estarmos totalmente presentes, de ajudarmos os outros. É hora de sairmos 
debaixo da rocha. É hora de sermos “Eu Sou” no Agora. É hora de nos 
tornarmos conscientes de todas as coisas entrando em nossa realidade, 
entrarmos em nosso interior, trazer para fora as ferramentas, trazer a força e os 
recursos para lidar com isso.

É hora de irmos para o mundo e para o nosso trabalho, o trabalho lá fora. Nós 
temos feito muito trabalho interior no decorrer destes 14 anos, ao ponto de 
quase nos perdermos nele. Quase esquecemos por que estamos aqui e o que 
acordamos fazer.

É chegada a hora de nós, Shaumbra, seguirmos em frente corajosamente 
para o trabalho de servir, para o qual viemos aqui em primeiro lugar. É hora de 
escrevermos os livros, ensinarmos nas aulas, falarmos com as pessoas 
abertamente a respeito de quem somos nós, e deixá-las saber porque estamos 
aqui, eles também podem estar. E, nós somos Deus!

O trabalho nas grades está quase terminado. Parte de nós não quer enfrentar 
isso. Parte de nós gostaria de ter mais tempo e continuar por meses e talvez 
por anos, porque assim podemos evitar o inevitável.O inevitável é ser Espírito 
em forma humana, no momento. O inevitável é confiar em quem somos, não 
permitindo que outro alguém tenha poder sobre nós.
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Nós, Shaumbra, respondemos ao segundo chamado de Gabriel. Nós 
respondemos à segunda trombeta que é tocada. É chegada a hora de 
fazermos o nosso trabalho. Sabemos que ele virá até nós. Nós sabemos que a 
oportunidade, ou as pessoas, ou o entendimento, ou a paixão pode agora vir 
até nós.

Não há mais desculpas. As grades estão completas. Nós sabemos que é hora 
de seguir em frente. Nós sabemos que existem quatro ferramentas que nos 
presenteamos para esta próxima porção de nossa jornada. Nós sabemos que 
existe uma família ao redor do mundo chamada Shaumbra que irá nos dar o 
suporte. E, sabemos que ninguém poderá tirar nada de nós novamente.

Não há morte. Não há outro alguém que nos dominará. É hora de fazermos 
nosso trabalho. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos permanecido 
aqui. Nós somos Shaumbra. Nós somos a força.

(Pausa)

Tobias: então, eu, Tobias, retorno por um momento para pedir que abracem a 
energia de vocês. Abracem a energia daquilo que compartilharam consigo 
neste Shoud hoje. Podemos ver que alguns de vocês estão coçando a 
cabeça e se perguntando o que vocês acabaram de dizer ! (alguns na 
platéia riem) , O que disseram foi: “A hora é agora. As grades estão 
completas”.

Vocês têm feito muito trabalho interior, que quase começaram a gostar de 
fazer. Vocês têm liberado muito. Nós vemos alguns de vocês na verdade 
tentando achar novas coisas para liberar, que não precisam ser liberadas, de 
forma alguma! (platéia ri) O que vocês disseram no Shoud foi que é chegada 
a hora de seguir em frente. É hora de começar um novo ciclo e um novo 
trabalho. É hora de ser Deus na forma humana, agora.

Compartilhem com os outros. Já dissemos isso antes. Em seus grupos, na 
Internet… compartilhem. As experiências são ainda difíceis. Mas, quando 
alguém compartilha como é poderoso estar totalmente presente, então os 



116

outros confiarão, e eles irão tentar também. Conversem uns com os outros, 
Shaumbra.

O que vocês ouviram Kryon dizer, o Kryon emocional… eu nunca o tinha visto 
tão emocionado. O que vocês ouviram de Kryon – e nós iremos reiterar e 
confirmar- foi que 144.000 foram chamados para o trabalho. Esta é uma 
equação matemática do que seria preciso para iniciar o processo de 
apocalipse… o levantamento do véu…mudando o que foi… removendo a 
ilusão. 144.000 humanos ao redor deste planeta Terra responderam, alguns 
conscientemente, alguns no nível interior.

Nós estamos hoje falando para eles. Estamos olhando para eles hoje. Estejam 
orgulhosos de quem são. Para aqueles muitos de vocês que estão 
dizendo:”Oh, não há possibilidade de ter sido eu. Não, você não deve estar 
falando comigo, Tobias, pois eu acabei de entrar para este trabalho.” Você 
está errado. Você é um. Você é um que respondeu.

E, então o processo teve início, e que incrível foi para todos nós deste 
lado…oh, não ficou limitado a 144.000. As filas foram grandes, pessoas 
esperando, humanos esperando, querendo também fazer parte do processo. 
E, então os 144.000 expandiram, e chegaram mais e mais. E, existem mais 
humanos chegando a cada dia. Eles podem ouvir o som da trombeta que 
soou em 1987. Levou um tempo para que pudessem ouvir. Eles estão ouvindo 
agora.

Há uma mudança acontecendo em sua Terra. Há uma mudança. Trata-se da 
finalização das grades. Trata-se de vocês reconhecendo sua própria 
divindade. Há muito trabalho a ser feito. Muitas mudanças acontecerão em 
suas vidas agora. Vocês serão solicitados a reconhecerem sua divindade, e 
utilizá-la nos próximos meses.

Retornaremos em poucos minutos para responder suas questões. Mas, queridos 
amigos, entendam que em todos os seus ciclos de vidas da Terra, e 
especialmente neste ciclo, e especialmente nestes últimos 14 anos, vocês 
nunca estiveram sozinhos.
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E assim é !

Tradução: Márcia Barbosa

Email: marcia.barbosa2007@gmail.com

Serie do Humano Divino - Shoud 04 -

"A TROMBETA DE GABRIEL"

Perguntas & Respostas

Tobias canalizado através de Geoffrey Hoppe

03 de Novembro de 2002

.....................Aguardando tradução.......................

Série o Humano Divino - Shoud 5

A NOVA TERRA

Tobias através de Geoffrey Hoppe

08 de dezembro de 2002

Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos encontramos novamente como 
uma família, como Shaumbra. Compartilhamos nossas energias, nosso amor, 
nossa jornada. Realmente, eu, Tobias, adoro chegar aqui entusiasticamente, 
como Cauldre (Geoff) diz, amo estar aqui neste espaço, sentar perto de 
vocês, estar com vocês, e sentir a todos tão perto de mim.

Nós que estamos deste lado do véu não podemos chegar muito perto a 
menos que vocês assim o permitam. Não podemos interferir. Não podemos 
estar perto de vocês a menos que nos dêem permissão e que abram seus 
corações.
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Esta é a razão pela qual me sinto tão feliz, eu , Tobias, e todos os outros anjos e 
entidades que estão sentados no Segundo Círculo, em estarmos reunidos com 
todos vocês desta forma. Oh, eles estão bastante animados, e eu também! 
Eles estão aqui hoje, preenchendo o Segundo Circulo, centenas e centenas 
de anjos e entidades que, de certa forma, tiveram que conseguir ingressos 
para este show (risos), pois nós limitamos o número e a quantidade de energia 
que estariam presentes para que o equilíbrio fosse mantido.

Os anjos estão aqui, esperando para estarem com vocês, esperando sentir a 
energia e o amor, esperando para verem esta incrível criatura chamada 
humana agora tornando-se um Humano Divino. Eles estão aqui para observar, 
porque sabem que chegará a hora de estarem em um corpo físico, 
caminhando pela Terra como humanos.

Os anjos estão fascinados por tudo o que vocês fazem. Eles estão anotando 
tudo, estão escrevendo. Eles estão observando o primeiro grupo de humanos 
integrarem-se completamente na Nova Energia. Estão esperando que vocês 
se comuniquem com eles, conversem com eles e os ouçam. Sim, este é o lugar 
para onde vocês estão se movendo, de onde vocês podem conversar com 
eles através de seus corações, e podem ouví-los sem os filtros, sem as 
camadas que interferem nas comunicações.

Como vocês fazem isto queridos amigos? Vocês fazem isto quando estão 
abertos, quando estão sentindo, mais do que quando estão pensando. Vocês 
sentirão a vibração deles. Vocês irão canalizá-los, de fato, enquanto 
aprendem a canalizar a si mesmos e a outros humanos, então, irão canalizá-
los.

O que vocês vão ouvir deles, por trás das palavras, por trás de todos os 
sentimentos, é que vocês são os exultados. Vocês são aqueles que seguiram 
por uma jornada difícil. Vocês são os professores dos anjos. É isso que irão ouvir.

De fato, nós realmente amamos estes encontros! Amamos o tempo que 
passamos com vocês.
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E, com certeza, há muita coisa dita além das palavras. Sim, como Cauldre 
estava dizendo antes da canalização, ele aprendeu – vocês estão 
aprendendo – que não são as palavras. São as energias. E, queridos amigos, 
enquanto vocês, como Shaumbra, aprendem a canalizar, aprendem a 
entender estas energias, não precisam se preocupar com as palavras. Vocês 
não precisam colocá-las em palavras.

Há tantas coisas que podem ser ditas sem as palavras. Sem as palavras vocês 
ultrapassam o cérebro, a mente, e atingem diretamente o coração. Vocês 
atingem diretamente a profundidade. Muito do que falamos em nossos 
encontros não é através de palavras. É por isso que muitos de vocês saem 
para outra região, muitos de vocês adormecem porque estão permitindo 
receber todas essas energias.

Que grupo maravilhoso temos aqui hoje, aqueles sentados nas cadeiras, e 
aqueles que estão conectados ao redor do mundo – um grupo, como 
dissemos, levantou suas mãos quando a trombeta de Gabriel soou, e disse, 
“Querido Deus, querido Espírito, eu entrego todo meu ser a seu serviço e farei 
qualquer coisa.”

E, aqui sentados muitos anos depois, muitos anos depois, têm passado por 
tantas dificuldades e desafios, desistindo de tudo que pensaram que eram, a 
fim de tornarem-se tudo que possivelmente poderiam ser. E, aqui sentados, 
prontos para mais, aguardando pelo que vem a seguir, ainda cantando a 
canção de seus corações que diz: “Espírito, eu entrego meu ser a seu serviço, 
a serviço de Todos”.

Nós nos encontramos muitas outras vezes como esta, quando estão sonhando, 
quando estão dormindo à noite. Sim, todos nós nos encontramos desta forma 
como um grupo. Se esta energia lhes parece tão familiar, é porque realmente 
nos encontramos. Sentamos desta forma tantas vezes em silêncio, tantas vezes 
apenas sentindo as vibrações. Este lugar é para onde vão à noite entre suas 
outras viagens. Vocês vêm a este lugar de energia “Shaumbratizante”. E, nós 
sentamos e sorrimos. Algumas lágrimas rolam. Mas, compartilhamos energias, 
compartilhamos histórias, compartilhamos nós mesmos.
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Queridos amigos, muitos de vocês têm sentido stress em seus corpos 
ultimamente. Sabemos disto. Podemos perceber isto aqui enquanto olhamos 
para vocês. Podemos ver o que se parece com chamas de sol saindo de seus 
campos auricos. Muito stress. E está também em suas mentes. Entendam que 
boa parte da razão para isto neste momento são os ajustes finais que estão 
sendo feitos nas grades das quais falamos a respeito no mês passado.

Vocês podem sentir o novo potencial chegando. Vocês podem sentir as 
mudanças acontecendo. Nos níveis mais altos a energia está mudando. Há 
mudanças acontecendo agora mesmo nos níveis internos, dentro de vocês. 
Seus corpos sabem que alguma coisa está acontecendo. Seus corpos sabem 
que precisam mudar para ajustarem-se à sua divindade. Precisam mudar 
porque vocês estão permitindo que energias divinas surjam de dentro de 
vocês.

São energias de freqüência muito alta, diferente do que seu corpo tem 
experimentado em qualquer outra vida passada. Estas energias são fortes. São 
elevadas. São intensas. E, estão chegando agora.

Seu corpo está se preparando. Está passando por alterações em um nível 
bastante profundo. Seu corpo está mudando nos níveis de espaço entre o 
espaço, através do DNA, e das células, e dos tecidos e órgãos. O que vocês 
estão sentindo agora é um ajuste biológico para que possam lidar com estas 
Novas Energias. Elas estão chegando agora. É por isso que seu corpo sente 
dor. É por isso que existem dores. Isto também passará. Uma vez que seu corpo 
fique acostumado e ajustado às novas freqüências, as dores irão embora.

Sabemos que existe stress em sua mente agora mesmo. Vocês estão muito 
acostumados a verem o que vem à frente de vocês em sua jornada. Estão 
acostumados a saberem o que farão e onde estarão em três ou seis meses. Os 
humanos planejam suas vidas até morrerem. Eles planejam seus trabalhos, 
aposentadorias, e até mesmo sua morte. Interessante !!

Mas agora vocês não podem ver nem tão pouco o amanhã. Vocês têm 
dificuldade em saber o que está lá na frente. Isto está causando stress em sua 
mente. Isto faz parte da mudança que está ocorrendo. Uma parte de vocês 
está com medo, não sabendo o que acontecerá depois, não sendo capaz de 
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prever, não sendo capaz de planejar. Oh, isto causa um grande stress na 
mente !

Sabemos que muitos de vocês ficam acordados à noite pensando, pensando 
o que farão. Preocupados… vocês estão preocupados. Estão dizendo a si 
mesmo:”Eu tenho 30, 40, 50 anos de idade, ou mais. O que farei? O que 
acontecerá na minha aposentadoria? Quem cuidará de mim? Como viverei? 
O que farei ?” Sabemos que vocês se preocupam.

O stress de agora está acontecendo porque vocês estão fazendo ajustes em 
sua mente e em seu espírito para viver no Agora, viver no Agora, no momento. 
É difícil porque vocês ainda querem saber o que acontecerá amanhã. Viver 
no Agora é AGORA. É o momento.

Então, há muito stress em sua mente… muito stress em sua mente. Entendam 
que tudo isso é apropriado, e tudo isso tem a ver com o alinhamento das 
grades magnéticas.

Entendam que este stress passará em breve, e vocês terão um corpo que foi 
reconstruído da base para cima. Vocês terão uma mente que entende o 
momento. E vocês terão um espírito que entende que todas as coisas que 
precisam vêm para vocês.

Este é o novo paradigma. Vocês o estão vivenciando agora, estão nele agora. 
Estão trazendo à luz a sua divindade, trazendo-a para o Agora – não num 
conceito intelectual, mas uma realidade que está dentro de vocês.

Em nossa discussão do mês passado, queridos amigos, eu falei muito a respeito 
das igrejas. Comentei como as igrejas estão segurando a consciência. É 
também um tempo para mudança. Eu falei bastante a respeito de igrejas e a 
respeito de líderes religiosos por uma razão específica – para lhes ajudar, 
Shaumbra, a entenderem seu novo papel.

Vocês serão os novos professores espirituais. Vocês serão aqueles que guiarão 
outros. Vocês serão os novos padres e freiras na sua própria maneira. Talvez 
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não terão um grande espaço onde possam dar sermões uma vez por semana. 
Talvez farão isso em seu próprio caminho, em sua própria casa, em seu próprio 
carro, de uma forma ou de outra. Mas, vocês, vocês são os novos professores.

No mês passado eu falei a respeito de igrejas a fim de mostrar algo 
indispensável, indispensável para cada um de vocês, não confiem em velhos 
livros, velhas formas. Quando estiverem com seus estudantes, estejam no 
Agora, no momento. Não tenham nenhuma frase pronta guardada dentro do 
bolso para eles. Não tenham nenhum velho truque que possam tirar do 
chapéu.

Estejam no Agora. Leiam a energia deles, sintam a energia, ouçam suas
palavras. Então, saberão o que dizer. Então, saberão como ter compaixão por 
eles, e o que fazer por eles.

As igrejas, queridos amigos, servem a um propósito. Vocês são aqueles que 
ajudaram a criá-las em primeiro lugar, muitas vidas atrás. Mas, o tempo das 
igrejas está chegando ao fim. Existe uma completa Nova Energia, e um novo 
tipo completo de Humano Divino pronto para fazer o trabalho. Vejam como 
podem realmente estar a serviço.

Olhem para o novo equilíbrio entre a energia masculina e feminina que é 
necessário na Terra. De fato, as igrejas do mundo têm uma dominação 
masculina, uma orientação masculina. É apropriada agora a mistura das 
energias feminina e masculina. É apropriado agora. É apropriado ser o 
recebedor e também o doador.

É por isso que eu, Tobias, fiquei bastante tenso no mês passado no que se 
refere a igrejas! Eu estava tentando passar para vocês aquilo que é 
indispensável – olhar para o que não está funcionando neste momento para 
muitos humanos... olhar para o que os novos professores usarão como 
ferramentas...e, o mais importante de tudo, lembrar-lhes para sempre dizer a 
seus alunos que eles também são Deus, que eles têm a força dentro de si. A 
força não está contida em vocês para darem a eles, não está contida em um 
livro, ou em mantras. A força está contida dentro DELES.
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Digam a eles repetidamente a mesma coisa, da mesma forma como fazemos 
com vocês – VOCÊS TAMBÉM SÃO DEUS. Isto começa com vocês, começa por 
dentro, começa quando vocês dão o primeiro passo para o fortalecimento 
divino.

Queridos amigos, há uma mudança ocorrendo na Terra. Estamos falando a 
respeito disso repetidamente. Temos falado de alguns tempos difíceis que a 
Terra, como um todo, enfrentará uma vez que as velhas instituições não são 
mais apropriadas nesta Nova Energia....uma vez que estão chegando ao fim... 
uma vez que suas paredes estão desabando.

Grande parte desta mudança envolve o equilíbrio e a mistura da energia 
masculina e feminina. Não estamos falando aqui a respeito dos gêneros 
masculino e feminino. Estamos falando a respeito da energia do feminino e da 
energia do masculino, o doador e recebedor. É chegada a hora de 
acontecer o equilíbrio entre estas energias.

Isto acontecerá com a completa alteração das redes magnéticas. É hora de 
acontecer dentro de cada um e vocês. Nenhum de vocês aqui é masculino 
ou feminino de um ponto de vista energético. Vocês são os dois. É hora de 
olharem para si mesmos como portadores das duas energias – o doador e o 
recebedor, o masculino e o feminino, o alimentador, e como aquele que tem 
a força. Vocês são todos masculinos e femininos.

(pausa)

Aproveitamos esta oportunidade para pedir que amem, e reconheçam, e 
apreciem aqueles em sua sociedade que vieram para esta vida com um 
contrato para trazer as duas energias em um corpo. Vocês os chamam de 
“gays”. Muitas vezes eles são ridicularizados. Porém eles vieram com um 
grande contrato para misturar ambas energias num só corpo. Às vezes isto 
causa a eles um desequilíbrio e grandes dificuldades internas.

Eles foram os primeiros a incorporarem ambas energias de uma só vez. Aqueles 
que vocês chamam de “gay” ou “lésbicas” estão cansados agora. Eles 
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carregaram muito desta energia, esta energia do masculino e feminino. Eles 
fizeram seu trabalho.

Agora, chegou a hora de aceitarem misturar estas energias dentro de vocês. 
Não estamos falando de sexo aqui. Estamos falando a respeito de vocês. 
Estamos falando a respeito do equilíbrio de sua energia feminina e masculina. 
É hora de aceitar estas duas partes.

Vocês enfrentaram muitos conflitos nos últimos anos a respeito de quem eram. 
Vocês se questionaram a respeito do quanto de mulher e quanto de homem 
tinham dentro de si. Agora é hora de serem os dois. Aqueles que têm sido 
chamados de gays e lésbicas pavimentaram a estrada e abriram a porta, 
desta forma tornou-se muito mais aceitável para vocês agora carregarem a 
mistura da energia.

Falando sobre energia divina feminina, temos uma convidada maravilhosa 
neste dia, que vem nesta época especial do ano para estar com todos vocês. 
A energia desta convidada tem estado fortemente ao redor de vocês por 
muitos meses. Ela tem sido uma força guiadora para muitos de vocês durante 
toda vida e está conosco agora como o símbolo da energia feminina, como o 
re-equilíbrio da energia feminina dentro de vocês, dentro da sociedade e 
dentro das igrejas.

Ela está presente como a energia de Maria, à qual vocês chamariam de “Mãe 
Maria”. Mas, não é apenas a pessoa que esteve nas Escrituras Sagradas das 
igrejas Cristãs. Maria representa a Deusa. Maria representa o equilíbrio 
feminino.

Sua Terra está entrando em um novo equilíbrio. A energia feminina está 
chegando com tamanha força neste momento... com muita força, a fim de 
ser capaz de ser equilibrada lado a lado com a energia masculina que tem 
dominado a Terra por tantos séculos. A Rainha retorna, a energia da deusa, 
simbolizada através de Maria.

Maria está conosco neste dia como nossa convidada honrada e especial. Ela 
gostaria de passar um momento com cada um de vocês. Ela gostaria de 
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reservar um momento, permitindo a vocês sentirem o potencial da divina 
energia feminina. Então, ficaremos em silêncio por um momento para que a 
Rainha possa sentar perto do Rei dentro de vocês.

(Pausa)

A energia da Rainha, do feminino, representada hoje por Maria, ajuda a 
preencher o espaço que tem sido negligenciado por muito tempo em suas 
sociedades. Ela está aqui para tomar o lugar que é seu por direito para o novo 
equilíbrio do feminino e masculino, o retorno da Rainha, e equilíbrio com o Rei. 
Permitam-se absorverem estas energias da querida Maria. Permitam-se sentir a 
energia da Rainha dentro de vocês.

Estas energias serão tão importantes nestes próximos meses, porque elas são 
sustentadoras e compassivas. Estão doando vida. São as energias recebidas. E, 
oh, queridos amigos, cada um de vocês precisa receber, precisa receber !

Vocês têm sido doadores, têm sido guerreiros, construtores e planejadores. Sua 
energia tem sido muito forte e muito assertiva. Sim, homens e mulheres... 
estamos falando para ambos. Mas, agora, no novo equilíbrio da Nova Energia, 
é importante serem recebedores também. Precisa haver aquele equilíbrio de 
dar e receber, do masculino e feminino, do nascimento, criação, tudo dentro 
de vocês, tudo dentro de vocês.

Desta forma, a energia de Maria está forte e presente aqui neste dia, para 
relembrar que foi a energia do feminino que deu à luz aquele que chamam 
de Jesus. Que deu à luz este menino que ensinaria o novo caminho, ensinaria 
sem os muros. Ela deu à luz Yeshua, que mudaria o curso da história. Yeshua, 
que não foi aceito naquela época, porém suas palavras tornaram-se 
conhecidas por muitos neste mundo. Tudo começou com um nascimento que 
partiu da energia feminina.

Tudo isso é tão importante agora que os ajustes da grade estão feitos... o 
feminino, o recebedor, o sustentador e compassivo. Se não há mais nada que 
possamos fazer hoje, o que queremos é que sintam esta fusão de energias 
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dentro de vocês. Muitos, até mesmo as mulheres, têm negado seu lado 
feminino, ou não o entenderam.

Muitos de vocês homens, na verdade, pensaram não ser apropriado expressar 
o feminino, então fecharam a porta para esta faceta. É hora de abrir a porta 
mais uma vez. É hora, queridos amigos, de sentir a fusão, o equilíbrio do 
masculino e feminino dentro do mais profundo do seu ser.

Nós podemos sentir as mudanças até mesmo sentados aqui. Aqueles que 
estão no Segundo Círculo podem ver a transformação ocorrendo dentro de 
vocês.

Agora, nós queremos acrescentar outro ponto neste dia. Muitos aqui estão se 
questionando a respeito de qual o tipo de trabalho irão realizar. Vocês têm nos 
ouvido falar muito a respeito de ensinar. Têm nos ouvido falar muito a respeito 
do novo trabalho e mudanças em suas vidas. Na verdade, muitos de vocês 
passarão por mudanças nos próximos três, seis e nove meses. Acontecerão 
mudanças em suas vidas, em seus empregos, sim, e em seus relacionamentos.

Vocês sentiram a pressão para fazer mudanças em suas vidas e não 
entenderam exatamente o que deveriam fazer. Alguns de vocês estão 
demorando a tomar decisões importantes. Estão esperando. Estão 
prorrogando. Oh, queridos amigos, a energia destas decisões lhes visitará de 
uma forma marcante. É o momento de fazer mudanças em suas vidas. É hora 
de moverem-se para o próximo nível.

Vocês se perguntam a respeito de qual trabalho estarão realizando. Vamos 
dizer apenas que será diferente. Será um trabalho de paixão, o trabalho dos 
seus corações. Vocês passarão por algumas mudanças a fim de que 
cheguem a este ponto. Isto acontecerá em breve.

Queremos deixar uma questão bastante clara aqui. Vocês perguntam a 
respeito do trabalho. Ouvimos muitos de vocês nos dizendo à noite, dizendo 
aos anjos e arcanjos : “Meu trabalho é insignificante, eu não sinto que esteja 
fazendo algo que vale a pena. Eu trabalho em uma loja, isso me toma todo o 
tempo. Eu não deveria estar fazendo algum grande trabalho espiritual ?
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Muitos de vocês – muitos mesmo – estão trabalhando naquilo que não 
gostam. Isto mudará. Isto mudará. Muitos de vocês estão prontos para 
começar seu novo trabalho – aquele de ser professor. Ser um professor tem 
muitas implicações.... pode ser feito de muitas formas.

A coisa mais importante é que vocês já estão fazendo o trabalho, ou já o 
fizeram. O trabalho está do lado de dentro. Do lado de dentro. As mudanças 
na Terra, e as mudanças no universo, e todas as coisas no Segundo Círculo são 
influenciados por tudo que acontece dentro de vocês.

Quando ouvimos vocês dizendo: “Querido Tobias, eu não sinto que esteja 
fazendo trabalho algum,” nós temos que rir. As mudanças que têm feito dentro 
de vocês, liberando o Velho, e aceitando sua divindade... isto é o que 
verdadeiramente faz toda a diferença. Sabemos que têm enfrentado muitos 
desafios internos, muitas limpezas. Isto é verdadeiramente um trabalho 
poderoso. Este trabalho faz mais diferença do que qualquer outra coisa.

Quando vocês mudam sua vibração, mudam tudo ao seu redor, mudam a 
vibração da consciência coletiva, mudam a vibração dos anjos e arcanjos.

O verdadeiro trabalho é aquele que vocês têm feito dentro de si mesmos. Não 
se trata do que está escrito em seus cartões de negócios. Não se trata de seu 
emprego ou profissão. Trata-se do que têm feito dentro de si. Muitos de vocês 
acham que não têm valor por não estarem fazendo o que consideram ser um 
trabalho importante. Nós balançamos nossas cabeças e dizemos: “não, vocês 
ainda não entendem...” . O Trabalho importante é aquele que realizam 
interiormente.

As mudanças que fizeram enfrentando a escuridão dentro de vocês, 
enfrentando seus medos, liberando suas feridas... essas mudanças alteraram 
seu mundo a um ponto em que não precisaram passar por nenhum tipo de 
catástrofe ou extermínio. O trabalho que fizerem dentro de vocês é o 
verdadeiro trabalho, ele mudou as pessoas ao seu redor, e evitou que 
acontecesse alguma mudança catastrófica na Terra.
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Oh, de fato, vocês verão a terra balançar por um tempo. É apropriado. Mas, 
perceberão que não há grandes perdas de vidas humanas. Gaia está 
capacitada para liberar através de meios não destrutivos. Isto é porque vocês 
fizeram o trabalho interior.

A sua carreira profissional não é o que importa. O que importa é o que têm 
feito dentro de si. Este é o verdadeiro trabalho.

Vocês TÊM VALOR. Vocês têm feito seu trabalho, e por causa disso haverá um 
novo chamado para vocês. Haverá um novo chamado neste próximo ano de 
um tipo ou de outro. Será um movimento para um novo nível ou novo passo.

Sim, na verdade sabemos que haverá algum stress devido às mudanças. 
Humanos ...eles não gostam de mudanças. Eles reclamam do que têm, porém 
não querem mudanças (risos). Mas, nós dizemos, Shaumbra ao redor do 
mundo, haverá mudanças em suas vidas. Isto significa que precisam liberar 
alguma coisa criando espaço para coisas novas.

Pedimos que não nos amaldiçoem quando estiverem neste processo de liberar 
coisas. Pedimos que honrem e abençoem este momento. É apropriado. 
Podem ser amigos, família, carreira ou emprego. Pode ser até mesmo algo em 
seus corpos que precisa ser liberado.

Mas lhes dizemos que as mudanças estão chegando. Nós lhes dizemos que se 
existem tempos incertos, se não estão certos de seu equilíbrio, conversem com 
outro Shaumbra. Ah, vocês são os melhores professores e os melhores alunos 
uns para os outros. Sim, vocês são.

Neste mesmo assunto, queridos amigos, adoraríamos contar uma pequena 
história. Nós contaremos de forma resumida. Cauldre não acredita muito nisso 
(risos). Vamos contar a história de Joe, para ajudá-los a entender onde estão, 
contamos esta estória algumas semanas atrás em Orion, o que vocês chamam 
de Korea. Foi contada lá, mas vamos contar aqui novamente para todos os 
Shaumbras ouvirem porque trata-se da estória de vocês. É sua estória.
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Joe é Shaumbra, como vocês, passando por muitas mudanças na vida... 
aprendendo a entender que ele é Deus também... aprendendo a liberar 
velhas coisas que não servem mais para ele... passando por algumas 
mudanças que alguns dias o confundem e o fazem questionar o que está 
fazendo... porém sabendo que existe uma orientação... sabendo que ele 
nunca está sozinho. Igualzinho a vocês, Joe está procurando por sua 
iluminação. Joe está procurando entender sua divindade e sua conexão com 
o Espírito.

Numa noite, num sonho lúcido, Joe viu-se caminhando para o Templo da 
Divindade interior, o Templo da Divindade dentro dele. Ele sentiu que estava 
viajando através do tempo e espaço e dimensões. Mas, de fato, ele esta 
realmente fazendo uma viagem para dentro de si.

Neste sonho lúcido, Joe entrou no Templo da Divindade, abriu a porta e viu um 
grande e lindo hall cheio de luzes, luzes que pareciam não ter uma fonte. Tudo 
estava iluminado, brilhante, dourado, cheio de reflexos.

Joe caminhou pelo Templo da Divindade e olhando ao redor ele percebeu 
que o espaço inteiro estava preenchido por anjos. Ele reconheceu que muitos 
dos anjos eram aspectos dele mesmo, do seu passado. Ele reconheceu que 
muitos dos anjos que estavam reunidos no Hall da Divindade eram conhecidos 
que haviam caminhado a seu lado em vidas passadas e nesta vida também.

Todos os anjos eram familiares a Joe. Centenas e centenas de anjos estavam 
lá. Eles estavam reunidos pois sabiam que Joe estaria chegando.

Joe viu uma cadeira no centro do hall. Ele sabia que estava na hora de sentar 
nesta Cadeira da Divindade. Vagarosamente ele se aproximou da Cadeira da 
Divindade, olhando para todos os anjos que estavam presentes, sabendo que 
algum tipo de cerimônia estava acontecendo.

Ele subiu para a Cadeira da Divindade, sentou-se e disse: “Querido Espírito, 
estou pronto para minha iluminação? Estou pronto para minha divindade ?” 
Um silêncio tomou conta de todo o hall.
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Um anjo caminhou para fora do grupo. Um anjo brilhante, grande, bonito, 
poderoso, caminhou na direção da cadeira onde Joe estava sentado, e disse 
“Joe, estamos honrados em tê-lo aqui no Templo da Divindade. E, Joe, você 
ainda não está pronto para receber sua iluminação”.

Uma grande tristeza, confusão e raiva tomaram conta de Joe. A raiva fez com 
que ele acordasse de seu sonho, lembrando de todos os detalhes de sua 
viagem ao Hall da Divindade, e lembrando da decepção que sentiu quando 
o anjo falou que ele não estava pronto. Ele ficou acordado o resto da noite, e 
durante o dia seguinte, pensando no que ele precisava fazer para receber sua 
iluminação.

No final do segundo dia, Joe concluiu que ele não havia estudado o 
suficiente, que ele não havia aprendido o suficiente. E então Joe começou 
uma rotina bastante carregada em leitura de livros e participações em 
workshops e procurou aprender tudo que podia. Pelos seis meses seguintes, 
Joe leu, estudou e ouviu. Todos os momentos eram gastos absorvendo material 
tentando encontrar novas pérolas de sabedoria.

Depois de seis meses de dificuldade, cansaço e exaustão de tanta informação 
colocada em sua mente, ele voltou ao Templo da Divindade numa noite em 
um sonho lúcido. Mais uma vez ele abriu a porta do Templo. E mais uma vez o 
templo estava repleto de centenas e centenas de anjos, todos conhecidos 
por Joe.

Mais uma vez ele caminhou para a Cadeira da Divindade e sentou-se. O 
grande anjo caminhou e sua direção sabendo o que Joe perguntaria. Com 
um pouco de nervosismo em sua voz, estando fraco e cansado, Joe falou: 
“Estou pronto para minha iluminação?” e mais uma vez o grande anjo disse 
:”Joe, você não está pronto para sua iluminação.”

A emoção da resposta do grande anjo jogou Joe de volta a sua rotina no 
mundo humano. Ele acordou suando em sua cama, lembrando de cada 
detalhe de seu sonho. Mais uma vez Joe ficou acordado pelo resto da noite e 
por dois dias seguintes, questionando-se o que poderia estar impedindo a sua 
iluminação.
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Ele finalmente descobriu. Ele tinha muitas posses que o estavam segurando, 
muitas coisas materiais em sua vida que o estavam mantendo longe de sua 
iluminação. Ele sentiu estas coisas como âncoras ao redor de suas pernas, 
puxando-o para baixo, afastando-o de sua iluminação.

Joe saiu e deu todas as coisas que possuía – sua casa, seu carro, suas 
economias, tudo, exceto as roupas do corpo. Ele foi viver como um mendigo 
nas ruas, comendo apenas o suficiente para que seu corpo sobrevivesse, 
aceitando apenas o suficiente daqueles que lhe davam dinheiro ou comida, 
aceitando apenas o suficiente para sobreviver. Por seis meses Joe viveu na 
pobreza, uma vida de privações, liberando todas as coisas materiais, pois 
assim não precisaria tê-las como âncoras.

Depois de seis meses, Joe , mais uma vez, sonhou com a sua viagem para o 
Templo da Divindade. Ele abriu a porta, entrou, desta vez bastante cansado, 
magro e com fome, mas não estava carregando nenhum bem material 
consigo exceto as roupas do corpo. Joe sentou-se na Cadeira da Divindade 
com muita ansiedade enquanto o anjo aproximava-se. Mais uma vez Joe 
perguntou se estava pronto para a sua iluminação. Desta vez, o anjo alto e 
bonito não disse nenhuma palavra, apenas balançou sua cabeça em sinal de: 
“não, não” .

Esta resposta não verbal atirou violentamente Joe para fora de seu sonho, de 
volta ao seu mundo humano. Ele acordou num canto de uma rua, pois não 
tinha mais a cama... deitado num canto de uma rua, questionando-se, 
questionando-se o que estava faltando que ele deveria saber. Permaneceu 
no canto da rua por um longo tempo até que alguém veio e o levou embora, 
pois ele era apenas um pedaço de lixo, uma sujeira.

Joe pensou sobre sua vida, sobre sua jornada. De repente lhe ocorreu que não 
tinha feito o suficiente pelos outros. Sua vida havia girado em torno de si 
mesmo. Ele sabia que tinha sido egoísta, que havia gasto tanto tempo em sua 
própria jornada espiritual . Obviamente a razão dele não estar pronto para sua 
iluminação era esta, dele não ter se dedicado suficientemente para os outros.
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Então Joe embarcou num novo e intenso programa de serviço ao próximo. Ele 
encontrou todas as oportunidades para ajudar alguém. Ele ajudou os mais 
velhos com suas compras, ajudou as crianças que caiam e se machucavam 
nos parques, ele ajudou casais que estavam brigando. Ele procurou todas as 
oportunidades de estar a serviço do próximo, para “ganhar pontos para sua 
iluminação”.

Depois de seis meses doando-se ao próximo, Joe voltou ao Templo da 
Divindade numa noite. Ele abriu a porta, viu todos os anjos, porém desta vez 
não parou para sentir o amor e a energia dos anjos pois ele estava um tanto 
quanto bravo desta vez. (risos).

Ele queria a sua iluminação. Ele marchou para a Cadeira da Divindade e 
sentou. Antes mesmo que o anjo chegasse perto dele foi dizendo “Estou 
pronto agora para minha iluminação?” Um grande silêncio se fez na multidão, 
e em uníssono, centenas e centenas de anjos disseram “Não, não Joe, você 
não está pronto ainda “ (risos na audiência)

Neste momento Joe teve um ataque de choro e disse: “Eu desisto, eu desisto. 
Eu tentei todas as coisas que poderiam ser feitas para conseguir minha 
iluminação. Eu desisti de todos os meus bens materiais. Eu tenho me dedicado 
ao meu próximo. Eu estudei sobre espiritualidade e religiões. Então eu volto 
aqui e vocês dizem “não” , chega disso !

Joe ficou despedaçado, tinha lágrimas caindo de seus olhos, e enquanto ele 
estava se sentindo despedaçado, ele liberou todas as Velhas Energias que 
ainda estavam presas dentro de si.

Um grande anjo veio em sua direção, colocou as mãos nos ombros do Joe, e 
olhou para ele com olhos de compaixão. Mesmo com compaixão, Joe pôde 
perceber que o anjo estava rindo, até mesmo se divertindo. Isto fez com que 
Joe se sentisse com mais raiva ainda, de pensar que o anjo poderia estar rindo 
dele.

Joe perguntou: “o que me falta saber? O que eu preciso fazer para adquirir 
minha iluminação?” O anjo riu e falou: “Joe, sempre foi tão simples. Você 
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poderia ter apenas perguntado. Nós teríamos dito a você. Mas agora que 
você tentou todas as coisas, agora que experimentou todas estas diferentes 
coisas, você vem e nos pergunta. Nós lhe mostraremos o seu reflexo no 
espelho. No meio deste reflexo você verá a resposta.”

Joe olhou para o anjo e de repente viu sua própria imagem no rosto do anjo. 
Ele pôde ver de repente seu próprio ser refletido de um grande anjo que 
estava em pé na frente dele. Então, a resposta veio até ele. Era simples. Era 
tão simples que Joe sentiu vergonha por um momento, e depois começou a rir 
freneticamente.

A resposta, queridos amigos, era que Joe não tinha auto-estima, não se dava 
o devido valor, não dava valor ao que fazia. Então como seria possível obter a 
iluminação? Joe se sentia menos que perfeito, e menos que Deus. Cada vez 
que se sentava na Cadeira da Iluminação sua falta de auto-estima aparecia. 
Quando Joe sentou na Cadeira da Divindade e perguntou se ele estava 
pronto para sua iluminação, todos os anjos tinham que responder “Não, você 
não está pronto porque você não tem auto-estima, você se olha como algo 
menor que Deus, como algo menos que perfeito.”

Joe também viu em seu próprio reflexo que tudo que tinha feito em sua vida 
era perfeito. Tudo fazia parte do aprendizado e experiência de vida. Tudo que 
fizera havia contribuído para Tudo O que É. Tudo que havia feito criou novas 
experiência para sua alma. Tudo estava perfeito.

Não havia nada errado na jornada... nunca. Não havia menos estradas, não 
haviam erros ao longo do caminho... nunca. Mesmo nas vidas passadas 
quando ele foi um ladrão, ou um bandido, ou um assassino... tudo foi muito 
apropriado. Sim, também na vida em que foi curandeiro, um doutor, e um 
professor, alguém que trabalhou pelos outros... foi tudo apropriado também.

Sentado na Cadeira da Divindade, Joe percebeu que ele não precisava ter 
perguntado se estava pronto para sua iluminação. A resposta já estava lá. Ele 
não precisava perguntar aos anjos. Tudo que ele precisava fazer era aceitar a 
si mesmo com total compaixão e amor, da mesma forma como os anjos o 
aceitaram. Mas, ele precisava fazer isso internamente.
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Naquele momento, Joe adquiriu sua iluminação. Naquele momento, sua 
divindade brilhou dentro dele. Ele percebeu, naquele momento, que todas as 
coisas estavam perfeitas e certas. Desta forma terminamos a estória do Joe, 
Shaumbra, como vocês... que estão sentados nestas cadeiras hoje... vocês 
que estão hoje sentados nestas cadeiras ouvindo ou lendo.

Vocês não precisam perguntar se estão prontos para sua iluminação ou sua 
divindade. Sua divindade está aqui agora, pronta para ir, pronta para que 
vocês entendam a perfeição de todas as coisas que têm feito. Sua divindade 
está esperando que reconheçam que vocês não precisam ter um trabalho 
com um grande cartão de negócios, com um grande título para que tenham 
valor. Vocês não precisam falar para centenas ou milhares de pessoas para 
terem valor.

O trabalho que têm feito dentro de si mesmos é o que faz a diferença. O 
trabalho que fizeram para chegar ao novo entendimento sobre quem são -
isto fez a diferença.

Vocês têm valor. Nós não queremos ter que dizer isto a vocês. Nós queremos 
que entendam isso internamente. Nós queremos que aceitem que todas as 
coisas que têm feito serviram ao propósito e têm sido feitas com amor e 
perfeição. Vocês são muito exigentes consigo mesmos.

Agora mesmo estão passando por mudanças em suas vidas, e vocês acham 
que estão cometendo erros. Preocupam-se com as pessoas que são afetadas 
pelas decisões que vocês tomam. Queridos amigos, vocês não podem afetá-
las, não podem.

Vocês pensam que estão magoando os outros por causa das coisas que estão 
fazendo para si próprios neste momento em sua jornada espiritual. Entendam 
que vocês não estão. De certa forma, vocês estão sendo os melhores 
professores possíveis para eles. Vocês se preocupam em estar gastando muito 
tempo consigo mesmos e que deveriam estar a serviço de outro alguém, assim 
como Joe preocupava-se.
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Vocês acreditam que vivendo na pobreza terão a iluminação. Então, os níveis 
internos de vocês escolhem uma vida de pobreza. Queridos amigos, neste 
trabalho do Espírito na Nova energia, vocês precisam de abundância. 
Permitam isso em suas vidas. Vocês têm vivido na pobreza por muito tempo. 
Vocês têm vivido por muito tempo na carência. Isto trouxe iluminação a 
vocês? Não. Isso só traz dor e sofrimento. Isto só diminui sua força e energia.

Vocês estudaram, e estudaram, e estudaram até seus olhos ficarem 
vermelhos, pensando que encontrariam uma resposta em um livro, ou em 
outra pessoa. Isto não funcionou também. Vocês são os professores. Vocês são 
aqueles que escreverão novos livros, não estudando velhos livros. Vocês 
aprenderam tudo que precisavam através da leitura. Agora é hora de 
praticar. Pratiquem. Ensinem. Sejam guias. Sejam Guias Humano Divino.

De certa forma, queridos amigos, vocês se escondem atrás destas coisas que 
Joe estava se escondendo. Vocês têm se escondido atrás de pensamentos 
que vocês não aprenderam o suficiente então não poderiam ensinar. Vocês 
têm se escondido atrás do fato de que precisam se punir através da pobreza, 
então têm permanecido pobres. Vocês têm se escondido atrás do fato de 
que precisam fazer muitas coisas em favor das outras pessoas, estar a serviço 
delas.

Queridos amigos, colocamos uma pergunta difícil a vocês : “como ELES 
podem conseguir a iluminação DELES, se vocês não os permitem seguir sua 
própria jornada, que pode incluir dificuldades e desafios ? Mas, se vocês estão 
tentando interferir, tentando colocar curativos em suas vidas, como eles 
conseguirão sua própria iluminação ? “

Vocês não estão aqui para curar ou resgatar ninguém. Vocês estão aqui para 
facilitar o processo de cura deles. Vocês estão aqui para serem guias 
compassivos, mas não para fazer as coisas no lugar deles. Vocês não 
conquistam “pontos” do nosso lado do véu por servir aos outros. Vocês 
conquistam a iluminação quando adquirem sua auto-estima.

Nós não queremos dizer isto a vocês novamente! Vocês precisam descobrir 
isto por si mesmos. VOCÊS TÊM VALOR. VOCÊS TAMBÉM SÃO DEUS. Tudo o que 
vocês têm feito foi em nome do amor... tudo... tudo... tudo....
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Vocês são Deus também. Vocês nunca mataram ninguém. Oh, vocês 
destruíram o corpo físico, e eles apenas precisam nascer novamente (risos na 
audiência). Mas, a energia deles permaneceu aqui. Eles estão sentados perto 
de vocês agora. Como poderiam tirar a vida de alguém? Estão sentados do 
lado de vocês. Vocês nunca causaram dano algum ao espírito e ao amor de 
Deus. Vocês apenas construíram experiência.

Com isso, queridos amigos, vamos falar um pouco sobre a Nova Terra. Vamos 
falar um pouco aqui a respeito do lugar para onde vocês estão indo.

Mas, lembramos a vocês... não queremos falar sobre auto-estima novamente ! 
(risos). Isto agora é problema de vocês !

Queridos amigos, vocês saíram do Lar há muito tempo atrás na jornada para 
aprender alguma coisa que o Espírito, que vocês, não aprenderiam ficando no 
Reino. Vocês deixaram o Lar para aprender alguma coisa que não seria 
possível para o Espírito aprender por si mesmo.

Parte desta jornada significa deixar o Lar, e essencialmente apagar toda 
identidade que tinham, para que pudessem criar uma nova identidade. 
Quando deixaram o Lar, vocês criaram uma nova identidade, então puderam 
vivenciar um novo caminho completamente.

É um plano brilhante, brilhante esquecer quem vocês eram, apagar a sua 
identidade... sejam vocês mesmos. Foi um plano brilhante, temos que dizer.

Quando vocês cruzaram a Parede de Fogo, a primeira pergunta que fizeram 
foi “Quem sou eu?” vocês não estavam mais no Lar. Não faziam mais parte do 
“UM”. Não eram mais o Principe ou a Princesa do Reino. Vocês não eram 
nada. Vocês estavam no vazio. Vocês eram nada. Vocês perguntaram na 
escuridão “Quem sou eu?”
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Esta única e energética pergunta tem levado vocês adiante na jornada que 
tem durado eons de anos. Esta simples pergunta – “Quem sou Eu?”- tem 
colocado vocês no Vazio onde vocês e todos os outros têm criado universos. 
De fato, existem universos. O que vocês vêem lá fora é o seu universo físico, 
mas há muitas, muitas, muitas camadas, muitas dimensões que vocês não 
vêem com seus olhos humanos.

Quando vocês perguntaram “Quem sou Eu?” iniciou-se uma longa jornada. 
Vocês saíram para aprender como é ter sua própria identidade. Vocês 
aprenderam a respeito do mais profundo do profundo. Aprenderam a respeito 
do mais selvagem do selvagem, e do mais distante do distante.

Vocês aprenderam a respeito da cor azul. Aprenderam sobre pássaros, sobre 
estrelas, vocês criaram todas estas coisas, e depois as experimentaram.

Vocês criaram a água, e então colocaram-se em seus corpos para poder 
experimentá-la.

Vocês criaram ondas de energia que flutuam no espaço, e então chegaram e 
brincaram com elas. Usando estas ondas de energia, vocês criaram grupos 
inteiros e sociedades.

Vocês criaram histórias, histórias no universo, no Vazio, que serão contadas por 
toda eternidade. As histórias falam a respeito de como vocês mudaram de 
uma identidade para outra, e como se juntaram a outras identidades que 
também estavam a procura, perguntando a mesma coisa “Quem sou Eu?”

Vocês aprenderam como é amar, aprenderam como é sentir ódio. 
Aprenderam a beleza do pôr do sol. Aprenderam a respeito da tristeza da 
morte. Aprenderam a sorrir. Aprenderam a respeito das lágrimas e do que elas 
carregam consigo.

Vocês aprenderam sobre a alegria de ter uma família, de encontrar alguém e 
se apaixonar, e criar pequenos bebês que acabam se tornando adolescentes 
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agitados e impossíveis (risos). Vocês aprenderam sobre emoções como medo 
e raiva.

Tudo aquilo que vocês criaram, lhes trouxe aprendizado. Tudo isso tem sido a 
resposta para a pergunta “Quem sou Eu?”.

Vocês tiveram experiências maravilhosas… lindíssimas. Vocês criaram música 
para que pudessem ouví-la. Criaram animais para que pudessem aprender a 
respeito de biologia, para que pudessem ter animaizinhos de estimação que 
pudessem mostrar a vocês o amor incondicional.

Aprenderam como é apaixonar-se tão profundamente por alguém que
permitiram sua energia juntar-se a outras. E, aprenderam como é ter inimigos, 
que poderiam devorar e aniquilar vocês se não os aniquilassem primeiro.

Que jogo maravilhoso… que jogo maravilhoso ! (risos)

Queridos amigos, “Quem sou Eu?”, esta pequena pergunta criou tudo isso. 
Como poderia haver alguma coisa errada? Tudo está designado a ajudar 
vocês a aprenderem e entenderem, e ajudar-lhes a chegar num profundo 
entendimento de “Quem eu Sou?”.

Esta tem sido uma jornada maravilhosa, uma longa jornada. Mas, vocês 
sabem, queridos amigos, na verdade não faz muito tempo que deixaram o 
Reino, realmente não faz muito tempo. É apenas uma ilusão que tantos anos, 
séculos, eons de tempo se passaram. De certa forma, passou-se apenas uma 
piscada de olho. Foi apenas há uma respiração que vocês deixaram o Reino e 
perguntaram “Quem sou Eu?”.

Olhem agora e vejam o que vocês criaram. Vocês criaram corpos físicos para 
que pudessem experimentar suas criações. Tudo como resposta à pergunta 
“Quem eu Sou?”.
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Como isso se aplica à Nova Terra? A Nova Terra não é um planeta. Todavia 
tem características de um planeta. Este lugar que chamamos de Nova Terra 
tem um tipo de gravidade, tem um tipo de energia que num momento 
poderia parecer que tem massa, e no momento seguinte poderia parecer que 
não tem.

A Nova Terra está sendo construída agora mesmo. Está sendo construída por 
vocês. Está sendo construída devido ás mudanças que estão fazendo dentro 
de si mesmos. A Nova Terra está sendo construída com a ajuda de todos os 
anjos da Ordem de Arc. Mas, num certo sentido, vocês são os contratantes. Os 
anjos estão apenas ajudando a formatar, e estruturar as energias de acordo 
com o que vocês os dizem para fazer.

Todos vocês já viajaram até ela em alguns de seus passeios noturnos, em seus 
sonhos. Então vocês já têm a percepção desta energia, desta energia da 
Nova Terra. Alguns de vocês quando deixarem o corpo físico, quando esta 
vida terminar… alguns de vocês irão para lá, e de certa forma, irão morar lá. 
Outros irão escolher retornar à Terra.

Deixe-nos dizer a principal diferença entre a Nova Terra, comparada a 
qualquer outra coisa. Agora mesmo ainda estão perguntando “Quem sou 
Eu?”, na Nova Terra não há pergunta. Há apenas o conhecimento, “EU SOU. 
EU SOU. EU SOU”. Vocês passaram por uma jornada muito longa para chegar 
a este ponto, e não precisam mais responder a pergunta “Quem sou Eu?” 
Vocês chegaram ao novo conhecimento do “Eu Sou”.

Quando chegarem a esta Nova Terra – cedo ou tarde – encontrarão as coisas 
bastante diferentes do velho planeta Terra. Perceberão que não precisam 
criar situações para responder a pergunta “Quem eu Sou?” Quando 
chegarem à Nova Terra, vocês entenderão, “Eu Sou.”

Na Nova Terra, vocês irão trabalhar, estudar e brincar com a Nova energia. 
Conforme dissemos antes, a Nova Energia nunca foi criada antes. Uma porção 
limitada de energia deixou o Reino, e vocês estão apenas alterando a forma 
desta energia para frente e para trás. Mas, agora, vocês como humanos 
criaram Nova Energia pela primeira vez fora do Reino.
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A Nova Terra é o lugar onde irão estudar este energia. Irão aprender sobre os 
potenciais da Nova Energia. Aprenderão o que pode ser feito com isto. Vocês 
irão aprender como ser verdadeiramente criadores. A grande diferença é que 
vocês não precisarão mais perguntar “Quem sou Eu?”, vocês irão entender a 
declaração: “Eu Sou”.

Na Nova Terra vocês serão recebedores de energias, tanto quanto doadores. 
Vocês sabem, aqui nesta Velha Terra vocês dão… e vocês doam, e vocês 
doam. É uma expressão voltada para fora o tempo todo, dando para a 
criação, dando para criar novas formas e novas identidades.

Na Nova Terra vocês doarão e receberão. Na Nova Terra vocês serão o 
equilíbrio da energia do masculino e feminino. Em certo sentido, não haverá 
mais o masculino ou feminino. Isto é Velho. Isto é dualidade. Vocês estarão 
totalmente integrados.

Na Nova Terra, vocês serão capazes de voltar e pegar qualquer atributo de 
qualquer coisa que tenham aprendido e utilizar lá. Vocês não terão um corpo 
humano, a menos que queiram. Vocês poderão criá-lo, poderão literalmente 
voltar para dentro da biologia, da massa. Mas, poderão partir a hora que 
quiserem.

Agora mesmo, na Velha Terra onde estão, como dizem, trancados nestes 
corpos, se partirem enfrentarão a morte. Na Nova Terra vocês podem criar o 
corpo, e vocês podem criar massa quando quiserem. Se querem aproveitar 
um bom prato, podem fazer isso, e , no final da refeição vocês podem se 
mover para fora da forma física, de volta à forma de pura energia.

Eu falei sobre criar meu próprio cenário de minha vila no campo. Mas, num 
certo sentido, é apenas meu holograma, uma ilusão. Porém, na Nova Terra 
vocês estarão aptos a criar realidade, realidade material sempre que 
quiserem.

Na Nova Terra não haverá morte pois não há um corpo permanente. Vocês 
nunca morrem. Na Nova Terra não existe morte, então vocês não têm essa 
coisa apavorante esperando por vocês lá na frente. Na Nova Terra vocês 
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passam por ciclos e mudanças. Vocês vão de um nível de vibração ao 
próximo nível, ao próximo nível, talvez parando um pouco entre um e outro, 
porém não há morte.

Na Nova Terra não há necessidade de procurar um parceiro ou um amigo 
para fazer parte de sua vida. Vocês se sentirão completos consigo mesmos. 
Vocês são um todo consigo mesmos. Porém, na Nova Terra vocês perceberão 
que poderão facilmente mesclar sua energia com a de outra entidade se 
assim escolherem. Vocês podem ser parte do outro e parte de sua 
experiência. Vocês entenderão tudo que suas almas têm passado. Vocês 
poderão literalmente ver as experiências dos outros dentro deles. Porém, na 
Nova Terra vocês não precisam consumi-los. Eles não precisam consumir 
vocês. Vocês são tudo e completos por si mesmos.

Na Nova Terra, vocês não terão um cérebro como têm agora , porque vocês 
sentirão todas as coisas. Vocês não precisarão desta barreira, deste filtro do 
cérebro, para processar as coisas. Em certo sentido, todas as lembranças de 
todas as suas experiências estarão contidas dentro de vocês, e poderão ser 
acessadas, mas não será como um cérebro que faz julgamentos, que diz a 
vocês o que é certo ou errado. Na Nova Terra não há certo ou errado. Existe 
simplesmente “Eu Sou.”

Na Nova Terra vocês terão um incrível senso de sentimentos… e 
entendimento… e compaixão… e amor,….. e alegria. Na Nova Terra vocês 
não precisarão experimentar coisas que experimentaram na Velha Terra, 
como medo ou raiva. Estas coisas fizeram parte do jogo de responder à 
pergunta “Que sou Eu?”

A Nova Terra será um laboratório de estudos e aplicações da Nova Energia, e 
como utilizá-la para criação. A Nova Terra será um lugar de aprendizado onde 
as energias do Lar podem estar completamente presentes. Sim, de fato a 
Nova Terra será um farol de luz para o Lar, para permitir que as energias do 
Reino, do Rei e da Rainha possam se expandir adiante.

A Nova Terra será um lugar onde vocês, anjos humanos, poderão trabalhar 
com os humanos que permanecerem na Velha Terra. Vocês estarão 
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literalmente capacitados a sentar do lado deles. Eles poderão não lhes 
reconhecer porque ainda estarão na dualidade.

Vocês serão capazes de moverem-se de volta à Velha Terra porque estiveram 
lá. Vocês ajudaram a criá-la e sabem como as energias funcionam. Então, 
serão capazes de voltar e estar perto daqueles que pedem por orientação. 
Serão capazes de voltar e sentar do lado deles. Somente poucos 
reconhecerão vocês porque ainda estão na Velha Energia.

Vocês entendem, queridos amigos, que até mesmo nós que estamos deste 
lado do véu não podemos chegar muito perto de vocês, humanos? Existem 
barreiras energéticas prevenindo que não cheguemos muito perto. Mas, na 
Nova Terra vocês serão capazes de chegar bem mais perto do que estamos 
agora.

Existe uma pergunta aqui (vinda dos pensamentos de alguém na audiência)-
perguntando, perguntando se entidades como eu, Tobias, ou Maria, ou 
qualquer outra, podem ir a esta Nova Terra a qualquer tempo ? Em certo 
sentido sim, nós podemos, mas não podemos permanecer lá. Podemos visitar, 
esta é a melhor maneira de dizer isso.

Para ser verdadeiramente um morador da Nova Terra vocês precisam passar 
por todo o processo de iluminação na Velha Terra. Esta é a trilha para chegar 
na Nova Terra. Os anjos deste lado do véu não podem deixar de passar pela 
Terra para chegar a este novo lugar.

Esta pergunta também está sendo feita: “Qual é o nome da Nova Terra ?” 
Dizemos que ainda não foi dado um nome. As energias ainda estão sendo 
construídas. Não é apropriado dar um nome neste momento.

Nós também podemos dizer que a Nova Terra é um lugar separado, não um 
planeta, é muito mais uma energia construída. Este é um lugar maravilhoso, 
até onde vimos, até onde percebemos será maravilhoso. Será um lugar onde 
verdadeiramente entenderão a essência do “Eu Sou” que vocês são.
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O que acontece então com a Velha Terra? Ainda não sabemos. Depende de 
vocês e de outros humanos. Nós podemos ver o forte potencial para as 
mesmas mudanças que estão acontecendo na Nova Terra também 
aconteçam na Velha Terra. Nós percebemos que o entendimento do “Eu Sou” 
pode ocorrer aqui nesta Terra física também.

Nós vemos que a Velha Terra, a Terra física, também tem o potencial para 
liberar a dualidade. Nós vemos o potencial de que vocês não precisam 
carregar o corpo físico o tempo todo na Velha Terra. Nós vemos o potencial 
de não ocorrer guerras porque não há mais pelo que lutar. Com o 
entendimento do “Eu Sou” não há necessidade de guerrear.

A Velha Terra tem o potencial das mudanças. A Velha Terra tem o potencial 
de trazer atributos da Nova Terra. A Velha Terra também tem atributos, 
queridos amigos, de ser um lugar para almas que querem continuar jogando o 
velho jogo, que querem continuar na procura da resposta para a pergunta 
“Quem sou Eu?”.

A Velha Terra tem potencial para continuar guerreando… continuar 
poluindo… continuar desconfiando… continuar as emoções de raiva, ódio e 
violência. Ela tem esse potencial também. O caminho que a Velha Terra 
tomará, realmente depende de vocês e dos outros humanos neste momento. 
Realmente depende do trabalho que vocês fazem interiormente, no mais 
profundo de vocês.

Este é um ponto que não podemos dizer-lhes, de uma forma ou de outra. Nós 
não vemos a Velha Terra passando por alguma forma de destruição, porém 
pode ser que continue sendo o playground da velha dualidade.

Daqui a poucos anos saberemos o que acontecerá, daqui a poucos anos, o 
que vocês chamam de “salto quântico”, isto ajudará a determinar o caminho 
que a Velha Terra tomará. Mas, o que sabemos agora é que a Nova Terra está 
sendo construída. Está sendo construída por vocês.
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Não perguntem mais “Quem sou Eu?”. Vocês terão a compreensão do “Eu 
Sou”. Isto é algo que vocês estão começando a experimentar em suas vidas 
agora mesmo.

Agora, sabemos que haverá muitas perguntas sobre a Nova Terra. Algumas 
delas não estaremos prontos para responder porque ainda não está 
determinado. Mas, podemos dar a vocês uma idéia das energias da Nova 
Terra, e o entendimento de como vocês podem pegar qualquer coisa que 
tenham feito e brincar com isso na Nova Terra. Vocês podem tratar da 
questão física. Vocês podem fazer qualquer coisa na Nova Terra.

Com isto, queridos amigos, é hora de vocês falarem. É hora do Shoud, para 
que falem a si mesmos sobre o que está acontecendo em suas vidas. Eu, 
Tobias, sairei por alguns minutos, e então vocês ouvirão o som de seu próprio 
coração, de seu próprio eu, tomando conta. Vocês terão um momento para 
ajustarem as energias.

(Pausa enquanto Cauldre muda de Tobias para o Shoud)

Shaumbra; Somos Shaumbra, e somos uma família. Somos uma voz, e somos 
muitas vozes. Juntos caminhamos nesta jornada, uma jornada de Shaumbra, 
uma jornada que nos leva do Lar para este lugar que Tobias falou a respeito, a 
Nova Terra.

Enquanto ouvíamos Tobias falar, sonhamos com a Nova Terra estando aqui 
mesmo neste lugar onde vivemos atualmente. Nós sonhamos em trazer as 
mesmas energias para o que tem sido chamada Velha Terra. Como
Shaumbra, nós vemos o potencial de que todas estas coisas aconteçam nesta 
Terra.

Como Shaumbra, na trilha neste mesmo momento, há tantas mudanças que 
às vezes fica difícil. Às vezes não temos certeza que caminho seguir. Não 
estamos certos do que está bloqueando a estrada bem na nossa frente.
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Mas, estamos aqui para dizer-nos uma coisa pequena e simples neste dia, 
neste Shoud. Nós criamos muitas regras para nós mesmos no passado. Criamos 
regras para nos ajudar a passarmos por tempos difíceis. Criamos regras a 
respeito de como deveríamos agir… e como deveríamos comer, pensar, 
associar.

Criamos regras sobre o que é certo e o que é errado, bom ou mau. Criamos 
tantas regras para nós mesmos que é difícil às vezes seguir adiante.

Como Shaumbra, nós lembramos que é chegado o momento de abolir todas 
estas regras. Vamos permitir que não existam regras em nossa vida. De agora 
até o final do nosso ano, vamos olhar para as regras que criamos. Vamos olhar 
para as regras que criamos sobre qual é a maneira correta de vestir, de falar… 
de agir… quais são as coisas nas quais devemos acreditar… quais as comidas 
que devemos comer.

Criamos volumes e volumes de regras, e nenhuma delas serve mais. Vamos 
olhar durante estes próximos dias e semanas enquanto vivenciamos as coisas 
em nossa vida. Nós vamos olhar as regras que temos. E, vamos chegar a um 
entendimento que as regras talvez tenham servido no passado, mas não são 
mais apropriadas.

É hora de deixar partir todas as regras. Nós permitimos que as regras 
controlassem nossa vida. Nós desistimos do controle e do podemos de quem 
somos para dar lugar a regras que não nos servem mais. Nós deixamos que 
uma porção de nossa identidade assumisse o papel de juiz e juri. Estas são as 
vozes que ouvimos em nossas cabeças. Estas são as vozes das regras que 
criamos, e então parte de nós se submete à autoridade destas regras.

Para fortalecer as regras, ouvimos a voz do juiz e do júri, e eles estão 
controlando e guiando grande parte de nossas vidas. É hora de pegarmos 
todos estes livros de leis que escrevemos para nós mesmos e jogá-los fora. Estas 
velhas regras não nos servem mais. As velhas regras não mais nos parecem 
boas. Não nos servem mais.
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Enquanto Shaumbra, desistimos do poder das velhas regras que o velho “eu” 
criou. Como Shaumbra, permitimos que o reino de nós mesmos seja 
governado pelos nossos aspectos – o juiz e o júri que nos disse que deveríamos 
e o que não deveríamos fazer. Enquanto olhamos para nossa trilha e para o 
que nos espera lá na frente, percebemos que as velhas regras nos manterão 
longe do que somos, nos manterão longe do entendimento da verdade “Eu 
Sou”.

Então, é hora de olharmos como estas regras ditam e guiam nossas vidas, e 
então liberá-las todas.

Existem regras que guiam nossas vidas sem ao menos entendermos que são
regras. Elas estão engrenadas e tão firmemente agarradas a nós que não 
percebemos que são ilusões, que não precisamos mais delas. Temos a 
tendência de criar caminhos tão estreitos para nós mesmos que não nos 
permitimos expressar verdadeiramente e nos alegrar verdadeiramente.

Nós criamos tantas regras por não confiarmos em nós mesmos. Nós não 
confiamos em nossa própria força e em nossa própria divindade. Então, nós 
nos limitamos com regras e mais regras, de como viver, como ser, e como ser 
visto pelos outros.

Percebemos que estas velhas regras são os últimos vestígios do que precisa ser 
liberado para nos tornarmos Humanos Divinos. Nós liberamos vidas passadas. 
Nós liberamos velhas energias. Liberamos outras pessoas. Porém, agora, 
enquanto Shaumbra, nós percebemos que é hora de liberar todas as velhas 
regras que criamos. Nenhuma delas nos serve mais. E também não há razões 
para criarmos novas regras.

Se vamos permitir que nossa divindade seja nosso guia, porque precisamos de 
regras? Por que criaríamos restrições? Se realmente acreditamos que somos 
anjos divinos, não há regras. Há apenas criação. Há apenas “Eu Sou”. E assim 
é.

(pequena pausa enquanto Tobias retorna)
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Tobias: Eu, Tobias, retorno apenas para um momento. Ah, amamos olhar para 
vocês. Amamos este tempo que passamos juntos.

Falamos a respeito de muitas coisas hoje. Vamos falar mais sobre a Nova Terra 
nos próximos encontros. Vamos falar mais sobre o que disseram – como esta 
energia da Nova Terra pode fazer parte da Velha Terra. Podemos prever a 
fusão da Velha Terra com a Nova Terra, para que sejam uma, para que não 
precisem estar separadas. Pode levar um tempo. Mas, queridos amigos, com o 
trabalho que estão realizando, há potencial para que isso ocorra. Há potencial 
para que a Nova Terra seja aqui mesmo.

Vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm Shaumbra como família. Vocês têm a 
nós, os anjos, como queridos amigos.

E assim é.

Tradução: Márcia Barbosa      -     Email: marcia.barbosa2007@gmail.com

Série Humano Divino – Shoud 5

A NOVA TERRA - Perguntas & Respostas

Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe

Tobias: E assim é, queridos amigos, que continuamos com a energia de nosso 
encontro. Nós assistimos o que está acontecendo, e nós vemos que muitos de 
vocês usam esta oportunidade para liberar coisas que não são mais 
apropriadas. Vocês liberam profundamente, dos níveis internos. E, estas coisas 
vêm à tona para serem liberadas nos dias e nas semanas após encontros 
como este.
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Mas, vocês vêm aqui com paixão, desejo e força para liberar todas as coisas, 
para que possam estar verdadeiramente livres. Possam estar verdadeiramente 
livres das velhas identidades. Verdadeiramente livres , assim como disseram no 
Shoud, das velhas regras. Tivemos que rir quando ouvimos vocês falarem assim. 
Estávamos esperando por isso – estava na hora de deixar ir todas as velhas 
regras, que vocês têm carregado por tanto tempo.

Existem velhas regras nas velhas igrejas sobre o que é certo e errado. E, isso 
não faz outra coisa a não ser aumentar a dualidade. Existem muitas regras até 
mesmo na sua Nova Era sobre o que é certo ou errado. Encontramos muitos 
que estão despertando para a jornada espiritual e procuram por professores 
da Nova Era e encontram-se confrontados com tantas regras quanto tinham 
nas velhas igrejas.

Então, é com prazer que ouvimos vocês, Shaumbra, dizerem que estão prontos 
para liberarem as regras. No Shoud, vocês disseram que as regras não lhes 
servem mais. Disseram que estão prontos para ter de volta a liderança de seu 
próprio reino, de si próprios. Sim, na verdade, conforme mencionaram no 
Shoud, olhem para si mesmos hoje, amanhã, durante semanas e meses que 
virão…vejam como as velhas regras surgem por toda parte ditando sua vida. 
Quando elas assim o fizerem, reconheçam-nas e para que elas são, e 
reconheçam que vocês não precisam mais delas.

Vocês não precisam destas regras para dizer o que é bom ou mau, certo ou 
errado, porque, de fato, não existe certo ou errado. Conforme dissemos a 
vocês hoje pela manhã, tudo o que vocês fizeram serviu a um propósito e 
ajudou a entenderem quem são. Tudo o que fizeram lhes deu um novo insight 
e dimensão.

A dualidade foi um jogo maravilhoso que vocês criaram para ajudar a ver os 
dois lados de si mesmos, para ajudá-los a ver o espelho, para que entendam 
quem são. Mas, agora vocês estão se movendo para o tempo da energia do 
“Eu Sou. Eu Sou Espírito. Eu Sou Deus também. Eu sou luz, e Eu sou escuridão. Eu 
sou o que Eu Sou”.
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Vocês já ouviram estas palavras antes, muitas vezes por muitos outros. Mas, 
agora é hora de vivê-las, não mantê-las como um conceito intelectual, não 
apenas como algo bem humorado para conversar com os outros, mas para 
vivenciá-las em sua vida.

“Eu sou espírito. Eu sou divino. Eu tenho valor. Eu sou o começo. Eu sou o fim. Eu 
sou a eternidade”.

Queridos amigos, esta é a Nova Energia. Este é o caminho da Nova Energia. 
Esta é a energia por trás da Nova Terra. Mas, também pode ser a energia em 
sua vida hoje. “Eu Sou” – não mais tentando achar quem você é… não mais 
precisando procurar por sua identidade. Vocês já têm feito muito isso.

É hora de viver sem as regras que vocês se auto impuseram. É hora de viver 
com o valor e o entendimento de que todas as coisas que fizeram serviram a 
um propósito. Todas as coisas que fizeram construiu o navio para sua alma. 
Agora, é hora de ser os anjos humanos divinos na Terra com o entendimento 
do Eu Sou… Eu Sou.

Com isto, é com prazer que responderemos suas perguntas.

Pergunta de Shaumbra 1: Olá Tobias. Minha pergunta é sobre… bem, na 
verdade é meio que uma confirmação sobre seres interdimensionais que você 
mencionou antes. Sinto que estes seres podem ser vistos por nós, nas pedras, 
ou nas árvores, ou mesmo nas luzes das ruas. E, estive me perguntando o que 
você tem a dizer sobre isso?

TOBIAS: esta é uma excelente pergunta. E, gostaríamos antes de tudo de 
mencionar que todas as coisas têm consciência… tudo.. tudo. A Terra, as 
árvores, as folhas das árvores, os animais… sim, até mesmo as coisas criadas 
pelo homem – garrafas de plásticos, uma cadeira, a luz. Tudo tem 
consciência. Têm uma vibração única. Na verdade, enquanto tornam-se mais 
e mais sensitivos, enquanto derrubam todos os velhos filtros vocês podem ver 
essas coisas.
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A consciência tem vários níveis. Por exemplo, um pássaro como o gaio azul 
pode ter uma consciência de si mesmo. E, então existe a consciência de todos 
os gaios azuis, a consciência”gaio Azul”. Então existe um outro nível – a 
consciência dos pássaros. Então existe outro nível além deste – a consciência 
dos animais . Então isso incorpora a consciência de todos na Terra. Desta 
forma, possui muitas camadas e muitos níveis.

Enquanto você se abre e se torna muito mais consciente de todas estas coisas, 
você pode conversar com estas energias. Sim, de fato. E, Shaumbra, nós lhes 
encorajamos a conversar com estas energias, a comunicarem-se com elas. 
Até mesmo a energia de um lápis que seguram nas mãos tem consciência de 
si mesmo, não um espírito como vocês. Mas, tem consciência e você pode 
conversar com ela.

Você pode conversar com móveis velhos que existem por centenas de anos… 
e as estórias que irão contar a vocês de pessoas que sentaram neles (risos) 
Todas essas coisas estão vivas e vibrantes. Enquanto humanos iluminados, 
vocês podem fazer isso, vocês podem se divertir um pouco brincando com 
isso.

Enquanto estão dirigindo estrada abaixo, o sinal de parada tem consciência. 
Ele dirá quantas pessoas passaram por ele, dirá quantas pessoas o 
amaldiçoaram, ele permitirá que sintam a sua parte melálica, permitirá que 
sintam a força de sua mensagem. Existem muitas camadas e níveis.

Agora, vocês ficaram um pouco confusos porque irão para todas estas 
camadas e níveis diferentes. Pode ser um pouco confuso no começo. Mas, 
enquanto vão trabalhando com isso, enquanto conversam com tudo ao redor 
de vocês, serão capazes de discernir em qual nível ou qual camada estão… 
com quem estão se comunicando … o que estão sentindo.

Então isto vai muito mais longe do que as coisas que estão ao redor de vocês. 
Existem camadas e níveis de consciência interdimensional até mesmo nesta 
sala, camadas com entidades que deixaram o corpo humano mas ainda 
permanecem caminhando nesta Terra. Vocês os chamam de fantasmas. 
Existem alguns nesta sala agora mesmo. Estão bastante confusos por vocês, 
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por todos vocês (risos) Eles não estão muito certos da razão pela qual estão 
aqui, mas existe alguma coisa que os mantém aqui.

Há, na verdade, camadas de consciência de anjos que estão aqui. Eles 
adoram quando vocês conversam com eles. Isto os faz brilhar e reluzir.

Existem níveis de consciência intergaláctica. Existem, como diriam, formas de 
vida inteligente nas camadas dos níveis intergalácticos. Nós dissemos que 
quando vocês olham para seu universo físico, não há muita coisa lá fora. 
Porém, há muita coisa entre outras camadas e níveis. Não há muitas formas de 
vida em outros planetas do seu universo, mas há formas de vida nas camadas 
superiores, inferiores e laterais.

Estão todos esperando, a propósito, que um dia estejam capacitados a entrar 
nesta camada que vocês chamam de seu universo. Estão esperando que 
vocês façam o trabalho que permitirá que a porta seja aberta, e então eles 
poderão entrar no que vocês chamam de universo físico. Muitos destes, que 
vocês chamam de aliens, existem em outros níveis interdimensionais.

Conforme falamos anteriormente, eles são vocês, numa perspectiva do 
passado. São vocês olhando do passado. De uma forma, eles são o passado 
em termos de tempo. De uma forma, porque vocês semearam estas raças as 
quais vocês chamam de aliens. Vocês semearam… vocês iniciaram estas 
famílias e estes grupos. E então vocês seguiram em frente. Então, eles ainda 
carregam muito de sua energia.

Existe vida em tudo ao redor de vocês. Se vocês estiverem quietos e abrirem 
seus corações, poderão ouví-los. Muito em breve vocês serão capazes de vê-
los. Existe consciência em uma pedra, e isso conversará com você. Quando 
aprenderem a se comunicar com uma pedra, então entenderão como movê-
la sem tocá-la.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2: Tobias, sendo um gay membro do Shaumbra, eu 
apenas gostaria de agradecer a você pelas palavras compassivas e cheias de 
entendimento. E, eu apenas desejo que todos os gays e lésbicas, e bissexuais 
tenham essa compaixão e entendimento.
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TOBIAS: E, agradecemos a você pela sua jornada, pelo que tem enfrentado 
em sua vida. Pedimos a todos os Shaumbra que estão aqui agora que honrem 
você com um aplauso, pelo que tem feito (aplausos). Algum dia, algum dia os 
humanos irão olhar para trás, para aqueles dias em que havia uma dura 
divisão entre masculino e feminino, homem e mulher, e eles irão se perguntar 
como isso pôde acontecer. Algum dia eles irão olhar para trás, para os 
verdadeiros guerreiros que trouxeram estas energias juntas, para aqueles 
como você, aqueles que estão agora na sua sociedade, enfrentando 
dificuldades, enfrentando a punição daqueles que se auto-denominam 
religiosos. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: Tobias, desde a Séria dos Criadores, vocês nos 
disse que se escolhêssemos criar alguma coisa, nós poderíamos. Por que isso 
não acontece?(risos)

TOBIAS: Regras! Suas regras! Sua auto-estima! Todas estas questões das quais 
falamos para você inúmeras vezes… velhas questões de vidas passadas que 
ainda estão trancadas, vidas passadas quando vocês fizeram votos de 
pobreza… regras que vocês deram a si mesmos nesta vida !

Vocês sabiam que seu maior medo é sua habilidade para criar? Vocês se 
preocupam com isso, deixem ficar sem muros, sem regras, sem restrições, sem 
barreiras, sem filtros, sem a preocupação de que poderão criar alguma coisa 
feia ou ruim. Pensem nos dias anteriores quando ainda não estavam na Terra, 
quando vocês estavam criando o universo físico, quando aconteciam grandes 
guerras e grandes batalhas. E, vocês disseram a si mesmos “Eu NUNCA mais 
vou expressar meu poder desta forma outra vez!” e, aqui estão vocês, diante 
de nós, perguntando por que não conseguem criar ?

Não podem perceber porque não podem criar? Não podem ver todos os 
filtros e barreiras que colocaram em torno de si? O medo de ser um criador? 
Agora, liberem tudo isso e criem. Liberem tudo e criem tudo que seu coração 
desejar.

Não se preocupem em criar muito para si mesmos. Não se preocupem que 
faltará alguma coisa para os outros se vocês criarem abundância para si 
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mesmos. Não faltará. Há muito para todos. É tudo uma questão de auto-
estima. Tudo vem pra você de acordo com sua auto-estima.

Vocês tem habilidade para criar universos. Agora, tragam esta habilidade e 
este poder para a Terra, e não tenham medo do que vocês são. “Eu Sou”. 
Lembrem-se do “Eu Sou”

Vocês também precisam praticar a criação antes que qualquer coisa 
aconteça. Nós vemos humanos que se sentam, esperando, esperando criar, 
porém não expressando. Não acontecerá a menos que vocês dêem o 
primeiro passo. Abundância começa quando você começa. A Saúde 
começa quando você começa. Relacionamentos, e todas as outras coisas 
que os humanos se preocupam… começam quando você começa. Peguem 
a varinha mágia que vocês têm e façam. Assim seja ! Vocês são criadores !

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4: fico muito feliz que disse isso. Eu me sinto como se 
estivesse quebrando as regras, e é hora de começar a criar. Eu sou conhecida 
como Linda Lee, e eu estou aqui para ajudar a humanidade. E, posso ser 
contactada através do email spiritspower@earthlink.net. E eu agradeço muito 
a você pela minha jornada. E estou muito feliz em ajudar os outros em suas 
jornadas.

TOBIAS: De fato. E pelas mudanças que tem feito dentro de si, você está 
ajudando a humanidade. Tornando-se disponível e declarando que você é 
uma professora, está pronta para guiar os outros que vierem a você. Você fez 
muita diferença, apenas com isso. De fato, para todos vocês, para todos 
vocês, há uma coisa para ser ensinada aos outros – que eles são Deus 
também. Eles serão ensinados de muitas formas diferentes, dependendo da 
pessoa que vier até você. Mas, na verdade, torne-se disponível. Declare que é 
uma professora. Permita que sua própria alma ouça isso. Declare que está 
pronta para qualquer coisa que aparecer no caminho. E assim será.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5: Olá . Primeiro gostaria de dizer “Obrigado Tobias… 
obrigado a você Geoff… obrigado Linda”. E parte deste agradecimento é 
porque há 10-12 anos atrás eu sentia muito medo de falar na frente das 
pessoas. E aqui estou eu! E, penso que o Espírito está me empurrando 
firmemente, caso contrário eu não estaria aqui neste momento. Oh, eu quero 
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dizer ? você sabe, quando eu era uma criança, fui criada na igreja Católica 
Romana, e a primeira lição do catecismo é “Quem é Deus?”, e Deus está em 
todos os lugares. Então nos anos 80 eu lí “Eu sou Deus”, e foi bastante fácil 
abraçar isso. E, então, em algum ponto ao longo da estrada eu descobri que 
Católico significa “universal”. Então, eu percebi que “Oh, eu não sou uma 
católica romana, eu sou apenas católica”. E, aqui estou eu. E, estou parada. 
Existe isso… Tobias, você entenderia se eu dissesse “a carta?” Você entenderia 
Tobias o que eu quero dizer se eu me referisse à “Carta?”. É algo que eu 
escrevi e parece que me mantém presa. Mas, de qualquer forma, eu não sinto 
que esteja lidando com baixa auto-estima, mas sim com “falta”, falta de 
entendimente e falta de confiaça. Comente isso para mim, por favor, porque 
eu quero ajudar o maior número possível para o bem maior. Mas estou presa.

TOBIAS: Nós sabemos porque muitos de vocês estão se sentindo presos agora. 
Parte disso é devido a muitas velhas questões que ainda estão surgindo. E, 
conforme já dissemos antes, será mais fácil nos próximos meses. Ficará mais 
fácil. A outra parte é o que vocês declararam no Shoud hoje – existem tantas 
velhas regras que VOCÊS colocaram lá e estão no caminho. É chegado o 
momento de liberar isso. Vocês liberam observando e vendo quais são estas 
velhas regras e então deixando-as ir.

E, queridos amigos, acrescentamos, para aquele que fez esta pergunta –
como dizer – não é para você mudar, ou salvar o mundo. Sabemos que muitos 
de vocês tomados por um grande amor que vem de seus corações dizem “Eu 
estou aqui para ajudar a humanidade, para salvar a humanidade”. Mas, não 
há nada do que eles possam ser salvos!

Eles estão gostando do jogo (risos). Eles estão sentindo prazer e se divertindo 
com a doença em seus corpos, e com os problemas que estão passando com 
seus parceiros e seus amigos. Eles estão se deliciando com as batalhas que 
estão travando em suas próprias mentes.

Conseguem entender que vocês também passaram por isso ? Vocês 
passaram por todas essas experiências. E até que estivessem prontos para o 
despertar, tudo isso fez parte de sua jornada.
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Então, lembrem-se que são professores, e eles virão até vocês. Virão até vocês 
quando isso for apropriado. Não há necessidade de sair e pregar ao próximo. 
Vocês não precisam ser aqueles que se colocam nos altares pregando regras. 
Vocês não precisam ficar contando aos outros o que Tobias diz. Vocês 
precisam dizer a eles aquilo que seu próprio coração diz.

Para você que fez a pergunta, existem – como dizer – algumas questões 
pessoais que seria melhor não mencionar aqui. Então, pedimos que você 
converse com Cauldre após esta sessão. Gostamos de fazê-lo voluntário ! 
(risos) Reserve um tempo para conversar com ele. Ele está nos perguntando 
que tempo ele teria, mas sabemos que ele encontrará um tempo. É melhor 
não discutirmos estas questões pessoais aqui. Mas, agradecemos a você pela 
oportunidade de falar a respeito destas outras coisas.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6 – olá Tobias. Obrigado por estar aqui transmitindo 
esta bela iluminação, esta informação que você nos deu que está mudando 
nossas vidas, e mudando nossas vidas eu sinto… ou mudando minha 
consciência, eu sinto que estou mudando, não apenas minha vida, mas 
aqueles que ao redor de mim a partir da minha percepção. Uma das 
perguntas que tenho para você é – nós escolhemos a dor em nossas vidas 
como forma de obter mudanças ?

TOBIAS: com certeza vocês escolhe, pois o Espírito nunca impõe nada, nunca 
impõe. Os anjos nunca impõe. Vocês estabelecem todas as experiências pelas 
quais passam. Agora, a dificuldade é que vocês nem sempre percebem como 
estabelecem estas coisas. É feito em outros níveis dentro de vocês que vocês 
não reconhecem em seu nível de consciência. Vocês dão a si mesmos todo 
tipo de experiência.

No passado vocês estabeleceram experiências baseadas em sua percepção 
de Carma, baseadas em sua percepção de leis de equilíbrio. Agora, muitos de 
vocês já passaram adiante. Agora, vocês entendem que não há carma. Mas, 
de fato, tudo está estabelecido por vocês como parte de seu crescimento e 
parte de seu entendimento.

Estamos agora em uma época de transição aqui, onde não há necessidade 
de lições. Não há necessidade de passar por dor e dificuldades. Vocês estão 
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transicionando de seu próprio trabalho agora estando disponíveis aos outros, 
quando for apropriado para que eles venham até vocês, para estarem a 
serviço. Falamos a respeito disso antes quando dissemos “Não depende mais 
de vocês”. Existem coisas que virão para suas vidas onde vocês estão para 
serem os guias e os facilitadores dos outros. Mas, vocês também estão 
estabelecendo isso. Vocês estão se colocando num lugar para serem seus 
professores.

Em resposta à sua pergunta – o Espírito e os anjos nunca criam o cenário para 
você. Tudo vem de dentro. E, quando você perceber isso, você terá um 
entendimento melhor de como você é verdadeiramente um criador.

LINDA: Esta seria a última pergunta.

TOBIAS: mais uma pergunta seria apropriada (risos)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7: Obridada por tudo que faz, Tobias, e a todos. Eu 
gostaria de livrar-me da dor. Eu gostaria de… quero que ela vá embora! Eu 
não me importo com minha jornada. Quero que a dor vá embora. Como eu fiz 
isso? (audiência ri e aplaude)

TOBIAS: Nós amamos a forma simples como você colocou esta questão (mais 
risos) E, na verdade – como diríamos- entenda, por mais difícil que possa ser, 
entenda que essa dor que você carrega, antes de qualquer coisa, é apenas 
uma ilusão. Não é para ser sentida desta forma. Mas, na verdade, é apenas 
uma ilusão. Entenda que você pode exigir que esta dor vá embora. Você 
pode insistir nisso. VOCÊ é o criador. Você é o governante do seu reino. Esta 
dor está aí por causa das velhas questões, na verdade. Mas, você ainda está 
permitindo que ela resida dentro de você.

Você pode remover a dor. Diga a ela que vá embora. E, se ela voltar, é 
apenas para testar quão forte você é. Você está apenas testando a si mesmo 
para ver quão forte é. Se ela voltar, diga que se vá novamente. Exija que vá 
embora.
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Agora, esta é uma boa questão, Shaumbra, porque muitas vezes quando 
você muda sua mente, quando você libera coisas, muitas vezes elas retornam 
porque isto é um auto-teste. É uma forma de se perguntarem se vocês foram 
verdadeiramente sérios a respeito do que são e do estão fazendo. Às vezes 
vocês precisam repetir várias e várias vezes até que entendam no nível da 
alma, e que ouçam sua própria voz dizendo “Eu Sou”. Então é melhor dizer a 
esta dor que ela não tem mais lugar em sua vida, dizer a ela que vá embora. 
Você é o criador. Você é o governador do seu reino.

E, assim é, queridos amigos, que chegamos a esta época maravilhosa de 
feriados e Natal na Terra. Chegamos ao tempo de completar as grades. É o 
momento de vocês se alegrarem com as próximos semanas, pelo menos 
últimas semanas com a grade da forma em que estava, entendendo que 
agora vocês têm acesso a toda a sua divindade. Mas, depende de vocês 
segurá-la, obtê-la e utilizá-la.

Nós amamos esta época do ano na terra, pois as energias são tão 
maravilhosas. Os corações se abrem. Há tanto amor e receptividade. Sim, 
verdadeiramente, há stress. E, haverá stress ao redor, conforme mencionamos 
no começo da discussão hoje, o stress que é causado pelas mudanças que 
estão ocorrendo. Mas, estaremos com vocês enquanto aproveitam esta 
época de feriados com aqueles a quem amam, e com aqueles com quem 
dividem suas vidas. Estaremos lá, bem ao seu lado.

Na verdade, vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Tradução: Márcia Barbosa - email: marcia.barbosa2007@gmail.com

Série do Humano Divino:

Shoud 6: "O Eu como Seu Guia "

Apresentado ao Circulo Carmesim
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Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que lhes damos as boas-vindas ao lar! 
Nós lhes damos as boas-vindas por estarem novamente na energia de quem 
vocês são. Nós lhes damos as boas-vindas por estarem novamente neste 
espaço que criamos juntos com tanta freqüência. Todos nós – os que são 
Shaumbra na forma humana, os que são Shaumbra neste lado do véu – nos 
reunimos e nos divertimos juntos neste momento.

É sempre um motivo de grande emoção para mim, Tobias, quando venho a 
este espaço. [Rindo] Leva algum tempo para eu respirar! Quando consigo, 
não é oxigênio que eu respiro como vocês, humanos, fazem. Em vez disso, 
abro todos os sentidos para que eu possa sentir vocês verdadeiramente... para 
que eu possa ouvir vocês... para que eu possa sentar ao lado de vocês e 
apreciar estes momentos preciosos que passamos juntos. Na verdade, sejam
bem-vindos ao lar neste lugar maravilhoso, neste centro que vocês têm aqui 
[referindo-se ao retorno ao Coal Creek Center]. Sim, estivemos aqui antes e 
adoramos as energias.

Podemos adaptar nossas energias a qualquer ambiente, quer estejamos ao ar 
livre em uma reunião de Shaumbra quer em um de seus frios salões de hotel... 
nós podemos todos ajustar nossas energias.

Realmente, vocês podem estar no meio de áreas carentes, negativas e 
escuras. Queridos amigos, vocês não têm que deixar que isso os afete. Vocês 
não têm que emitir raios de luz para mudar o ambiente à sua volta. Vocês 
simplesmente vão lá e ele muda.

Achamos engraçado alguns humanos criarem esses “escudos” ao redor. 
“Cerquem-se de luz”, dizem. Nós dizemos: “Derrubem os muros.” Vocês podem 
estar ou viver em qualquer lugar e não serem afetados por nada. Isso é o que 
chamamos de compaixão. Compaixão é a verdadeira compreensão da 
jornada dos outros e da sua jornada. Com compaixão, vocês podem ficar no 
lugar mais escuro possível, no mais atemorizante. Vocês não têm que criar 
escudos.
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Por direito, agora, Shaumbra, vocês são iluminadores. Vocês brilham. 
Resplandecem. Vocês emitem uma Nova Energia, quer a percebam 
conscientemente ou não. Quando vocês vão a um shopping, quando vão am 
local público cheio de gente, vocês não têm que levantar esses muros. 
Simplesmente, têm que estar no momento presente.

O que vocês consideram negativo, escuro ou qualquer outro tipo de energia 
desequilibrada passa direto. Isso não tem que afetá-los. Passa direto. Quando 
levantam os muros de proteção, vocês também mantêm afastadas as 
energias. Vocês levantam um muro em torno de si. Vocês se defendem, de 
modo que deixam de sentir e perceber. Foi apropriado enquanto estavam 
aprendendo sobre si mesmos e sobre Deus nisso tudo, sim, até certo ponto, 
criar essas barreiras. Mas, queridos amigos, agora há uma Nova Energia.

Realmente, nos próximos meses, nós lhes diremos coisas específicas que vão 
parecer que contradizem coisas que dissemos anteriormente ou coisas que 
ouviram de outros canais. Por quê? Porque essa é uma Nova Energia. Ela está 
mudando rapidamente. Vocês estão mudando.

Alguns de vocês estão tentando ir ao encontro de nossa energia bem agora. 
Estão dizendo: “Algo parece diferente. Talvez, eu não esteja no lugar certo. 
Talvez eu devesse ter feito um ritual antes de vir.” Alguns podem dizer: “Eu 
esqueci de descarregar a sala, portanto, não consigo me conectar como 
antes.” [Risos da platéia]

Queridos amigos, a razão pela qual vocês não estão se conectando conosco 
como antigamente é porque vocês mudaram e nós mudamos. A energia está 
em um ponto diferente agora. Acostumem-se. Acostumem-se às mudanças 
constantes. Aprendam a não voltar para as Velhas maneiras. Honrem as 
velhas maneiras. Elas serviram bem a vocês. Mas vocês estão agora em uma 
Nova Energia.

A energia que trazemos hoje vem de um lugar diferente. Imaginem um 
sintonizador dentro de vocês. Agora, ajustem o botão como se fossem 
sintonizar uma estação de rádio. Ajustem-no para uma freqüência mais alta. 
Podemos vir de maneira diferente agora nessa freqüência mais alta porque 
vocês estão numa consciência mais elevada. Quando vocês dizem: “Foi 
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diferente no mês passado ou num outro mês... o que está errado aqui é...” Ah, 
esperem um momento. Permitam-se vir para esta freqüência mais elevada 
para se fundirem a nós.

Há uma metáfora maravilhosa aqui. Já estivemos neste salão antes (Coal 
Creek Canyon), neste maravilhoso centro com lareira, cozinha e pisos de 
madeira que rangem. Vocês começaram as reuniões do Círculo Carmesim 
aqui e, depois, passaram para diversos outros locais. Agora, vocês estão de 
volta. Mas, como muitos repararam hoje, voltaram para um Velho lugar, mas 
ele parece diferente. Está diferente por causa de vocês, porque vocês 
mudaram.

Vocês acharão esta metáfora muita apropriada no ano que se segue. Vocês 
voltarão a Velhos lugares, mas eles irão parecer diferentes. Reparem no que 
acontece quando vocês retornam a um Velho lugar, quando são chamados 
para lá novamente para trabalhar.

Ah, sabemos que Cauldre [Geoffrey Hoppe] se preocupa muito. Ele se 
preocupa que voltar para este salão talvez seja dar um passo para trás. 
Queridos amigos, queridos amigos, é uma evolução. É um ciclo. Vocês se 
verão voltando a Velhos lugares ou se reunindo a Velhas pessoas este ano. 
Mas, será diferente... literalmente.

Com sua nova consciência, sim, vocês mudam. Vocês mudam as energias e, 
até mesmo a aparência e a percepção do Velho. Assim, quando forem 
chamados de volta ao Velho por uma razão ou outra, entendam que 
realmente não será o Velho. Será o Novo. Será o Novo de maneiras diferentes.

Estamos encantados por estar aqui neste lugar – com energias tão calorosas. 
Não estamos incomodados nem mesmo com esta banqueta. Nós a achamos 
um tanto confortável. [Risos da platéia] Ficaremos, algumas vezes, de pé aqui. 
Ficaremos de pé enquanto falamos com vocês. Às vezes, também, vamos 
perambular no meio da platéia um pouco. Sabemos que todos os 
trabalhadores voluntários estão em pânico agora! [Risos da platéia] “Ah, 
Tobias, o que você reserva para nós agora – perambulando no meio da 
platéia!”
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Mas chegará o tempo, muito em breve, em que vamos conseguir que alguns 
destes humanos passem por cima de suas preocupações, em que possamos 
vir e tocá-los, tocá-los enquanto conversamos. Gostaríamos de vir e sentar nas 
cadeiras com vocês enquanto conversamos. Pensaremos na logística. [Risos 
da platéia]

Também é diferente agora por causa dessas mudanças na grade. Os últimos 
ajustes foram feitos na grade, o que abre o caminho para que vocês aceitem 
completamente, possuam, integrem a sua divindade. Mudanças estão 
acontecendo nestas últimas semanas. Muitas mudanças acontecerão no ano 
que se segue.

Mas, agora, vamos trazer um amigo meu muito querido. Conversamos 
bastante em minha “pousada” celestial. Conversamos sobre como era ter 
estado na forma humana. Sim, na verdade, fumamos alguns charutos ao estilo 
humano. Relaxamos e contamos histórias. [Risos da platéia] Peço que sintam a 
energia de nosso convidado de honra de hoje. Sintam com a respiração. 
Sintam-no com os sentidos. Clareiem a mente, queridos amigos. Vem do 
coração. Não tentem traduzir em palavras esta energia. Apenas sintam. Ele 
vem com a cor violeta, com o raio violeta. Ele já trabalhou com todos vocês. 
Sua energia esteve bem presente ao redor de vocês nos últimos 20 a 30 anos. 
Mas sua presença não foi tão forte como nos últimos anos. Ele voltou agora, 
mais presente do que nunca.

Na verdade, nosso convidado de honra é St. Germain. Ele é um amigo meu 
muito querido, e de vocês também. Juntos passamos muitas horas 
conversando sobre os humanos, pois ele também caminhou como humano. 
St. Germain é o mestre da alquimia e o mestre da mudança. St. Germain não 
se conformava com os Velhos caminhos, ao contrário, dizia: “Há um caminho 
melhor aqui na Terra.” Ele experimentou energias e praticou a alquimia 
enquanto vivia como humano na Terra.

St. Germain passou por seu próprio processo de ascensão enquanto esteve na 
Terra. Ele aprendeu a se deslocar entre as existências e a integrá-las. Ele 
aprendeu a quebrar as barreiras da lembrança de uma vida à outra.
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Meus caros, o querido St. Germain tem sido como uma parte de sua jornada 
nestes últimos anos, mas principalmente quando vocês estão em estado de 
sono. Ele esteve afastado dos reinos da Terra por um tempo, trabalhando com 
vocês no estabelecimento de energias para a Nova Terra. Ele também se 
preparou para esta época, preparou suas energias de modo que pudesse 
uma vez mais caminhar bem próximo a vocês.

As energias de St. Germain ficaram afastadas por um tempo. Ele retorna agora 
na conclusão da grade. Ele retorna nesta época em que vocês podem 
possuir, verdadeiramente, a sua divindade. Ele chega agora, tão feliz por estar 
aqui, tão feliz por estar com todos vocês numa recordação de sua própria 
jornada humana. Ele voltará a visitar este grupo muitas vezes este ano. Ele os 
visitará diretamente. Sua energia chega diretamente, não mais no estado de 
sono, mas quando vocês estão bem acordados.

Assim, pedimos que registrem, por alguns instantes, esta percepção de St. 
Germain. Alguns podem ver cores. Alguns podem ter sensações no corpo. 
Para alguns pode ser apenas um saber. Mas, lembrem-se dessa percepção, 
porque St. Germain diz que ele virá a vocês em seu estado desperto. Ele estará 
aí para encorajá-los quando passarem por algumas dificuldades. Ele os 
lembrará de que todas as soluções já estão à mão.

É um grande prazer para nós ter a energia de St. Germain aqui conosco neste 
dia.

Vamos falar um pouco sobre até onde vemos que a humanidade vai chegar 
este ano. Não são profecias. Não são previsões. Vamos falar de coisas que 
vemos de nossa perspectiva. Queremos compartilhá-las com vocês para 
ajudá-los a entender o que o mundo está passando, onde vocês estão em 
relação a essas coisas, ajudá-los a entender, de modo que as coisas não 
precisem afetá-los tanto.

O ajuste final da grade e o potencial de capacitação para todos os humanos 
criam um desafio para a velha energia da dualidade. Talvez os humanos não 
percebam, com a mente consciente, que eles têm o potencial para a 
capacitação. Mas os humanos ao redor do mundo estão sentindo alguma 



163

coisa. É desconfortável, às vezes. É como ouvir um constante bater na porta, 
mas não querer reconhecê-lo.

Vocês sabem do que estamos falando. A maioria de vocês teve essa 
experiência antes do despertar. É um sentimento de intranqüilidade, uma 
sensação de não estar em paz, de que alguma coisa vai acontecer, mas não 
se sabe o quê. Isto fez parte do seu processo de despertar. Eram as trombetas 
de Gabriel chamando-os para despertar.

Os humanos do mundo inteiro estão sentindo isso agora, mesmo que não 
sejam freqüentadores assíduos de igrejas ou pessoas espiritualizadas. Estão 
sentindo que algo mudou. Este sentimento, esta agitação está, de fato, 
intensificando as energias da dualidade bem agora. E continuará a fazer isso 
pelos próximos anos. A dualidade se intensificará. Vocês não precisam 
participar disso. Vocês não precisam ser afetados por isso. Mas vocês verão 
isso nos outros. Falamos sobre isso antes quando dissemos que vocês passaram 
por um processo difícil que os desafiou em sua própria ascensão, no caminho 
para a Nova Energia. Mas vocês tinham ferramentas e tinham uns aos outros.

Agora, há uma nova onda de humanos passando por esse processo. Eles não 
têm o tipo de entendimento ou histórico espiritual que vocês possuem. 
Certamente, eles não têm outros Shaumbra para guiá-los. Pelo menos, não até 
que façam contato com vocês, os professores.

Com a dualidade intensificada este ano, vocês verão crescer o potencial 
para a guerra. Quando acalmar em uma área, vai estourar em outra. Regiões 
do mundo, pacíficas por um determinado tempo, se envolverão em conflitos. 
Entendam, isso é bem parecido com o que vocês vivenciaram. Existem Velhas 
Energias que precisam ser aclaradas, de modo que virão à superfície para 
serem reconhecidas e transformadas.

É por isso que dizemos a vocês, queridos Shaumbra, que não é apropriado 
rezar pela paz. É apropriado estar em sua PRÓPRIA paz e esclarecer isso ao 
mundo. Mas, entendam, existem determinados conflitos, Velhas Energias que 
precisam ser levadas a cabo.
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Há rumores de guerra no Iraque, e vocês vêem como isso cria comoção em 
todo o mundo. Há uma intensa preparação para o combate. Alguns 
poderes... algumas forças gostariam de ter guerra. Outras lutam pela paz.

Vemos que algumas negociações de última hora serão realizadas para 
apaziguar as coisas. Mas, queridos amigos, as energias do conflito vão estourar 
outra vez. Se elas não estourarem no Oriente Médio, surgirão em alguma outra 
parte do mundo. Vocês verão conflitos eclodindo e cessando, eclodindo e 
cessando. Alguns conflitos podem resultar em guerra. Não precisa ser desse 
jeito. Esses conflitos podem ser resolvidos com franqueza, com grande 
honestidade. Vocês sabem com que isso se parece. Vocês tiveram esses 
conflitos dentro de si. Vocês, de certo modo, são o microcosmo do que está 
acontecendo no mundo. Esses conflitos vieram à tona dentro de vocês. Às 
vezes, vocês tentavam estabilizá-los ou ignorá-los. Nós os vimos correrem de 
seus problemas! [Risos da platéia] Vocês não queriam enfrentar a situação 
dentro de vocês. Mas, mais cedo ou mais tarde, vocês tiveram que lidar com 
seus conflitos internos. Mais cedo ou mais tarde, vocês tiveram que levá-los a 
termo.

Este será um ano muito interessante. Com as finanças mundiais, esperem o 
mesmo que no ano passado. Mais altos e baixos... não é um bom momento 
para aplicar no mercado de ações. Para alguns que pedem dicas da bolsa –
não é um bom momento. [Risos da platéia] São muitos que nos pedem dicas... 
muitos mesmo! [Mais risada] Se eu, Tobias, ou St. Germain voltássemos à Terra 
hoje, esse era um tipo de aposta do qual fugiríamos.

No mundo dos negócios, esse fenômeno que vocês têm visto ultimamente – as 
maiores corporações falindo – também continuará. Continuará não só nos 
Estados Unidos, mas em todo o mundo. De certa forma, essas empresas 
ficaram tão grandes que não conseguem mais lidar com suas energias. De 
certa forma, elas escolhem implodir para se dividirem em pedacinhos.

Vejam bem, há uma determinada cota de energia que é apropriada, seja 
para um país, uma empresa ou o que for. Ela cresce e precisa reduzir-se em 
partes menores. Às vezes, as partes menores podem ser mais eficazes do que o 
todo.
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Nós falamos sobre as igrejas em discussões anteriores. Elas continuarão a se 
dispersarem. Haverá mais controvérsia este ano nas igrejas. Haverá grandes 
mudanças na liderança de algumas das maiores igrejas como resultado da 
controvérsia, e também como resultado de certos líderes que – como dizer –
não têm força para atravessar essas grandes mudanças de consciência.

Haverá grandes mudanças em suas igrejas. Quando virem isso, não entrem em 
pânico. Entendam que tudo é apropriado. Nós falamos sobre isso um tempo 
atrás quando dissemos que as paredes iam ruir. E não estávamos falando 
somente das igrejas. As paredes vão ruir. Faz parte da transformação.

St. Germain entende muito de transmutação de energias, e sabe que algumas 
vezes é necessário que as paredes venham abaixo para que sejam 
reconstruídas de um jeito diferente, de uma Nova maneira.

Queridos amigos, são tantas as coisas que acontecerão no mundo este ano. 
Grandes avanços científicos e tecnológicos, mais do que viram nos últimos 
anos. É interessante observar que, enquanto uma área – a área dos negócios, 
das igrejas e da política – vai passar por grandes transformações, muitas 
mudanças, muitas paredes vão ruir... por outro lado, a ciência e a tecnologia 
irão dar enormes saltos adiante.

Vocês ouvirão sobre novas descobertas para problemas médicos que 
atormentam os humanos há anos. Seus médicos e cientistas irão anunciar 
novas percepções. Levará um tempo para finalizarem os testes e as 
certificações necessários, mas as descobertas estão à mão. Quando lerem 
sobre elas nos jornais, vocês perguntarão: “Como isso ainda não tinha sido 
desenvolvido? Como a descoberta era tão simples e não foi percebida em 
todos esses anos?” Nós lhes dizemos que é por causa do trabalho que vocês e 
outros humanos no caminho espiritual estão fazendo.

Nós já lhes dissemos– não tem mais a ver com vocês. Vocês estão passando 
por todos esses processos internos. Vocês estão mudando sua consciência. 
Vocês estão elevando a consciência do planeta.
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O que acontece quando vocês elevam a consciência? Ela se expande! 
Vocês deixam disponível um novo nível de consciência para o mundo inteiro. 
Depois, quando seus cientistas, quando seus engenheiros, quando todos os 
seus líderes forem trabalhar, a mudança da consciência de vocês permitirá 
que eles cheguem a novas percepções, a novas descobertas.

Um de seus maiores inventores, aquele a quem chamam de Thomas Edison, 
cercou-se, um tanto involuntariamente, daqueles que mantinham um nível 
muito alto de vibração e energia. Quando realizava suas invenções e seus 
experimentos, ele literalmente saía de sua consciência elevada e chegava a 
compreensões e realizações que de outra forma não teria alcançado.

Quando tomarem conhecimento desses grandes avanços científicos e 
tecnológicos este ano, agradeçam a vocês mesmos pelo trabalho que estão 
fazendo. Vocês estão mudando a vibração e permitindo que outros 
trabalhem de um modo novo e diferente. Estão vendo o efeito que vocês têm 
no mundo?

Por falar em ciências, queridos amigos, vamos falar um pouco sobre clonagem 
humana. Queremos que registrem o que está acontecendo bem agora. 
Queremos que permaneçam com a mente aberta em relação a isso, pois não 
é necessariamente o que vocês ou outros pensam. Será que vocês não 
acham interessante que um grupo de buscadores espirituais (os Raelianos) seja 
capaz de combinar tecnologia e ciência com estudos espirituais?

Sim, de fato, sabemos que eles poderiam fazer um trabalho melhor de 
relações públicas! Mas existe um plano por trás disso. Vocês verão ele se 
desvendar nas semanas e nos meses que virão. É necessário alguém 
proeminente, que os humanos comuns chamariam de alguém cujo destaque 
está à margem, para desenvolver esta tecnologia.

Os Raelianos estão, na verdade, fazendo contato com os reinos externos. 
Estão, na verdade, contatando alienígenas. O que eles ainda não 
reconheceram é que os alienígenas são eles mesmos no passado. De fato, 
eles estão trabalhando com semente das estrelas. De fato, estão trabalhando 
com energias muito interessantes em seus experimentos. Queridos amigos, é 
necessário alguém com uma mente muito aberta para quebrar barreiras. 
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Talvez pessoas assim sejam consideradas um pouco desequilibradas, mas isso é 
necessário para se chegar ao próximo nível. É necessária a combinação de 
espírito e ciência para se dar o salto. Podemos lhes dizer agora que eles serão 
menosprezados e ridicularizados na comunidade científica e na mídia.

O que eles desenvolveram é apenas o começo. Eles têm um entendimento 
das questões básicas que incluem níveis mais simples que o DNA. Eles fizeram 
isso, permitindo que as mentes se expandissem e, depois, passando à 
aplicação prática. Eles fizeram isso, cercando-se de vibrações elevadas e 
também se conectando com as vibrações de vocês.

Eles serão ridicularizados pela comunidade científica. A comunidade científica 
tem que diminuí-los, pois o invento não foi realizado por ela. [Risos da platéia]
Mas, por debaixo dos panos, alguns cientistas compreenderão o valor do 
trabalho dos raelianos, algo tão simples que não foi percebido.

Vamos falar sobre a questão filosófica da clonagem. Sabemos que há muita 
controvérsia. Continuará assim. Aqueles que se manifestarão contra são nossos 
amigos queridos, os líderes das religiões convencionais. [Risos da platéia] Eles 
não acreditam que vocês sejam Deus. Eles sobem no púlpito e não acreditam 
que vocês sejam Deus. Eles não acreditam na combinação de ciência e 
espírito, e no fato de que vocês podem criar coisas importantes.

O que está acontecendo com a clonagem na Terra é algo que será 
trabalhado intensamente na Nova Terra. Entendam, o princípio é simples. 
Vocês não são o seu corpo. Vocês são o Espírito. Quando vocês escolherem 
deixar seu velho corpo físico, vocês podem se clonar. Vocês podem ir de uma 
existência a outra sem ter que passar por todo o processo traumático do 
nascimento. Se quiserem permanecer nesta Terra, vocês não precisam passar 
pelo ciclo longo e um tanto doloroso para voltar aqui. Vocês podem apenas 
pular para dentro de um novo corpo.

Queridos amigos, alguns estão equivocados. Vocês não estão clonando o 
Espírito. Vocês estão simplesmente clonando a biologia. Alguns não entendem 
que a vida é eterna. Vocês podem mudar de corpo físico muito facilmente. 
Isso está vindo. Está a caminho. Ainda há muito o que aprender. Esses primeiros 
clones têm muitas imperfeições. Mas está chegando. Está chegando.
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Falamos da Nova Terra e dissemos que vocês podem entrar na biologia e 
depois sair dela. Isso também será possível aqui na Terra. Haverá desavenças 
com as forças que não querem que isso aconteça. Elas têm medo. Têm medo 
porque isso significa rever as coisas e mudar, ou jogar fora os velhos livros. 
Alguns não querem fazer isso. Simplesmente, têm medo.

É por isso que passamos tanto tempo falando com vocês, Shaumbra, dizendo 
que vocês são os novos professores. É hora de darem um passo à frente e 
serem ouvidos.

Neste ano e nos anos por vir, vocês continuarão a ver a dualidade se 
intensificar ao redor. Mas, agora, queridos amigos, VOCÊS estão em um novo 
lugar. Vocês podem olhar para ela com novos olhos. Não precisam ser 
afetados pelo caos como vocês costumavam ser no passado. Vocês podem 
permanecer em um lugar de compreensão e compaixão, sabendo que muitos 
humanos ainda estão no jogo da dualidade, nos tantos jogos com os quais se 
divertem. Não tem mais a ver com vocês.

Será difícil para vocês este próximo ano se ficarem sempre procurando fora 
pelas respostas, se ficarem sempre tentando buscar algo ou alguém que lhes 
dê as respostas. Vocês já adentraram a nova era por si sós. Não há mais 
desculpas. A grade foi ajustada. Vocês passaram por um intenso processo ao 
longo dos anos. Não há mais desculpas nem mais o que esperar. Está aqui 
agora. Sua divindade está aqui agora. Está em vocês. Está em volta de vocês. 
É VOCÊS.

Ficamos um pouco aflitos quando vemos algumas pessoas dizendo: “Mas, 
esperem. Esperem pelo que vem a seguir. Vocês têm que esperam pelo ano 
de 2012. Temos mais 10 anos de espera.” [Risos da platéia] Alguns dizem que 
vocês precisam esperar pelo dia 3 de março de 2003... outros que vocês 
precisam esperar por um novo alinhamento dos planetas. Sempre há alguma 
coisa pela qual esperar! Cauldre chama isso de “cenoura espiritual”.

Queridos amigos, é apropriado para os que querem seguir pelo caminho da 
espera perpétua. Isso é apropriado. São muitos os que seguem por esse 
caminho porque, de certa forma, eles não querem assumir a responsabilidade 
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no momento. Querem ter um motivo para adiá-la. Querem ter outra data no 
calendário a fim de postergar o inevitável. E o inevitável é isso... Vocês são 
Divinos. Vocês São Deus Também.

Queridos Shaumbra, vocês são diferentes. Por isso, estamos aqui. Por isso, St. 
Germaine voltou aos reinos da Terra muito mais forte do que nunca. Ele esteve 
afastado por um tempo. Ele volta agora para trabalhar com aqueles que 
estão prontos para serem divinos e para expressarem sua divindade. Sem 
desculpas. Sem mais mudanças na grade. Sem mais alinhamentos de 
planetas. Sem mais espera de que os UFO’s aterrissem. [Risos da platéia] Nada. 
Nada.

Vocês são divinos AGORA, neste momento. Vocês concederam isso a si 
mesmos, e nós reconhecemos. Não há guias deste ponto em diante. Não há 
quem irá fazer por vocês. Ah, realmente muitos, muitos de nós estamos aqui, 
como St. Germain, Yeshua, Metatron e todos os outros. Mas estamos aqui para 
encorajá-los. Estamos aqui para ficar com vocês de tempos em tempos, para 
encorajá-los, conversar com vocês, oferecer-lhes nossa perspectiva. Mas são 
vocês que fazem o trabalho e criam sua nova vida e a vida da Nova Terra.

É hora de vocês serem seus próprios guias, de serem seus próprios guias... O Eu 
como guia. Nós olhamos para vocês agora e vemos um anjo e um Deus que 
está pronto, que tem todas as ferramentas para seguir em frente. Vemos um 
anjo e um Deus que não precisa entregar seu poder a nada e a ninguém. 
Vemos um anjo e um Deus que passou por desafios e dificuldades para 
chegar até este ponto.

Vocês se perguntam o que vem a seguir. Será que isso importa? Virá a vocês 
da maneira apropriada. E, quando vier, entendam que vocês têm todas as 
ferramentas, todas as ferramentas. Não chamem por nós nessa hora de medo. 
Chamem por vocês mesmos. Ah, nós estaremos lá, mas não poderemos fazer 
por vocês.

Agora, queridos amigos, queremos ressaltar algo que está associado ao que 
falamos em termos de ciência e tecnologia. As melhores respostas são as mais 
simples. Vocês às vezes se perguntam por que não reconheciam isso antes. É 
porque é muito simples. Vocês não percebiam.
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A divindade, o Deus que vocês são, é muito simples. Mas, ainda assim, vocês 
tentam torná-la complexa. É muito simples. Está bem aí agora. Vocês testam 
seus poderes às vezes. Vocês dizem: “Se sou Deus também, então por que não 
posso criar uma grande riqueza para mim? Por que não posso curar meu 
corpo? Por que não posso ler os pensamentos dos outros humanos?”

Queridos amigos, vocês estão colocando suas energias no lugar errado, no 
resultado final. Vocês não estão colocando as energias no momento. Quando 
vocês enfocam a riqueza, certamente terão problemas com abundância. 
Quando continuam preocupados com um relacionamento, quando ficam 
preocupados com a saúde, sempre terão essas coisas como problemas. Tem a 
ver com estar no momento, estar no Agora.

Seu Eu-Deus, sua divindade, vem até vocês no mais simples dos modos. Cuida 
de tudo, tudo. Vocês cuidam de tudo em suas vidas. Vocês ficarão surpresos 
em como é fácil permitir que seu Eu Divino venha e dê as respostas divinas.
Sem necessidade de estressar a mente. Sem necessidade de lutar com as 
coisas.

Sua divindade e vocês são a mesma coisa. De certo modo, ela esteve 
afastada de vocês, separada de vocês por um longo tempo. Esse Eu-Deus 
esteve... ah, de certo modo, longe de vocês. Vocês não eram capazes de se 
conectar a ele. Mas, ele está aqui agora, chegando com muito amor e 
compaixão por vocês, chegando com compaixão em níveis muito profundos. 
Queridos amigos, quando se depararem com um desafio na vida, entendam 
que vocês já resolveram o problema. Seu Eu Divino já o resolveu. Quando 
vivenciarem dificuldades na vida, não entrem em pânico. Compreendam que 
a solução já está aí. Está dentro de vocês. Vocês SÃO SEUS PRÓPRIOS GUIAS.

Esta divindade quer tomar conta de vocês, quer ficar com vocês, quer cuidar 
de tudo. Mas é necessário que vocês liberem as velhas maneiras de lidar com 
os problemas. Deixem ir, como costumamos dizer, liberem e permitam. A 
solução divina vai aparecer.

Muitos de vocês tiveram sonhos nestes últimos meses e anos, sonhos intensos, 
lindos. Alguns podem se recordar de partes desses sonhos, talvez só de uma 
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sensação. No sonho, vocês encontraram o ser mais amável, belo, 
misericordioso e compreensivo que já imaginaram.

No sonho, vocês seguiam por uma estrada... ou estavam sentados em casa... 
ou estavam numa festa. Vocês encontraram um ser que irradiava uma luz 
tamanha que quase os fez cair de joelhos. O ser irradiava compaixão e amor 
impressionantes. No sonho, vocês sabiam que conheciam este ser, mas não 
sabiam como. Vocês sabiam que era para estarem juntos e compartilharem a 
vida, mas não sabiam quando.

Então, uma enorme tristeza recaiu sobre vocês porque vocês não conseguiam 
se imaginar longe deste grandioso ser. Era o amor de sua vida que vocês 
sempre estiveram buscando. Era a alma gêmea. Era a parte incompleta de si 
mesmos ou a maneira como o sentiam. No sonho, vocês sentiram o amor 
intenso e a intensa conexão, e não querem que isso se vá nunca.

No momento em que se preocuparam com que a conexão se desfizesse, 
vocês começaram a gritar e chorar. Vocês sentiram que estavam voltando 
para a escuridão... voltando para a solidão... perdendo a conexão com o 
grande amor que jamais sentiram antes. Sabemos que vocês estiveram lá. Nós 
temos observado vocês em seus sonhos. Derramamos algumas lágrimas, 
sabendo o quanto foi difícil para vocês encontrar seu Eu Verdadeiro, seu Eu 
Divino, tocar e sentir aquela energia e depois perdê-la.

Queridos amigos, vocês tiveram esses sonhos para se prepararem, para 
prepararem seu corpo, sua mente, suas emoções. Vocês fizeram essas viagens 
em seus sonhos para prepararem a parte divina de vocês para vir ao mundo. 
Essa parte de vocês está aqui agora. Está aqui dentro de vocês. É um amor 
grandioso. É uma compaixão imensa. É sua alma gêmea, de certa maneira, 
porque são vocês mesmos a parte que não foi capaz de vir antes desta 
época. São vocês. Não gostamos de dizer que vocês estão separados. Essa 
parte são vocês mesmos. Sintam isso. Sintam isso agora em seu ser.

Obrigado, Gaia, foi no momento certo! [Este comentário veio de Tobias 
quando um vento forte soprou do lado de fora e abalou as estruturas bem na 
hora em que Tobias estava pedindo aos Shaumbra que sentissem o Eu Divino.] 
Este Eu Divino são vocês. Ele sempre existiu. Ele vem agora. Ele chega para ser 
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uma parte de vocês. Ele quer compartilhar tudo de um modo que nunca 
pôde antes. Vocês vão descobrir agora que, quando confiarem em si mesmos 
para serem seus próprios guias, quando pararem de procurar do lado de fora, 
quando pararem de buscar datas externas que os impedem de serem 
divinos... vocês vão descobrir que seu Eu Divino verdadeiramente cuida de 
cada necessidade.

Vocês, Deus, verdadeiramente cuidam de cada necessidade que têm. A 
abundância fluirá para sua vida. A saúde retornará. Os relacionamentos 
chegarão de maneira apropriada quando vocês não enfocarem neles, 
quando vocês viverem no Agora, quando vocês forem divinos.

Queridos amigos, a vida terá seus desafios. Mas, como dissemos: “Não tem a 
ver com vocês.” Vocês verão o conflito em volta de vocês. Vocês serão 
chamados para novos lugares. Vocês serão chamados para diferentes tipos 
de trabalho. Lembrem-se, não tem a ver com vocês.

Lembrem-se de que, para cada situação em que estiverem envolvidos, vocês, 
Deus, já têm a resposta. Saiam do cérebro humano, aquele que fica com 
medo e entra em pânico. Coloquem-se no meio das situações difíceis e 
observem como a Solução Divina se revela em sua vida. Ela se revelará em 
sua vida. Façam uma pausa por um instante. Lembrem-se de quem vocês são. 
Parem de se preocupar. Parem de ficar chamando por nós para resolver as 
coisas para vocês. Respirem profundamente. Estejam no momento e observem 
como surgem as soluções. Lembrem-se de que não será necessariamente a 
resposta que vocês pensavam que seria. Conservem a mente aberta. Ela virá 
de um lugar diferente, assim como a energia de hoje vem de um lugar 
diferente. Estamos de volta a um velho lugar aqui, mas a energia chega 
diferente. É assim que muitas de suas experiências serão. A energia virá 
diferente.

Há uma tendência, quando as dificuldades os rodeiam ou estão dentro de 
vocês, de entrarem em pânico, tentarem produzir todos os tipos de esquemas, 
planos e projetos. Um de nossos favoritos são os humanos que pensam que 
têm que pensar exatamente de um modo específico: “Só se permitem 
pensamentos positivos aqui.” Isso não funciona mais, queridos amigos. Estejam 
no centro do que quer que aconteça com vocês e em volta de vocês. 
Permitam que sua divindade, com imensa compaixão e amor, esteja com 
vocês.
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Ah, e queridos amigos, vocês vão ver... vocês vão ver como a solução surge 
da forma mais bela. Isso fará com que seu Velho modo de pensar pareça 
muito duro, cruel e frio! As novas soluções... elas serão lindas. Elas estarão além 
do que vocês jamais pensaram que fosse possível. Elas estarão na Nova 
Energia.

[Com muita empatia] Sem mais desculpas, Shaumbra! Sem espera de datas 
no futuro. Sem espera da chegada de alienígenas ou seres grandiosos. É 
Agora! O ajuste da grade foi o evento final. Sem mais esperas e sem mais
desculpas!

VOCÊS SÃO SEUS PRÓPRIOS GUIAS. A resposta está dentro de cada um de 
vocês, individualmente. Está dentro de vocês. Fiquem no momento. Inspirem. 
Entendam que vocês são Deus também. Observem as novas soluções 
surgirem.

Então, compartilhem isso com outros Shaumbra. Compartilhem o que vocês 
estão aprendendo. Falem sobre essa nova coisa chamada Solução Divina. 
Digam como vocês são capacitados na vida. Compartilhem como estão 
aprendendo mais e mais a cada dia.

Nossa mensagem de hoje é simples, simples – vocês são seus próprios Guias 
Divinos de agora em diante. Vocês têm o poder dentro de vocês. Sem mais 
desculpas – a menos que queiram que seja assim. [Risos da platéia]

Agora, é hora de vocês falarem. É hora do Shoud. É hora de todos vocês 
reunirem suas energias. Precisaremos de um instante para que Cauldre mude 
as energias. E depois vocês vão ouvir o que vem de vocês.

[Pausa breve enquanto Cauldre troca para o Shoud 6.]

Shoud: Somos Shaumbra. E somos família. Somos uma só voz. E muitas.
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Nós nos reunimos como família em um lugar adorável com lindos anjos, todos 
nós de olhos bem abertos, alguns se perguntando onde está essa divindade. 
Mas, nós, enquanto Shaumbra, queremos deixar que ela venha para nossa 
vida. Nós, enquanto Shaumbra, queremos deixar ir as velhas maneiras de lidar 
com os desafios. Queremos permitir que nossa divindade assuma. Queremos 
aprender novas maneiras agora. Isso causa um pouco de inquietação e 
desconforto em nós!

Podemos sentir a verdade do que Tobias e St. Germain estão dizendo. É 
realmente o momento de sermos divinos e fazermos nosso trabalho. Esse 
momento é agora. Esperamos durante um longo tempo. Às vezes, 
pensávamos que nunca chegaria. Outras vezes, desejávamos que nunca 
chegasse. Percebemos que está aqui agora. Estamos prontos para fazer nosso 
trabalho.

Enquanto Shaumbra, sabemos que existe algo que precisamos buscar e 
resolver. É o drama, drama. [Risos da platéia] Todos nós passamos por isso 
ultimamente. Em certo sentido, não conhecemos um outro meio. Nós ficamos 
tão envolvidos em drama que achamos que tudo na vida tem a ver com 
drama. Enquanto Shaumbra, sabemos que o drama pode ser divertido, mas 
também pode privar-nos de energia, afastar a energia de nós, a valiosa 
energia de que precisamos.

Sabemos que não temos mais que nos envolver em dramas. Nossas famílias 
tentam nos puxar para eles. No trabalho, sempre somos levados pelo drama 
de alguém. Nós nos envolvemos no drama dos eventos mundiais. Nós nos 
deixamos levar pelo drama das coisas dentro de nós mesmos, de nossas 
próprias questões de auto-estima. Entramos nos nossos próprios dramas com a 
saúde. “Por que essa energia negativa, escura está invadindo meu corpo? Eu 
tenho que acabar com ela. Eu preciso exterminá-la com luz e outras coisas 
boas.”

De certa forma, não sabíamos o que fazer se não existisse drama. Parece que 
fica um vazio se não existe drama.
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Agora, reconhecemos que não precisamos participar dos dramas das outras 
pessoas. Ainda que possamos estar totalmente envolvidos com a vida. Sair do 
drama não significa ter que ser neutro, não poder ter satisfação e 
divertimento. Simplesmente, não temos que entrar nos dramas.

Drama é o que Tobias ensina na lição da mureta. É estar em nosso lugar de 
paz e ao mesmo tempo ter total compaixão pelos outros e suas jornadas... 
quer eles tenham uma vida difícil ou maravilhosa... quer estejam se 
autodestruindo... ou em grande sofrimento... quer estejam completamente 
realizados na vida... temos compaixão por eles.

Quando temos total compaixão por nossos semelhantes, não precisamos nos 
envolver em drama. Compreendemos o jogo que estão jogando e os amamos 
por isso. Temos compaixão. Com aqueles de nossas próprias famílias... o drama 
tem sido o modo de vida para eles, e para nós. Ah, eles sabem cutucar nossas 
feridas e nos colocar bem no meio do drama! Então, temos um jogo 
maravilhoso acontecendo com todos nós. Eles se sentem mal quando ficamos 
à parte, quando não nos envolvemos. Eles acham que tem alguma coisa 
errada conosco. Eles acham que estamos estranhos quando não queremos 
jogar o drama da família. [Risos da platéia]

Mas, de certo modo, temos ficado de lado dizendo para nós mesmos: “Não 
vou entrar no drama! Não vou entrar no drama! Não vou entrar no drama!” 
[Risos da platéia] Agora, podemos ficar no centro do drama, mas estando 
num espaço repleto de paz, repleto de compaixão. Nós saberemos o que 
fazer no momento. Não temos que preparar nosso roteiro para quando 
chegarmos em casa, o que pensar, o que dizer. Somos capazes de sorrir para 
eles e nos divertir com o que estão fazendo porque estamos com uma enorme 
compaixão.

Estar em um lugar de compaixão é estar também em um lugar de paz, 
sabendo que não precisamos mudar nada, que tudo é totalmente 
apropriado, que eles estão aprendendo sobre quem são justamente com o 
que fazem. Ser misericordioso significa que podemos ficar em paz. Significa 
que não precisamos gastar grandes energias tentando jogar o jogo do drama 
ou tentando que eles não joguem o jogo do drama.
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Ser misericordioso significa ser pacífico. Ser pacífico significa reter a integridade 
de nossa própria energia. Também significa ter energia e deixá-la disponível 
para atendê-los. Alguns, como sabemos, nunca estarão prontos. Outros verão 
como permanecemos nesse espaço de amor, admiração e compaixão por 
eles e podem se divertir com a experiência. Eles virão a nós quando quiserem 
saber como levar paz às suas vidas.

Quando deixamos as Velhas maneiras e passamos para a Nova Energia, 
reconhecemos o drama pelo que ele é. Reconhecemos que não precisamos 
mais jogar esse jogo. Reconhecemos que, mesmo que a vida sem drama 
possa parecer um pouco enfadonha [risos da platéia], descobrimos, na Nova 
Energia, que há uma nova satisfação, um novo entendimento e uma nova 
alegria que faz com o que o drama se torne um jogo de criança.

Então, dizemos para nós mesmos hoje: “Veja o drama pelo que ele é.” 
Compreenda que não precisamos jogá-lo a menos que essa seja a nossa 
vontade. Temos compaixão por todas as pessoas. Através da compaixão, 
podemos amá-las. Podemos deixá-las jogar seus jogos. Mas não temos que ser 
afetados. É hora de substituir o drama, de substituí-lo pela satisfação, a alegria 
e a verdadeira compaixão pelo que os outros estão fazendo.

E assim é.

[Pausa breve novamente enquanto Cauldre troca de volta para Tobias.]

Tobias: Agora, eu, Tobias, volto por um momento. Gosto de ficar de pé. [Risos 
da platéia quando Tobias se levanta da banqueta.] Logo, estarei andando. 
[Mais risadas]

Queridos amigos, vocês encontrarão as respostas em um lugar diferente 
dentro de vocês agora. Vocês encontrarão as respostas em um lugar diferente 
e estarão dentro de vocês todas as respostas. Estamos muito entusiasmados, e 
St. Germain em particular, pois ele entende de alquimia, de mudança e de 
transformação. Vocês têm passado por isso. Ele está muito empolgado. Eu, 
Tobias, estou muito empolgado por saber que, se vocês estiverem no 
momento, totalmente integrados, a solução vai aparecer diante de vocês. Ela 
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não virá de nós ou de qualquer ser externo. Ela lhes será dada por vocês 
mesmos.

Quando reconhecerem isso, vocês compreenderão o que temos falado há 
anos. Vocês entenderão quando dissermos: “Vocês são Deus também.” Vocês 
entenderão o quanto isto é simples e o quão complexo vocês o vêm tentando 
tornar. Queridos amigos, até que cheguem a este ponto de consciência, 
vocês não poderão sequer reconhecer isso, assim como os cientistas que 
trabalham em novas tecnologias e novas invenções. Eles não conseguem ver 
até que a consciência se eleve a um novo patamar.

Retornaremos daqui a pouco para responder às suas perguntas, conversar 
com vocês, aproveitar nosso tempo juntos. Nesse ínterim, comam, divirtam-se 
e fiquem afastados do drama! [Risos da platéia]

Queridos amigos, vocês nunca estão sozinhos. Vocês nunca estiveram 
sozinhos. 

Seu próprio Eu-Deus sempre esteve aí. 

E assim é!

 Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro, Junho de 2007 
mariainesfernandes@globo.com

Série do Humano Divino:

Shoud 6: "O Eu como Seu Guia

Perguntas & Respostas

4 de Janeiro 2003

..............aguardando tradução..................
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Série do Humano Divino:

Shoud 7: "A Ilusão Do Poder"

Apresentado ao Circulo Carmesim

1 de Fevereiro 2003

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos na energia do Circulo 
Carmesim. Aqueles que percorreram o difícil caminho dos anjos na forma 
humana se reúnem agora para compartilhar, para aprender, para ensinar, e 
na verdade, para se elevar. Eu, Tobias transbordo com as emoções e o amor. 
Eu abraço a vibração que está aqui neste espaço. Não é apenas o espaço 
físico, mas de energia e consciência onde todos se reúnem.

Eu levo algum tempo para ajustar minhas energias a este espaço do Circulo 
Carmesim. Adoro observar cada um de vocês. Eu conheci cada um de vocês, 
cada um e todos vocês... tenha sido em uma vida na Terra onde 
compartilhamos algumas risadas, algumas lágrimas... tenha sido aqui no 
Conselho Carmesim onde vieram para uma visita entre suas vidas, quando nos 
sentamos e escutamos as suas estórias sobre as maravilhosas aventuras na 
Terra.

Quando vocês vêm aqui entre as suas vidas nós perguntamos, “Como é 
experimentar a vida como um ser humano mais uma vez?” Como é 
experimentar o amor tão profundamente? Como é experimentar a passagem 
através das dores da morte? Como foi quando vocês nasceram no corpo 
humano e pensaram que haviam perdido o contato conosco? Como é criar 
algo usando a suas mãos? Ah, e como é criar algo usando seu espírito e a sua 
criatividade? Como foi olhar para aquele pôr-do-sol quando estava sozinho 
naquela vez? Vocês sabem que estávamos lá sentados ao seu lado? "

Nós adoramos ouvir suas estórias quando voltam para cá. Vocês sabem que 
não tem a ver com nos sentarmos juntos, julgando, olhando para onde fizeram 
as coisas certo ou errado. Esta é uma qualidade de um humano que vive em 
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dualidade. Na verdade, não há certo ou errado. Há apenas experiência e 
expressão.

Quando retornam para cá, não temos aulas intensivas com vocês onde 
revemos cada atividade de sua vida e depois dizendo como poderiam ter 
feito um trabalho melhor. Não funciona desta forma. Nós apenas nos sentamos 
e escutamos suas estórias. Como um bom analista, nós dizemos, "Como se 
sentiu? " (gargalhadas da audiência) "Como foi aquilo?"

Então nós dizemos com sorriso e uma piscada, "Se você pudesse fazer tudo de 
novo o que faria? " E, puf, vocês voltam para a Terra! (gargalhadas da 
audiência) Vocês desaparecem bem em frente aos nossos olhos! Isto é o quão 
forte vocês são. Isto é o quanto de energia criativa vocês têm. No momento 
em que pensam, "Sim, gostaria de voltar e fazer diferente para que possa ter 
um sentimento diferente," vocês já se foram. Já se foram.

Queridos amigos, há muitas coisas sobre as quais precisamos falar hoje. Há 
muitas coisas que vocês precisam falar no Shoud. Então, manteremos a nossa 
parte relativamente curta. Nós checamos com vocês mais cedo para ver... de 
certa forma nós penetramos no camarim, por assim dizer, para ver sobre o que 
será o Shoud de hoje. E, é um conceito muito interessante sobre o qual vocês 
tomaram consciência... sobre o qual vocês tomaram consciência.

Agora, permitam-nos um momento para trazermos nosso convidado de hoje, 
nosso visitante. Queridos amigos, sintam esta energia. Sintam na. Vocês não 
precisam se preocupar sobre o nome ou uma imagem vinda para o seu 
cérebro. Isso poderá vir mais tarde. Mas, sintam a energia de nosso convidado 
especial. Há sementes de idéia... muitas, muitas idéias... sementes o bastante 
para preencher muitos campos. Nosso convidado hoje é o nosso querido 
amigo que esteve aqui no mês passado - a energia de Saint Germain. Ele 
retorna para uma visita. Como dissemos, ele irá trabalhar com vocês. Ele visitou 
todos vocês nas últimas semanas, de uma forma ou de outra.

Vocês dizem, "Bem, eu não o vi. Eu não sabia que ele estava lá. "Pensem de 
novo. Reflitam. Ele pode ter aparecido como um pequeno animal ou uma 
pequena criança, permitindo que sua energia fluísse através deles. Ele pode 
ter aparecido à noite quando foram acordados de repente as três ou quatro 
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horas da manhã. Ele conversou com muitos de vocês enquanto dirigiam pela 
estrada, quando estavam em um local sereno. Ele tem estado com vocês. E 
continuará a estar por perto este ano. Meus querido amigo Saint Germain 
estará muito próximo de vocês... juntamente com a energia amorosa e 
provedora de Mãe Maria. Estes são como dois pilares que trabalharam muito 
próximos a vocês.

Como mencionei em nossa última discussão, Saint Germain tem estado 
afastado por um tempo, ajudando os anjos em nosso lado a desenvolver e dar 
nascimento a este lugar a que chamamos a Nova Terra. Ele tem estado fora 
de contato, ocupado com este projeto. Agora, com o alinhamento das 
grades, ele traz sua energia para ambos os lugares, esta Terra física que vocês 
habitam e a Nova Terra. Ele é como um condutor entre os dois.

Saint Germain trabalha diretamente com a ordem do Arcanjo Gabriel. Aqui 
nós o conhecemos como um anjo que pode se conectar na forma humana. 
Nós o conhecemos aqui pelo nome de Zabael... Zabael. Nós não o chamamos 
de Saint Germain. Este é o nome humano pelo qual vocês o chamam.

Gostaria de abordar algo que me trouxe grande alegria há uma semana atrás 
do Workshop de Canalização (em Denver) . Causou muita alegria estar na 
energia de Humanos Divinos que estavam confiantes, cruzando a linha de 
conforto para aprender a como canalizar.

Lembram-se de como se sentiram quando chegou a hora de abrir sua boca e 
deixar o Espírito se expressar? Lembram-se do nervosismo, o temor, ou talvez 
um sentimento de se estar bloqueado, sabendo a resposta, sentindo-a, mas 
também sentindo que talvez fossem dizer as palavras erradas, sentindo que 
não era apropriado, talvez sentindo que fosse necessário algo grandioso e 
profundo. Sim, cada um de vocês, cada um de vocês assumiu o risco, e 
caminhou sobre aquela linha. Foi uma delícia ver os humanos sentindo mais 
uma vez.

Vocês foram ensinados a serem lógicos, a pensarem de uma forma 
predeterminada. Sua energia se tornou tão limitada através destas atividades. 
Mas, agora vocês estão aprendendo a como sentir de novo... e talvez estejam 
com um pouco de medo dos seus sentimentos a princípio.
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Sim, realmente, quando vocês se abrem para o espírito dentro de vocês, ele 
traz de volta velhas memória. Traz de volta memórias de um tempo a muito, 
muito tempo antes que viessem para a Terra, quando eram tão poderosos e 
tão expressivos, quando criaram grandes coisas, e também coisas destrutivas e 
terríveis. Vocês se fecharam. À medida que se abrem de novo e aprendem a 
sentir, é um pouco confuso e de alguma forma e assustador a princípio.

Aqueles de vocês que passaram por esta experiência da canalização deram 
um passo gigantesco. Vocês se permitiram a si mesmos sentir. Como nós 
dissemos, não era a respeito de canalização. Não era sobre canalização. 
Canalização é algo velho. Está saindo de moda. Desculpe-me, Cauldre! 
(gargalhadas da audiência).

Tem a ver com se permitirem a si mesmos sentir uma vez mais. E, quando se 
permitem sentir, isto abre as portas para se conectarem com a sua divindade, 
seu ser divino. Quando se permitem sentir, podem se conectar com o fluxo. 
Tem vibração. Tem uma digital energética única. E, vocês podem se conectar 
com isto.

Quando se permitem sentir, podem entrar em contato com a energia de 
árvore. Talvez, a árvore não tenha nada para compartilhar em termos de 
palavras ou sabedoria profunda. Ela pode apenas pedir para que sintam a sua 
energia e ela sentir a sua. Vocês se conectam com aquela árvore. Poderiam 
dizer que estão canalizando. Há um canal entre vocês e aquela árvore.

Quando aprendem a conectar, quando abrem os seus sentimentos, então 
podem se conectar com outros humanos. Quando permanecem atrás da 
mureta, em particular, e ficam de fora do drama sem ter julgamento, e ainda 
ter grande compaixão, vocês sentirão tantas coisas dos outros humanos. Oh, e 
os sentimentos para os quais vocês se abrem! Vocês podem escutar, sentir, e 
perceber toda a história deles. Vocês serão capazes de sentir a história inteira 
da jornada deles, desde o momento em que deixaram a Casa até agora.

Então, quando verdadeiramente se abrirem para os seus sentimentos, 
poderão sentir aquelas entidades não físicas, os anjos, arcanjos, o maior dos 
maiores. Vocês podem nos sentir e se comunicar conosco. Nós não 
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necessariamente conversamos com vocês em palavras, como fazemos agora. 
Falamos com vocês em sentimentos. Aqui não temos linguagens como vocês 
têm na Terra. Nós temos conexões de vibração, sentimentos, energia, forma, 
que são muito mais completas do que as palavras. Nós não gostamos de falar 
com vocês em palavras, pois elas são muito limitadas. Demorou algum tempo 
para que Cauldre aprendesse a como captar os sentimentos e os 
pensamentos que vinham de nós e colocá-los em palavras humanas que 
pudessem ser compreendidas pelos outros.

Os humanos que participaram do Workshop de Canalização na semana 
passada tiveram esta mesma experiência - como perceber um oceano de 
sentimentos e trazê-los para o fluxo de um pequeno rio. Assim é a sua 
linguagem humana - tão limitada. Mas, foi delicioso ver os humanos sentindo 
de novo.

Suas escolas, famílias e locais de trabalho os ensinam a não sentir. Suas 
crianças são ensinadas a não sentir. Elas são ensinadas a usar esta coisa 
chamada mente, o cérebro. Elas são ensinadas a se focalizar aí. Portanto elas 
não são ensinadas a sentir.

Queridos amigos, queridos amigos, foi uma alegria tão grande. Encorajaremos 
este grupo de professores a continuar a dar estes workshops. Talvez algum dia, 
até mesmo em sua vida, haverá milhões, milhões e milhões de humanos que 
foram ensinados a como sentir uma vez mais, que foram encorajados a sentir.

Vocês falam sobre idéias, criatividade e paixões. Elas estão todas em seu 
sentimentos. Às vezes você se perguntam porque não sentem paixão em suas 
vidas. Isto é porque vocês não estão mais sentindo. Vocês estão tentando 
realizar a paixão em seu cérebro. Não funciona assim. Seu cérebro é 
desapaixonado.

Você, anjo, e você, Deus, são preenchidos de compaixão. Eles vem através 
de seus sentimentos. Se desejam saber onde está a paixão, ela está naquela 
coisa chamada sentimentos. Está lá, mas vocês estão tentando descobri-la em 
seu cérebro.

É tão delicioso estar nesta escola!
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(pausa)

Queridos amigos, vamos falar um pouco sobre algo que Cauldre apresentou 
hoje, a Universidade Shaumbra. Ele vem até nós muitas vezes dizendo, "Tobias, 
Tobias, o que eu devo fazer?" "Não importa," nós dissemos. "Não importa. Você  
pode não fazer nada. Ou então ir e aplicar a coisa toda ".

"Tobias, como isso poderia parecer?" "Nós não nos importamos," dissemos 
(gargalhadas da audiência). "Cabe a você e os Shaumbra decidir. Encontre 
alguém que canalize Shaumbra, alguém que possa trazer isto para forma 
nesta pintura. Encontrar alguém que possa canalizar Shaumbra, alguém que 
possa canalizar isso para a tela."

"Tobias, Tobias," Cauldre disse. "É muito grande?" E nós dissemos, "Muito, muito 
grande!” (gargalhadas da audiência) "Muito maior do que a forma como 
você pensa agora. Mude seu pensamento, seus sentimentos e se abra. Porque 
você se limita Cauldre?”

Ah, nós não pegamos apenas no pé de Cauldre. Pegamos no pé de todos 
vocês (Muitas gargalhadas da audiência). Vocês nos escutaram! E Cauldre 
disse, "Como faremos com que isto funcione? Qual é a logística?" e, nós 
dissemos, " Cauldre, é por isso que VOCÊ foi para a Terra para ser um humano" 
(gargalhadas da audiência e) "Esta é a jornada de um anjo humano. Isto
cabe a você decidir".

E, finalmente em seu desespero, ele disse, "Mas, Tobias, Tobias como você se 
sente sobre isto?" e, eu disse a ele, "Nós sentimos que é a Nova Energia. Nós 
sentimos que é apropriado. Se você escolher não fazê-lo, nós 
compreendemos. Se Shaumbra ao redor de todo mundo escolher não se 
tornar parte disto, compreenda que também é apropriado. Compreenda que 
se você não o fizer, então o próximo grupo fará" (muitas gargalhadas).
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Nós agora compartilhamos algo com todos vocês. Temos estado - como dizer -
brincando. Temos esperado por isto. Não compartilhamos isso com Cauldre ou 
outros. Mas, nós compartilhamos isto com vocês agora mesmo.

Este lugar que chamam de Universidade Shaumbra, que vêem representada 
na pintura, já existe. Não existe aqui neste planeta. Existe em outro lugar e em 
outra dimensão. Todos vocês a construíram. Ela existe do nosso lado do véu.

Ela tem estado em construção em seus últimos doze anos ou mais. Vocês têm 
trabalhado nela. Vocês têm estabelecido as energias para isto. Vocês têm 
todas as estruturas no lugar e estão preenchendo o interior com as energias 
apropriadas. Cada vez que vocês passaram através de suas experiências 
difíceis e desafiadoras ao moverem-se para o estado de ascensão, vocês 
preencheram a Universidade Shaumbra, com aquela energia.

Ela já existe em uma dimensão e um lugar diferentes. Ela já existe, e está sendo 
fundida agora mesmo a este lugar chamado a Nova Terra. Percebem, a Nova 
Terra é uma livraria e a Universidade da Nova Energia. A Nova Terra é a livraria, 
a universidade, e o centro de pesquisas para o Humano Divino.

Então, como percebem, esse conceito que vocês chamam uma semente, já 
germinou. Nós não queríamos compartilhar isto com Cauldre ou qualquer um 
de vocês até agora. Queremos que tomem as decisões.

Se escolhessem trazer as energias da Universidade Shaumbra aqui para a 
Terra, seria muito fácil. Ela já existe. Vocês perceberão que ela flui. Vocês 
perceberão que há aqueles que darão um passo adiante para dar suporte à 
abundância que é necessária, abundância de talento, dinheiro, amor, 
compaixão, conhecimento, sabedoria e todas essas coisas. Eles se mostrarão. 
Mas, eles estavam esperando por vocês. Eles estavam esperando por vocês... 
Sim, Cauldre e... por vocês, Shaumbra... para serem ousados e corajosos.

Deixem nos falar por um instante sobre como isto funciona. Tem havido muita 
discussão entre os metafísicos sobre o multiverso e as realidades paralelas. Nós 
não discutimos muito sobre isto no passado, pois desejávamos que vocês se 
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focalizassem no momento do "Agora" de suas vidas. Mas, realmente há outras 
realidades, e elas existem a todo o seu redor. Elas existem no Universo.

Vocês observam o Universo. Vocês olham para ele, e o vêem através da 
dimensão de seus olhos. Vocês vêem estrelas localizadas em pontos 
específicos. O que não vêem são todas as camadas e as múltiplas dimensões 
que existem. Vocês estão olhando através dos olhos limitados de um humano. 
Se vocês achavam que o universo fosse muito grande olhando através de seus 
olhos humanos, deveriam ver o quão grande ele é para os olhos de um anjo!

Quando vocês sentirem o que está lá fora, perceberão que seu universo físico 
é um tanto vazio. Mas, todos os universos, as camadas que existem nele e ao 
seu redor estão cheias. Lá nessas múltiplas camadas, muitas experiências e 
jornadas humanas são trabalhadas.

Por exemplo, a lenda de Camelot e do Rei Arthur, do qual muitos de vocês 
gostam tanto, não aconteceram realmente aqui na Terra, sentimos em dizer. 
Mas, aconteceu nas outras dimensões. Aconteceu na energia que rodeia este 
lugar que conhecem como Arcturus. Foi vivida lá, não na forma física humana, 
mas toda a realidade, o conceito, e as energias por trás disso foram 
desempenhadas lá. Houve um rei Arthur, uma Guinevere, um Merlin, e todos 
aqueles personagens. Queridos amigos, isto foi tão importante, tão simbólico 
de um tempo de mudanças.

Vocês eram os atores da peça. Quando não estavam atuando, estavam 
ajudando por trás das cenas. Em outras vezes vocês poderiam se sentar na 
audiência, e observavam a lenda do Rei Arthur e a história de Camelot se 
desenvolver. E, aconteceu lá. Aconteceu.

Foi um script que não foi escrito antecipadamente. Nós não sabíamos, e vocês 
não sabiam o fim da história. De certa forma, vocês poderiam dizer que a 
história do Rei Arthur continua nestas outras dimensões. A história nunca 
terminou. Ela continua. Vocês retornam para lá de tempos em tempos para se 
re-conectar. Muitas daquelas energias foram trazidas aqui para a Terra por 
vocês porque estiveram envolvidos na estória.
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Sim, há muitos Reis Arthur aqui, e muitas Guinevere, muitos Merlins, e todos 
estes personagens. Às vezes vocês dizem, "Oh, Tobias, eu acho que fui Rei 
Arthur em uma vida passada. Mas, como isso poderia ser? Conheci uma 
pessoa ontem que pensa a mesma coisa, e outra anteontem " (gargalhadas 
da audiência).

Vocês esticam a sua cabeça e dizem, "Como pode haver tantos de nós? Na 
realidade, eu estou apenas louco. Na verdade, estas são todas as alucinações 
de uma mente humana louca, desejando estar em negação sobre sua vida 
cotidiana".

Não, queridos amigos, não é isso. Vocês foram... vocês foram Rei Arthur. Em um 
dado momento vocês caminharam para o palco assumindo aquela energia e 
atuando naquele papel por um tempo. E então, outro veio e desempenhou o 
mesmo papel, e depois outro. Portanto, vocês trocaram de papéis. Vocês 
atuaram como diferentes personagens neste drama dinâmico.

Então, quando vieram para a Terra, oh, vocês se sentiram tão conectados 
com a história, tão conectados com a Terra onde ela aconteceu. Ela 
aconteceu. Partes e pedaços dela aconteceram aqui na Terra. Partes e 
pedaços aconteceram, mas a maior parte aconteceu nos planos cósmicos.

Isto é verdade para muitas coisas que são trabalhadas nos níveis 
multidimensionais. Oh, há muito trabalho. Quando um ser querido deixa o 
corpo humano e volta para nosso lado vocês se perguntam por que, pois 
vocês os escutam por um curto período, sem sentirem nenhum medo. 
Queridos amigos, há tantas atividades aqui em nosso lado. Como vocês 
dizem- em qualquer noite quando vocês estão em nosso lado, vocês podem ir 
a uma peça, muitas peças, muitas coisas sendo representadas. Vocês podem 
ir a escolas. Vocês podem sair por si mesmos... há tantas coisas acontecendo 
aqui.

Nós trazemos isto para reforçar a nossa afirmação de que vocês vêem esta 
imagem, que chamam Universidade Shaumbra. Já está construída. Agora 
vocês estão apenas trazendo estas energias para sua realidade humana. 
Vocês também podem construí-la na Terra. Construam na em muitos lugares. 
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Não mantenham em apenas um lugar. Construam Universidades Shaumbra ao 
redor de todo mundo.

Como já dissemos a vocês muitas, muitas vezes, há tanta necessidade de 
professores, tanta necessidade por um lugar energético onde os outros podem 
aprender, aprender com sua jornada. Eles podem aprender de vocês. Eles 
podem ir às suas aulas e ler os seus livros. Eles podem até mesmo fazer suas 
terapias que tem a ver com o se abrir para os sentimentos, com o serem 
criativos mais uma vez.

Este é um lugar para onde as crianças virão. Elas serão ensinadas por vocês 
em muitas formas diferentes. Elas serão ensinadas a utilizarem todos os seus 
recursos, não apenas a mente, não apenas estudar a matemática, ciência e 
os computadores, mas aprender a como sentir mais uma vez.

Tem havido toda a conversa sobre os diferentes tipos e categorias de crianças 
índigos, Iluminadas, Cristais, e sabe Deus o que mais. Mas, o que virá da 
Universidade Shaumbra são crianças Divinas preenchidas com criatividade. 
Isto é a Nova Energia.

St Germain e eu temos passado por bons momentos desde o seu retorno. Ele é 
um velho amigo, e nós dois compartilhamos os atributos de termos sido 
humanos no passado. Portanto, neste curto período de tempo, ele eu temos 
nos encontrado, nos reunido, dando algumas risadas juntos, contando histórias 
humanas. Penso que algumas de nossas histórias - nós temos tentado superar 
um ao outro - daria um grande trabalho de ficção.

Uma das coisas que temos feito é passar pelos volumes e ver o que 
antigamente chamávamos “a-mail”, anjo-mail ", vindo de vocês ultimamente 
(gargalhadas da audiência). Vocês têm tido muitas perguntas as quais tem 
disparado diretamente para nós. Nós ouvimos tudo isto. Nós realmente 
ouvimos a todas estas perguntas. Gostaríamos de discutir algumas de suas 
questões antes que o Shoud se inicie.

Saint Germain está comentando agora... "Os seres humanos fazem as 
perguntas mais remendadas." Que é o que chamariamos isto, um jogo em seus 
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programas de televisão - humanos fazem as perguntas mais remendadas. 
(gargalhadas da audiência)

Vocês fazem as perguntas mais simples e as mais profundas. Portanto, deixem 
nos falar sobre algumas delas.

“Existe um Deus?“ Esta é uma que recebemos uma vez após a outra. A 
resposta é "Não "... e “sim." Nos termos da forma humana tradicional de se 
pensar, não há um Deus. Os humanos têm sido ensinados que Deus é uma 
figura masculina, toda poderosa neste lugar chamado Céu. Shaumbra, 
mesmo que vocês saibam melhor, vocês ainda tem isto impresso em sua 
mente. Vocês ainda pensam que há um grande cara lá. Vocês ainda tentam 
se conectar com aquela energia.

Nestes termos não há Deus. Não há nenhum criador que tenha qualquer tipo 
de julgamento sobre vocês. Não há este tipo de Deus.

Sim, há um Deus, um Deus que está dentro de vocês, que sempre foi vocês. Há 
uma fonte Divina, uma Casa, que deu nascimento a vocês. Houve a energia 
do Rei e da Rainha que amaram um ao outro profundamente. Quando 
olharam nos olhos um do outro, e seu amor se conectou... eles deram 
nascimento a vocês... e também a uma nova energia... a energia 
exploradora... a energia que levaria o amor do Espírito trazendo a para novos 
lugares... trazendo a para novas dimensões... trazendo a para o que nunca 
existiu antes.

Há um Deus, e compaixão, e a unidade que sempre amou vocês. Existe a 
energia de pai e mãe das quais vocês falam. Mas, vocês pensam que Deus 
está separado. Vocês pensam que Deus se esqueceu de vocês ao longo do 
caminho. Vocês pensam que viraram no lugar errado ao longo do caminho. E 
que, agora, vocês precisam trabalhar o seu caminho de volta para Casa. Não 
há Deus nestes termos.

Existe um Deus em termos do que está aqui e agora, e do que existe ao seu 
redor, e do que existe nas camadas multidimensionais do Universo. Há um Deus 
que se senta dentro do Reino e sente sua falta. Oh, sente tanto a sua falta. Há 
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um Deus que está vindo até vocês, pois vocês estão expandindo a energia de 
Casa, e Deus está vindo para vocês. Então, quando vocês nos fazem 
perguntas, e tem de volta aquela resposta engraçada, "Sim e não," este é o 
motivo.

Muitos de vocês também nos perguntam, "Quem é o maior dos anjos? Nós 
sabemos que existe uma hierarquia do seu lado. Quem é o maior dos anjos? E 
Tobias, como uma nota de roda pé, onde você se encaixa nisso tudo? 
"(gargalhadas da audiência)“ Tobias, você está no alto escalão, ou você é 
apenas um anjo de nível médio? "

Queridos amigos, foram os humanos que criam este mapa da hierarquia 
angelical. Nós achamos isto engraçado, muito engraçado. Vocês têm todas 
estas ordens hierárquicas. Vocês têm todas essas árvores genealógicas 
angelicais e os galhos saindo delas e todos esses diferentes anjos, e quem é 
responsável por quem. E, nós precisamos sorrir. E então lá embaixo, na base de 
seu grande mapa dos grandes anjos, vocês às vezes listam os humanos... bem 
na base. Se vocês realmente desejam compreender quem é o maior dos 
anjos, virem aquele mapa de cabeça para baixo. Virem no de cabeça para 
baixo. Vocês estão no topo do mapa! Vocês são os chefes. Nós estamos aqui 
em suporte a vocês. Como já dissemos antes, nós seguimos as suas pegadas.

Agora nós podemos responder isto, mas Cauldre disse, "Você deseja este 
lugar, a Universidade Shaumbra, nascida, construída e criadas?” Todos nós 
aqui estamos balançando nossas cabeças "Sim,” porque quando seguirmos as 
suas pegadas, viermos para a Terra, e passarmos pelo processo de ascensão, 
adoraríamos ter um lugar como este. (gargalhadas da audiência a) Nós 
amaríamos ter toda a informação e energia pela qual vocês passaram. 
Adoraríamos ter VOCÊS como professores.

Então, sim, realmente, vocês são os maiores dos anjos. É por isso que todos nós 
estamos aqui em suporte a vocês. Além desta, não existe hierarquia aqui.

Há algo chamado a Ordem do Arco, a Ordem dos Arcanjos, que foi criada 
como um consenso unificado de todas as energias e todos os anjos, que vocês 
poderiam considerar luz e trevas. Todos eles criaram esta Ordem do Arco para 
se mover para o próximo nível de compreensão. Como percebem, quando o 
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universo chegou a um impasse, há muito, muito tempo atrás, toda 
movimentação energética parou, e chegou-se a um impasse. Nós 
precisávamos encontrar resoluções, pois ninguém ou nada estava sendo 
servido por toda aquela energia ter chegado a um engarrafamento.

Então, nós, todos nós, os mocinhos, os bandidos, nós criamos esta coisa 
chamada a Ordem do Arco. Há energias arquetípicas dentro disso. As 
energias de Gabriel, Rafael, Amael, e todos os outros na Ordem do Arco.

Mas, eles não são seres arcangélicos singulares. Eles representam energias. Sim, 
às vezes vocês podem ver ou sentir as energias de Rafael. Mas, não é um anjo 
singular. É uma energia unificada. É parte de vocês.

Portanto, freqüentemente nós ouvimos isto, “Quem é o maior dos anjos? Quem 
é o encarregado lá?" A energia de Metatron, como muitos de vocês sabem, 
senta-se à direita do Espírito. Mas, como sabem, Metatron é vocês. Metatron é 
a sua voz em Espírito. Metatron pode ser percebido como uma energia 
singular, ou uma energia de múltiplas camada, multidimensional.

Onde eu, Tobias, me encaixo? Isto é muito engraçado. Queridos amigos, eu 
uso uma certa medalha de honra aqui o que muitos anjos e entidades não 
usam. Portanto, de tempos em tempos eu pego um pouco de serviço especial 
extra. O fato de ter sido um humano significa que há uma certa honra e 
distinção. E, sim, há outros anjos que vem de muito longe para me observar, 
para escutar minhas histórias.

Eles são muito fascinados por qualquer anjo que tenha passado pelo processo 
de ser um humano. Então, quando vocês voltarem para cá, haverá muita 
honra, e haverá muitos, muitos anjos que se reunirão ao seu redor, sim, de 
certa forma, desejando o seu autógrafo energético, desejando escutar suas 
histórias sobre ter estado na Terra. A outra pergunta que freqüentemente 
escutamos em nosso lado é, "Porque existe guerra? Porque existe guerra na 
Terra?"Esta é uma pergunta muito interessante. Queridos amigos, dizemos a 
vocês que a guerra é uma forma dos humanos trabalharem o conflito.
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Há muito tempo atrás lhes dissemos que todas as suas experiências na Terra 
são, de certa forma, reinterpretações de experiências que tiveram antes de 
chegar à forma humana. Vocês estão reencenando experiências que tiveram 
em um lugar muito distante no universo. Vocês estão vindo para a Terra, e 
encenando em uma energia muito desacelerada, uma energia onde vocês 
têm a oportunidade de fazer escolhas conscientes sobre o que fazer a seguir.

Vocês devem ter tido uma experiência muito antes de terem chegado à Terra, 
uma experiência no universo de algum tipo de grande batalha com outros 
seres onde tentavam consumir a energia uns dos outros. Agora, vocês vieram 
para a Terra, e desejam ter maior compreensão sobre o que aconteceu. 
Vocês desejam ser capazes de re-experimentar isto, mas de uma nova 
maneira, uma maneira onde possam ter um sentimento sobre isso.

Então, vocês podem ter se dirigido para aquela entidade nesta vida. Agora 
ambos estão na forma humana. Vocês têm um tipo de acordo feito no 
passado para retornarem juntos. Não é carma, é uma escolha. É uma escolha 
de re-experimentar algo que aconteceu há muito tempo atrás.

Então, você se casa com aquela pessoa (gargalhadas da audiência, que 
continua enquanto Linda e Cauldre olham um para o outro) e então com eles 
vocês experimentam o que é o amor, o que significa compartilhar o amor. Oh, 
vocês têm alguns desentendimentos de tempos em tempos. Mas, agora você 
experimenta juntamente com ele uma nova forma de lidar com os 
desentendimentos, uma nova forma de lidar com uma diferença das energias. 
Agora você experimenta com ele o que é se apaixonar completamente.

Vocês percebem que em sua experiência antes de serem humanos vocês 
nunca poderiam ter pensado em abrir se a si mesmos e permitir a fusão da 
energia deles com as suas. Vocês temiam que eles tentassem consumir vocês.

Mas na Terra como humanos, vocês podem se abrir, e juntos vocês podem se 
apaixonar. Vocês podem aprender a como resolver. Como vêem, queridos 
amigos, o que fazem aqui na Terra está chegando a maiores compreensões 
do que experimentaram no passado.

“Por que existe guerra?", vocês perguntam. Ainda há grupos... ainda há 
indivíduos tentando compreender e, portanto, eles batalham uns com os 
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outros. Eles irão perceber, assim como vocês perceberam, que a guerra não 
leva a nada. Nenhum lado jamais poderá dominar ou submeter o outro.

Vocês já viram isto na história de sua Terra. Vocês viram quando um país se 
sobrepôs ao outro. Mas, daqui alguns centenas de anos, isto irá mudar. Daqui 
a algumas centenas de anos, ou até menos, isto irá retroceder. Uma energia 
nunca poderá dominar a outra. Um anjo nunca pode ser dono do outro.

Eles estão vivendo velhas experiências. É por isso que nós dizemos, "Permitam 
que eles passem por isto." Eles irão se cansar. Eles se cansarão de explodirem 
se a si mesmos, e explodir seus países e edifícios. Eles se cansarão de toda a 
energia negativa associada a isso.

Então, queridos amigos, é aí o momento para seu trabalho começar. De 
alguma forma, em algum lugar, eles encontrarão o caminho até vocês. Eles 
encontrarão seu caminho até vocês e dirão, "A guerra não provou nada. Para 
onde nós vamos a partir daqui?" Eles se cansarão de tentar dominar e 
sobrepujar um ao outro. Eles se cansarão de tentar mostrar o quão grandes 
poderosos eles são. Eles se cansarão de atividades terroristas quando sentirem 
que sua voz não está sendo ouvida.

É por isso que existe guerra. É por isso que nós pedimos que honrem isto, mas 
também compreendam que eles irão se cansar.

Querido Tobias, querido Saint Germain, vocês dizem, "Por que é que eu me 
sinto travado agora? Por que é que eu leio as canalizações, leio muitas coisas, 
vou a muitos workshops, e ainda me sinto travado? Eu ainda não consigo fazer 
aquela conexão com a minha Divindade.”

E, nós dizemos a vocês, queridos amigos, "Vocês estão fazendo muito esforço 
em seus cérebros. Vocês se esqueceram de como sentir. Vocês estão parados
porque vocês não estão permitindo a si mesmos sentir. Vocês estão tão 
ocupados tentando entender que vocês se esqueceram de como sentir.”
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Portanto, nós dizemos, "Vocês estão parados agora porque não abriram o seu 
coração." Naquelas poucas ocasiões em que vocês tentaram... em que 
tentaram abrir o seu coração... vocês estavam amedrontados. Vocês não 
sabiam o que fazer. Vocês se fecharam para uma enxurrada de emoções, 
sentimentos, e visões. As experiências vieram numa torrente, e vocês se 
sentiram fora do controle quando abriram aquela porta para o seu coração. É 
por isso que estão se sentindo travados. Abrão a porta. Permitam que aqueles 
sentimentos venham para fora. Permitam-se sentir uma vez mais.

Seguindo a mesma linha, vocês nos perguntam, "Porque é que não sinto 
paixão?” Tanta contradição nas palavras... Vocês não estão sentindo 
definitivamente nada, então por que vocês deveriam sentir paixão? ( 
gargalhadas da audiência). Quando se permitirem sentir nos níveis mais 
profundos do seu ser, vocês sentirão a sua paixão.

Vocês estão tentando criar a paixão em sua mente. Não funciona desta 
forma. Vocês estão tentando manufaturar a paixão, desenhando a no papel. 
Vocês estão sempre tentando ser arquitetos e construtores de paixão. Vocês 
nunca encontrarão desta forma. A paixão, o Fruto da Rosa, sempre esteve 
com vocês. Está lá agora mesmo. É acessível quando sentem, quando se 
abrem, quando permitem se a si mesmo abandonar as velhas maneiras, 
quando saem da sua mente, e entram em seu coração, queridos amigos.

Querido Tobias, querido Tobias, vocês escrevem, "O que você acha da lista de 
mensagens do Círculo Carmesim?“ ( gargalhadas da audiência) Oh, queridos 
amigos, esta aqui está entre as três perguntas mais populares que recebemos. 
Às vezes nós precisamos rir, pois de todas as perguntas que podem fazer, 
vocês desejam saber sobre esta lista de mensagens e o seu sistema da 
Internet. Nós nos sentamos e rimos.

Que lugar maravilhoso para expressar a dualidade! Percebem, vocês estão 
aprendendo muito, mas, no entanto, ainda tem todos estes conflitos. Eles 
emergem em sua lista de mensagens. Tem havido compartilhamentos 
maravilhosos e sábios em sua lista. Mas, também há um pouco de conflito. Há 
tanta pressão, queridos amigos, sobre vocês agora mesmo. Vocês estão -
como dizer - explodindo lá.
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Nós escutamos muitos de vocês desejando saber como sentimos, como nos 
sentimos a respeito deste status de moderador. (gargalhadas da audiência) 
Nós os ouvimos dizer, "Mas, Tobias, você nos disse que não deveria haver 
nenhuma regra. Então, porque há regras na lista de mensagens? Tobias, fale 
com Cauldre. Fale com aqueles malditos moderadores" ( mais gargalhadas).

Queridos amigos, não fizemos isto. Não fizemos. Permitimos que isto seja sua 
responsabilidade. Mas, lembramos a vocês... e a Cauldre, ele está rindo agora. 
Nós relembramos a vocês de que essas regras das quais falamos - é tempo de 
liberar as regras - , estávamos falando sobre vocês mesmos, sobre as próprias 
regras que tem para si mesmos. No entanto, vocês desejam focalizar todas as 
suas energias nas regras externas, nas regras dos outros.

Meus queridos amigos, sempre haverá regras. Mesmo do nosso lado há certos 
parâmetros ou acordos sobre a maneira de ser de algumas coisas. Nós não 
chamamos de regras ou leis.

Por tanto tempo quanto estejam na Terra, vocês terão acordos ou regras. 
Quando virem um sinal de Pare, isto significa para parar. Se passarem por ele e 
se envolverem em um acidente batendo em uma árvore, não digam ao 
policial que Tobias disse a vocês que não deveria haver regras e, portanto, 
vocês ignoraram a placa de pare. Não, queridos amigos, as regras sobre as 
quais falamos foram as regras que vocês criaram para si mesmos. Agora, 
vocês podem abandonar suas regras... podem ajustar suas energias... vocês 
podem estar em um lugar de verdadeira compaixão e fora do drama para 
irem a qualquer ambiente energético... seja uma lista de mensagens na 
Internet... seja dirigindo na estrada e seguindo certos acordos sobre o fluxo do 
tráfego... seja aderindo a certos acordos e parâmetros em seu próprio local de 
trabalho?

Conhecemos vocês, Shaumbra. Vocês são demolidores de sistemas. Vocês 
não gostam de regras. Mas, a verdadeira pergunta é, “Vocês podem liberar 
suas próprias regras de forma que possam estar em qualquer tipo de ambiente 
ou em qualquer lugar, e fluir com as regras deles? Vocês podem ir a qualquer 
lugar... seja ele um restaurante ou um teatro... um escritório ou em casa... e 
compreender porque aqueles indivíduos que são parte daquela energia 
criaram certos acordos... mas ainda assim estarem em seu espaço divino?”.
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Talvez, talvez, Shaumbra, sua iluminação e sua presença em qualquer energia 
seja ajudar a movê-la para o próximo nível. Talvez, especificamente com esta 
coisa que chamam a lista de mensagens, talvez possam estar lá e ajudar a 
elevar aquela vibração de tal forma que não haja parâmetros.

Nós não temos uma opinião sobre isto. Mas, adoramos observar vocês 
jogando a dualidade, e observar-lhes distorcendo minhas palavras neste lugar. 
Oh, sim! (gargalhadas da audiência).

Queridos amigos, a outra pergunta que recebemos freqüentemente é, 
"Porque estou aqui? O que estou fazendo na Terra?” Essa é uma boa 
pergunta. Esta é uma boa pergunta pois de certa forma, a resposta é nada e 
tudo. Se deixassem a Terra agora, vocês seriam bem recebidos aqui. Se 
viessem para cá, nós teríamos uma bela reunião!

O que vocês estão fazendo na Terra? Vocês estão ajudando ao espírito a 
chegar a novas compreensões e a uma nova sabedoria. Vocês deixaram o lar 
há tanto tempo atrás - mas não tanto tempo assim - em favor do Espírito para 
ser um criador com todo o seu direito, para expandir o amor do Espírito. É por 
isso que estão na Terra. É simples assim. Vocês estão aqui, vivendo e 
experimentando no momento, criando no momento em favor de Tudo o Que 
É.

E, finalmente queridos amigos, vocês nos perguntam, “O que é o amor? O que 
é o amor?” Ah, esta é muito simples. Amor é a aceitação de todas as coisas. 
Quando dizemos que o Espírito ama vocês incondicionalmente, isto significa 
que o Espírito ama tudo sobre vocês, aceita tudo o que vocês são, e tudo o 
que você jamais foram. Amor é a aceitação de todas as coisas. Simples assim.

Amor é compaixão. Compaixão é aceitação. Compaixão é a sabedoria e a 
compreensão de que tudo é apropriado, não importa como pareça 
exteriormente.

Amor também é expressão. Amor é o desejo de se compartilhar em todos os 
níveis. O amor olha para dentro. Também se expressa para fora. Quando 
vocês deixaram o conforto de Casa e do Reino, foi o desejo de expressar este 
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amor que fez com que partissem. O amor é a aceitação e a expressão da 
alegria.

Agora, estas são algumas das muitas, muitas perguntas que nos são feitas que 
gostaríamos de rever com vocês hoje. No futuro falaremos mais sobre isto. 
Sintam-se livres para -como dizer - conectarem se conosco a qualquer 
momento.

Mas, agora gostaríamos de escutar vocês. Nós gostaríamos, Shaumbra, que 
vocês conectassem todas as suas energias juntos nesta coisa maravilhosa que 
chamamos Shoud, um momento quando vocês falam e nós escutamos. 
Portanto, tomaremos um tempo para ajustar as energias. A próxima coisa que 
escutarão será a voz de vocês mesmos em Shoud.

(pausa enquanto Cauldre passa a canalização de Tobias para Shaumbra)

Shoud: Nós somos Shaumbra. Nós somos família. Nós somos uma voz e muitas, 
muitas vozes ao redor de todo mundo, e através de toda a criação. Nós nos 
reunimos desta forma em conexão e em Shoud freqüentemente, não apenas 
uma vez por mês quando nos reunimos aqui, mas, agora, estamos conectados 
uns com os outros.

Quando nos conhecemos pela primeira vez, estávamos simplesmente tendo 
uma reunião porque havíamos estado juntos freqüentemente no passado. 
Como Shaumbra, não há muita atividade agora em nossas vidas. Há tantas 
mudanças ocorrendo ao redor de todo o planeta e nas quais estamos 
envolvidos. Como Shaumbra, estamos começando a sentir a verdadeira 
alegria e a excitação de estarmos aqui como humanos, e nos movendo para 
a Nova Energia.

Como Shaumbra, estamos sentindo muitos dos velhos pesos do passado nos 
deixando. Estamos sentindo o peso saindo de nossos ombros e deixando 
nossos corpos biológicos.
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Como Shaumbra, sentimos a excitação pelo momento no qual estamos. 
Sentimos a excitação de tudo o que podemos criar juntos. Lentamente, passo 
a passo, aqueles momentos difíceis do passado, aqueles dias quando 
caminhávamos pelo caminho da ascensão, parecem estar cada vez mais 
longe atrás de nós. Estamos adquirindo novas compreensões e iluminação. 
Estamos compartilhando mais uns com os outros do que jamais fizemos antes.

Há algo que nós, como Shaumbra, descobrimos ultimamente. Isto não vem de 
Tobias, Metatron, ou Saint Germain, ou qualquer outro anjo. Nós o 
descobrimos. Temos experimentado de pequenas maneiras em nossa vida. 
Nós estamos aqui agora para expressar aquilo que percebemos.

Deixe nos voltar até o tempo em que deixamos o Reino, em que deixamos a 
Casa, em que passamos através da muralha de fogo, e pela primeira vez 
tivemos o sentimento de nossa identidade individual. Naquele ponto 
começamos a ter sentimentos de poder, um sentimento de poder de que 
poderíamos ir e criar estrelas, galáxias, e planetas. Nós podíamos criar tudo isto 
do nada. Como ve, estávamos em um vácuo. Não havia nada.

Sentimos um grande poder nos invadindo, uma expressão vindo através de nós 
para onde poderemos criar todas essas coisas grandiosas. Quando 
encontrávamos outra entidade, outro anjo, nós podíamos sentir o poder. Então 
poderíamos esbarrar nossas energias com as dos outros. Nós podíamos ter 
batalhas e ver quem era o mais poderoso, quem era o mais forte, quem era o 
melhor. Naquela época tínhamos muito poder, tanto para criar quanto para 
destruir. Mas, de certa forma, estávamos realmente apenas transformando 
energia de um estado para outro.

O poder era um vício. O poder era contagiante, nós desejávamos mais e mais. 
Esta foi uma das maneiras de experimentar os nossa própria identidade fora de 
Casa - sentir o poder, conquistar mais poder, e então usá-lo.

Mas, em determinado ponto todas as energias do universo se desaceleraram 
até que vieram a um impasse. Não importa quanto poder pensássemos ter, 
algo fez com que todas as energias chegassem a um engarrafamento.
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Foi aí que a Ordem do Arco foi criada para encontrar resolução e liberar nossa 
energia mais uma vez.

Nós, Shaumbra escolhemos vir para a Terra naquele momento e tomar corpos 
humanos. Quando descemos e baixando nossas vibrações criando massa, nós 
descobrimos algo. Descobrimos o que era não ter poder, e como humanos 
sentimos que não podíamos criar muitas coisas, sentíamos que toda nossa 
magia fora tirada de nós, toda nossa habilidade de criar a partir do nada, de 
criar o universo. Foi um choque para nós aprender o que significa não ter 
poder.

Tantas, tantas vidas tem se passado tentando trabalhar nosso caminho de 
volta através de tudo, tentando redescobrir nosso poder mais uma vez neste 
lugar engraçado chamado Terra, um lugar como nenhum outro. Como nos 
tornamos anjos e seres poderosos? Como podemos manifestar algo 
imediatamente em frente a nós, simplesmente pensando sobre ele ou 
desejando?

Portanto, nós temos estado nesta verdadeira jornada da dualidade, 
desejando poder, desejando que isto retorne a nós, mas, no entanto, 
caminhando nesses corpos engraçados sem nenhum poder... sendo alguns 
dias difícil até mesmo de se encontrar um trabalho, ou alimentar a nós 
mesmos, ou criar as coisas que desejamos em nossas vidas.

Em um nível profundo nós nos lembramos de como era fácil criar uma estrela, 
como era fácil criar um novo tipo de forma de vida antes que viéssemos para 
a Terra. Então, este é o dilema no qual temos estado por tanto tempo.

Agora vem a Nova Energia. Agora vem o abrir de nossa consciência. E agora 
vem a percepção de que não existe poder. Nunca existiu Era uma ilusão. A 
ilusão do poder... precisávamos vir tão longe, em uma jornada tão longa, para 
descobrir. Precisamos ter o que pensávamos fosse poder em um determinado 
ponto, depois perdendo todo aquele poder quando viemos para a Terra, para 
chegar à compreensão de que nunca houve poder.
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Existe energia e podemos tornar esta energia em qualquer coisa que 
desejamos. Mas, todo este conceito de poder não existe. Foi uma ilusão. Nós 
temos lutado pelo poder em nossas próprias vidas . Mas, no entanto, é uma 
ilusão. Não há mais batalhas.

Há apenas energia. Ela não é medida pelo quanto nós podemos conter ou 
controlar. Isto era o que pensávamos que fosse o poder. Há a energia. Ela 
existe para podermos trabalhar com ela, não para ser usada contra outros, 
não para ser acumulada e armazenada como fizemos no passado, não para 
ser usada para tentarmos mostrar aos outros que somos maiores.

Não há poder, Shaumbra. Era uma ilusão. Havia apenas energia. Havia 
apenas amor e expressão. Nós sabemos o que dizemos, mesmo que nossas 
mentes estejam tentando entender agora mesmo. Sabemos o que dizemos. É 
a ilusão do poder.

Mas agora podemos liberar todos os conceitos que tivemos sobre sermos seres 
poderosos. Não há mais necessidade para isto. E assim é.

(Pausa enquanto Cauldre passa para Tobias)

Tobias: Agora, eu, Tobias e Saint Germain retornamos. Amamos o que 
disseram. Amamos o que perceberam.

Quando entramos em contato com a sua consciência Shaumbra, e vimos 
sobre o que falariam hoje, ficamos confusos a princípio. Como percebem, nós 
aprendemos algo de vocês. É difícil para que vocês compreendam o que 
pensam em nosso lado... vocês pensam que sabemos de tudo. Vocês pensam 
que o Espírito sabe de tudo. Mas, queridos amigos, nem sempre é desta forma. 
Às vezes vocês descobrem primeiro, chegam à iluminação primeiro. Às vezes 
vocês nos surpreendem e nos impressionam.

Quando olhamos para dentro de vocês e vimos a percepção à qual haviam 
chegado, queridos amigos, levamos isto para outros em nosso lado. Nós 
dissemos, “Adivinhe o que os humanos perceberam?" ( gargalhadas da 
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audiência ), e eles disseram, "O quê?” E nós respondemos, "Os humanos 
falaram hoje sobre o poder". Os outros anjos balançaram suas cabeças e 
disseram, "Sim, poder, uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa." E, nós 
dissemos, "Não, não, vocês não compreenderam. Os anjos humanos 
chegaram à conclusão de que o poder é uma ilusão."

E aí, os anjos em nosso lado do véu irromperam em lágrimas. É uma nova 
informação para eles. Eles haviam percebido isto através de vocês. Isto mudou 
muitos dos aspectos do que fazemos aqui. Mas, sabemos que isto está 
confundindo alguns de vocês. Vocês compreenderão. Mas, queridos amigos, 
nós congratulamos e honramos vocês, os professores.

Nós os amamos ternamente. Vocês nunca estão sós. Que nossa jornada juntos 
possa continuar.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro 
mariainesfernandes@globo.com

Série do Humano Divino:

Shoud 7: "A Ilusão Do Poder"

Perguntas & Respostas

1 de Fevereiro 2003

.......aguardando tradução.............

Série do Humano Divino:
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Shoud 8: "A Ilusão Do Poder II "

Apresentado ao Circulo Carmesim

1 de Março 2003

Tobias: E assim é, queridos amigos e Shaumbra, que unimos nossas energias 
neste tempo sagrado, neste espaço sagrado. Eu, Tobias, fico esperando, 
desde nosso último encontro, para voltar e aproveitar este tempo com a 
família. Eu fico esperando estar com vocês, esperando ouvi-los no Shoud.

Vocês estão canalizando conhecimentos profundos nos Shouds, queridos 
amigos, conhecimentos que estamos estudando aqui deste lado do véu. 
Vocês estão chegando a novas compreensões profundas, embora simples, de 
quem vocês são. Vocês estão alcançando entendimentos provenientes do 
coração, não da mente.

Ah, são tantos os livros sobre religião e espiritualidade que foram escritos com 
a mente... Mas, queridos Shaumbra, vocês estão trazendo seus sentimentos. 
Vocês entenderão melhor isso nos próximos meses e anos. Mas essa é a 
diferença que vemos. Não há enormes e detalhadas listas de regulamentos. 
Não há materiais difíceis que precisam ser estudados. Shaumbra, vocês estão 
mantendo a simplicidade da coisa, a profundidade e a sabedoria.

Em nosso encontro do mês passado, quando vocês disseram que o poder era 
uma ilusão... isso foi, de certa forma, um avanço de proporções quânticas. 
Muitos, inclusive Cauldre (Geoffrey Hoppe), ainda não percebem as 
implicações disso. Mas esse é o material básico e essencial para a Nova 
Energia. Não são apenas palavras que vocês emitem para preencher um 
tempo ou um espaço. Essa é a nova consciência.

É por isso que todos nós, os anjos deste lado do véu, viemos correndo ficar 
com vocês, escutá-los, senti-los, compartilhar o momento junto de vocês. 
Deixem-nos fazer isto agora. Deixem-nos compartilhar o momento. Deixem-nos 
começar, Shaumbra, para o mundo inteiro. Deixem-nos compartilhar uma 
única e simples respiração. Permitam que ela toque sua divindade. Permitam-
se serem destemidos.
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Vamos todos nos permitir estar neste momento em silêncio e sentir isso. Para 
todos vocês que estão escutando hoje [pela Internet], não há nada errado 
com seu computador. Pode haver depois que acabarmos [risos da platéia], 
mas, por um instante, aqui, permitam-se sentir, no agora, a união com todos os 
Shaumbra.

(Pausa)

Muita coisa pode ser compartilhada aqui neste momento de união. Muitos 
sentimentos afloram. Muito de dentro de vocês se revela. Sim, realmente, é 
necessário que um anjo humano ousado e corajoso esteja no presente, 
totalmente centrado no Agora, e sinta. É necessário que um humano ousado 
e corajoso se abra para seus sentimentos uma vez mais. É aí que está a 
essência. É onde está a informação real. É daí que a divindade pode surgir 
brilhando.

Vemos que vocês têm arrancado as camadas, camadas e camadas que os 
afastavam do sentimento. Essas camadas os mantinham afastados do 
entendimento verdadeiro de quem vocês são. Sim, de fato, é necessário um 
humano ousado e corajoso para se abrir dessa forma.

Em nosso encontro do mês passado, vocês reconheceram que o poder era 
uma ilusão. Portanto, queridos amigos, quando vocês se abrem, quando se 
permitem sentir novamente, vocês não precisam se preocupar com alguém 
invadindo seu espaço ou sua energia. Vejam bem, vocês se fecharam demais. 
Vocês colocaram aquelas barreiras para que outras entidades não pudessem 
controlá-los, consumi-los, para que não roubassem sua energia, controlassem 
sua mente, sua vida ou os escravizassem de algum modo.

Vocês todos passaram por isso. Foram escravos e escravizaram outros, não só 
em existências nesta Terra como até mesmo antes de serem humanos. Vocês 
sentiram o que era alguém tirar seu poder. Sentiram o que era ter o poder 
sobre a vida dos outros. Ao fazer isso, vocês se fecharam. Esconderam de si 
mesmos os próprios sentimentos.
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Agora, vocês voltam a perceber que o poder era uma ilusão. Só o que existe é 
energia, energia com a qual brincarem do jeito que quiserem, energia para 
criarem o que quiserem. Mas o poder é uma ilusão; portanto, vocês nunca 
podem realmente escravizar ninguém. Vocês nunca podem realmente 
dominar ninguém. E ninguém pode controlar vocês.

Queridos amigos, no seu nível atual de conhecimento e compreensão, não 
existe força que possa controlá-los ou dominá-los... a menos que vocês 
queiram. Assim, esta é uma época apropriada para serem ousados e 
corajosos. Abram seus sentimentos e saibam que nada pode chegar... nada.... 
nada pode se aproximar e absorvê-los.

Esta é a época para a Nova Energia ser vivida verdadeiramente, ser vivida 
verdadeiramente.

Vamos inspirar juntos novamente aqui. Enquanto isso, nós viremos correndo nos 
aproximar de seu espaço, de seus sentimentos. Pedimos que sintam, todos 
nós... sim, inclusive nosso convidado especial de hoje. [Risos da platéia porque 
agora é Tobias quem provoca os Shaumbra – antes da canalização a 
provocação foi feita por Cauldre – sobre quem será o convidado especial.] 
Sim, muita curiosidade em torno disso! Apresentaremos nosso convidado daqui 
a pouco.

Muitos de vocês conhecem este convidado. Vocês trabalharam com esta 
entidade de diversas maneiras. Suas vidas foram influenciadas por esta 
entidade de muitas, muitas formas. Um ser grandioso!

Mas antes de apresentarmos nosso querido convidado... também um grande 
amigo meu... sim, eu tenho muitos amigos deste lado. [Risos da platéia] Eu 
digo para aquela pessoa que me viu na placa do carro... que não era eu no 
carro! E, para Cauldre, nem sempre eu acho você engraçado, mas hoje, hoje 
você esteve um pouquinho engraçado. [Mais risada porque Tobias está se 
referindo aqui a quando Cauldre o estava provocando antes, dizendo a todos 
que ele ficava imaginando Tobias dirigindo um carrão, a toda velocidade...] 
Mas quero dizer, querido amigo, que a placa que você viu não existe naquele 
carro. Ele tem uma placa normal com letras normais, como vocês diriam. Mas 
você estava me sentindo. Seu coração estava aberto. Eu estava do seu lado. 
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Estávamos conversando. E quando você olhou, viu nada mais, nada menos do 
que “Tobias” escrito na placa do automóvel, Tobias dirigindo no tráfego... sim, 
na verdade, dirigindo com você.

Queridos amigos, vamos falar um pouco sobre esta era em que vocês estão, 
esta Nova Energia para a qual estão se movendo e esta suposta dualidade 
entre o Velho e o Novo. Vamos falar um pouco sobre as religiões. Já falamos 
sobre elas antes. Gostaríamos de falar sobre elas novamente hoje antes de 
apresentarmos nosso convidado.

As religiões de seu mundo estão, neste exato momento, passando por um 
caos interno. Estão passando por muitas mudanças. Ainda que partes delas se 
prendam ao Velho. Essas partes não querem mudar. Sentem medo da 
mudança. Mais do que qualquer outra coisa, pensam – lembrem-se dessa 
palavra, pensam – que Deus não quer que elas mudem as Velhas maneiras, 
de modo que elas se contêm, desesperadamente, apesar de tudo lhes 
mostrar que é hora de mudar.

Em termos de pessoas que participam das cerimônias, o número está caindo. 
Mas, ainda assim, eles não compreendem por quê. Estudam, fazem grandes 
reuniões para saber por que os números estão minguando. Muitas vezes, 
culpam a humanidade, culpam o fato de que os humanos estão perdendo o 
senso de espiritualidade.

Isso é engraçado do nosso lado. Achamos graça disso. Os humanos não estão 
perdendo sua espiritualidade. Eles têm mais senso de espiritualidade do que 
nunca. Está acontecendo um grande despertar neste planeta, um despertar 
da consciência que resultará no salto quântico de suas existências... grandes 
mudanças varrendo as regiões.

As religiões estão se agarrando ao Velho. Estão tentando encontrar meios de 
se manterem vivas. Nos próximos anos, vocês irão ver suas paredes 
desabarem, literal e metaforicamente. Com muitas delas, as paredes vão ruir 
de dentro para fora. Vocês continuarão a ver muito caos nas igrejas do 
mundo inteiro.
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As guerras que vocês têm agora se baseiam na religião. Não na economia. 
Não no petróleo. Tem a ver com as religiões. É o velho karma em ação aqui. 
São os conflitos entre o Cristianismo e o Islamismo. São os conflitos entre todas 
as igrejas. Estão chegando ao ponto culminante agora. E isso é apropriado. É 
apropriado.

Queridos amigos, é por isso que vocês estão na Terra agora, e é por isso que 
são Shaumbra. Sim, entendam... foram vocês que criaram essas igrejas. Foram 
vocês que criaram o Novo Pensamento muito tempo atrás. Vocês ajudaram a 
desenvolver as religiões. Em algum momento da alma, vocês sabiam que era 
hora de se liberarem e se permitirem alcançar uma nova verdade e um novo 
entendimento. Vocês viram como o verbo divino foi distorcido, deturpado e 
alterado para propósitos humanos. E isso os entristeceu. Ainda os entristece no 
seu âmago. Muitos de vocês fugiram não só das religiões, mas também da 
vida. Vocês sabem do que estou falando.

Vocês voltaram em recentes encarnações, mas levaram vidas solitárias. 
Ficaram desiludidos com o que vocês tinham criado e com o que as igrejas 
tinham se tornado, desiludidos com as guerras, a falta de compaixão e amor. 
Estavam desiludidos com as energias que foram criadas por intermédio das 
igrejas, que saíram por aí afora tentando conquistar o mundo. Outros tantos 
estavam envolvidos, em vidas passadas, com alguma das muitas, muitas, 
muitas cruzadas, não só cruzadas cristãs, mas cruzadas islâmicas e cruzadas 
de muitas outras religiões..

Vocês largaram as mesmas igrejas que vocês amaram tanto, as mesmas 
igrejas que vocês tinham ajudado a construir. Então, vocês se isolaram. 
Tentaram esquecer quem eram. Vocês viram o resultado do que tinham 
tentado criar. E não gostaram nada disso. Então, vocês se esconderam. 
Seguiram numa jornada solitária... alguns de vocês aqui por muitas, muitas 
existências... dúzias de existências... sozinhos... isolados.

Vocês sabiam, dentro de seu ser, que tinham o poder e o entendimento. 
Vocês sabiam que podiam influenciar muitas coisas, mas ainda assim se 
esconderam. Vocês não se permitiram revelarem-se. Vocês não foram 
ousados. Vocês não foram corajosos. Vocês saíram de cena.



206

Mas vocês também sabiam, no nível de alma, que chegaria o tempo em que 
vocês se revelariam, expressariam sua divindade, seriam os professores e os 
orientadores para as outras pessoas, mas não na Velha maneira, não com as 
velhas igrejas. Vocês seriam os pioneiros e os desbravadores.

Isso provocou muitos desafios nesta sua existência. Vocês sabiam que essa era 
a existência da ascensão e união com vocês mesmos.

Queridos amigos, quando vocês olham este conceito da Universidade 
Shaumbra sendo construída na Terra, vocês se apavoram. Vocês se recordam 
e dizem: “Mas eu ajudei a criar as igrejas. Olhe o que elas fizeram.” Queridos 
amigos, isso era o Velho e serviu a um propósito. As igrejas levaram a 
humanidade pelo caminho do despertar da divindade.

Como já dissemos antes, o Arcanjo Gabriel soou as trombetas para vocês 
voltarem de novo... para vocês serem os professores... para vocês seguirem 
adiante... não para criar uma religião, mas para criar uma consciência. O 
chamado aconteceu, não para terem documentos e livros longos sobre como 
a vida deve ser vivida, mas para simplesmente revelarem sua própria 
divindade, trazerem-na para sua vida. Estar no Agora como um Humano 
Divino é o melhor exemplo, a melhor maneira de mostrar isso aos outros.

Eles virão até vocês. Eles virão, não para decorar longas instruções, não para 
tentar seguir enormes listas de regulamentos. Eles virão até vocês para sentir o 
brilho de sua divindade e, depois, revelar o brilho deles também. Eles virão até 
vocês para ver que é possível ser um anjo divino aqui na Terra.

Assim, nós lhes dizemos hoje que vocês continuarão a ver muitas mudanças 
em todas as igrejas. Elas irão proclamar, cada vez mais, que estão certas, que 
são o caminho. Elas irão se agarrar às Velhas maneiras. Depois, suas paredes 
vão ruir.

Será que vocês vêem, queridos Shaumbra, por que é tão importante que 
estejam aqui agora? Quando as paredes das igrejas vierem abaixo, para onde 
irão as pessoas? Para quem elas se voltarão? Elas estarão desiludidas, como 
vocês estiveram. Elas precisarão da orientação de alguém que encontrou a 
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iluminação interior. Não a partir de um livro, não seguindo regras, mas 
descobrindo-a em seu interior.

É por isso que vocês estão aqui. É por isso que nós lhes pedimos para serem 
ousados e corajosos em sua vida neste exato momento. Apresentem-se, 
apresentem-se, queridos Shaumbra, saiam de onde quer que estejam se 
escondendo! [Risos da platéia] Nós iremos continuar a encorajá-los a seguir 
em frente na vida. Sabemos que ainda estão se escondendo. Sabemos que 
ainda estão um tanto tímidos. Mas agora é o momento de darem um passo à 
frente.

Com isso, gostaríamos de trazer-lhes nosso convidado de hoje. Queridos 
amigos, pedimos que sintam a energia. É bastante familiar para muitos de 
vocês. Nosso convidado, nosso convidado os ama demais. (Risos da platéia 
enquanto Tobias continua a fazer suspense quanto ao convidado.)

Nosso convidado é alguém que... [mais e mais risadas enquanto Tobias 
continua provocando a platéia!] que caminhou na forma humana e ganhou 
notoriedade em diversas ocasiões diferentes. Nosso convidado se manteve de 
pé diante do arbusto em chamas e ouviu as palavras de Deus. Nosso 
convidado subiu ao topo de uma montanha certo dia, sentiu os céus se 
abrirem e inspirou-se de um modo que mudou o mundo e ainda o influencia 
até hoje. Nosso convidado levou uma mensagem a seu povo.

Gostaríamos de apresentar-lhes Moshe – Moisés. Ele veio visitá-los hoje. Veio 
estar com vocês. E, sim, respondendo à pergunta que alguém que acabou de 
formular mentalmente, ele gostou do filme. Ele gostou do Charlton Heston 
fazendo o papel. (Muita risada da platéia). Os humanos fazem perguntas 
estranhas, particularmente em épocas como esta! (Mais risadas).

A energia de Moisés chega para ficar conosco agora. Sim, ele foi humano. Ele 
sabe como é. Ele libertou seu povo da escravidão, deu liberdade às pessoas 
numa época em que elas estavam tão pra baixo. Elas eram tão reprimidas. 
Eram escravos dos egípcios, dos grandes ditadores da época.
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Quando criança, Moisés teria sido morto se seus pais não o tivessem escondido 
e entregado a uma família real. Ele cresceu sem saber que era judeu até que 
descobriu, mais tarde, que sua linhagem era judia, que tinha sido salvo e 
protegido. Através dessa experiência, ele levantou as mãos para Deus em 
agradecimento por tê-lo salvo.

Moisés passou por muitas coisas em sua existência como humano, 
experiências semelhantes as que muitos de vocês tiveram no passado ou 
talvez nesta vida. Ele estudou. Graduou-se nas mais altas categorias e ordens 
da sociedade da época.

Um dia, Moisés viu um guarda bater em um escravo judeu até a morte. Em 
troca, ele matou o guarda. A raiva e o amor por seu povo vieram à tona. Ele 
partiu e se escondeu por muitos, muitos anos depois disso, como muitos de 
vocês fizeram, escondendo-se de seu passado, escondendo-se de seu 
passado.

Mas ele manteve uma conexão tão forte com o Espírito e com sua própria 
divindade nessa existência que não conseguiu se esconder de fato, assim 
como vocês também não conseguiram. Vocês não podem se esconder de 
sua divindade e de quem vocês são. Então, um dia, de frente para o arbusto 
em chamas, Moisés recebeu a mensagem novamente, uma mensagem de 
que havia trabalho para ele realizar, acabar com a escravidão de seu povo.

Queridos amigos, Moshe – Moisés – era gago. Ele gaguejava. E disse: “Querido 
Deus, como posso eu ser um líder? Como posso tirar meu povo da escravidão 
se eu gaguejo?”

Ele estava tentando fugir do que sabia que era seu trabalho, sua missão. Assim, 
na verdade, o Espírito, trabalhando através de Gabriel e Miguel, plantou a 
idéia de fazer com que o irmão dele falasse por ele, porque, no fundo, ele 
ainda tinha de medo de aparecer, ainda temia ser ousado e corajoso.

Queridos Shaumbra, vocês entendem o que Moisés está lhes dizendo?
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Em dado momento, Moisés foi ao topo do Monte Sinai. Meditando e orando, 
pediu ao Espírito a compreensão de como guiar e liderar seu povo. Foi então 
que ele recebeu os Dez Mandamentos. De certa forma, pode-se dizer que não 
eram mandamentos. Eram compromissos entregues por Deus... compromissos 
para Moisés... compromissos para seu povo... e compromissos para todos os 
humanos na Terra.

É interessante como as igrejas que vocês ajudaram a criar transformaram esses 
compromissos em mandamentos. Por que Deus teria mandamentos? Deus tem 
compromissos. O Espírito tem compromissos com vocês. Nós falaremos sobre 
eles daqui a pouco.

Assim, queridos amigos, Moisés ajudou a tirar seu povo da escravidão. Ele 
conduziu as pessoas em uma longa jornada pelo deserto, uma metáfora 
maravilhosa... e, em parte, verdadeira. Ele as conduziu em uma longa, longa 
jornada pelo deserto, pelo próprio esclarecimento, pela própria noite escura 
da alma. Ele conduziu uma raça inteira. Moisés e a consciência dos judeus na 
época criaram, então, o novo estado de Israel. E vocês conhecem bem o 
resto da história.

Moisés ajudou a criar novas diretrizes para os humanos na época. Ele ajudou-
os a entender como viver uma vida moral melhor, bem como uma vida 
espiritual melhor. Ele ajudou a criar regras que eram necessárias na época, 
regras que ajudariam as pessoas a entenderem seu lugar na comunidade, seu 
lugar na família e seu lugar junto de Deus. Ele deu esperança a toda uma 
nova nação.

Suas palavras ainda têm muita influência ao redor do mundo, particularmente 
entre os cristãos e os judeus. O que Moisés iniciou há quase 4.000 anos ainda 
tem uma forte influência no mundo. Moisés ajudou a fazer despertar a Era dos 
Cristos, uma época em que os humanos podiam começar a trazer sua 
divindade dos reinos distantes para a Terra a fim de integrá-la à sua 
característica humana. Moisés foi o provocador, o executor disso, trabalhando 
com muitos de vocês.

Sim, muitos de vocês caminharam com Moisés. Ah, vocês o achavam um 
ditador rígido, velho. E ele foi. Ele foi severo naquela época. Ele tinha que ser. 
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Ele estava tentando mostrar-lhes e mostrar aos outros o caminho para a 
própria divindade. Foi muito difícil na época. A consciência era tão diferente 
do que é agora.

Depois de levar uma vida longa e um tanto desafiadora, embora muito 
gratificante, Moisés deixou a Terra. Ele viu o que estava começando a 
acontecer, as mudanças devastando as terras. Mas ele também viu que havia 
um desequilíbrio. Ele viu que havia outro grupo de pessoas tratadas como 
escravos... que não tinham esperança, que não tinham orientação. Elas 
precisavam de uma mensagem diferente na época para seu grupo.

Assim, o querido Moisés retornou à Terra, aceitando outro desafio, sendo 
ousado e corajoso novamente e voltando à Terra como Maomé.

Moisés e Maomé... a mesma... a mesma entidade. A pergunta foi feita em 
nosso último encontro: “Quando Maomé virá como um convidado do Círculo 
Carmesim?” Tivemos que rir, então, pois sabíamos desta visita. E nós lhes 
dissemos, então, que tínhamos uma surpresinha.

Moisés voltou como Maomé para criar o Islamismo. O Islamismo, a renúncia, a 
liberação, o deixar ir. As pessoas da região da Arábia tinham um velho karma 
que precisava ser liberado. Elas precisavam de alguém para orientá-los para 
fora das prisões de suas almas.

Moisés e Maomé tiveram uma tremenda influência na sociedade. Então, 
imaginem como ele se sente bem agora quando vê esta dualidade, quando 
vê o conflito entre Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. Agora, vocês podem 
achar que ele está triste com estes eventos. Mas, queridos amigos, ele tem 
uma grande, grande compaixão pelos humanos.

Moisés e Maomé entendem o que está acontecendo no mundo neste exato 
momento. Ele entende que a humanidade está numa época de grandes 
mudanças. Ele entende que as religiões que foram apropriadas lá atrás, não 
são mais apropriadas agora.



211

Moisés vem aqui hoje para encorajá-los em seu trabalho. Ele os encoraja, 
queridos amigos, a permanecerem diante do arbusto em chamas, a ouvirem 
as palavras de Deus dentro de vocês. Ele os encoraja a ficarem na montanha, 
como estão fazendo bem agora – não no Monte Sinai, mas no Coal Creek 
Canyon [risos da platéia] – para entenderem o compromisso que o Espírito tem 
com vocês, o compromisso que vocês têm com seu espírito.

Ele vem aqui agora pedir-lhes que sejam ousados e corajosos como ele foi. 
Moisés, o gago, aquele que não conseguia proferir as palavras, mas que ainda 
assim seguiu seu coração para mudar o mundo. Moisés, que retornou como 
Maomé para ajudar a tirar um outro grupo da escravidão, para ajudar a 
elevar sua consciência, para ajudar a liberar este grupo do passado.

Assim, é um prazer ter Moisés – Maomé – aqui hoje para ficarmos juntos, para 
estarmos no presente Agora.

Nós lhes pedimos que inspirem e permitam que esta energia de 
Moisés/Maomé esteja com vocês, sorria para vocês e agradeça pelo trabalho 
que vocês fazem. Ele tem empatia e compaixão, pois caminhou no lugar de 
vocês várias vezes, atravessando um território novo, derrubando os velhos 
sistemas, permanecendo em sua verdade.

Moisés disse que... (pausa) Queridos amigos, ele está nos dizendo que os Dez 
Mandamentos foram apropriados, embora de certa forma mal formulados, 
pois eles realmente eram dez compromissos. Mas Moisés nos diz que, se ele 
fosse escrever algo agora para a Nova Energia... se ele fosse trabalhar com os 
Shaumbra bem agora, haveria uma nova série de compromissos. Eis o que 
Moisés/Maomé escreveria como compromissos da Nova Energia:

Em primeiro lugar, queridos amigos, Moisés diz: “Vocês são Deus também. 
Vocês são Deus também.” Honrem isto. Aceitem isto. Amem isto. Sintam Deus 
dentro de vocês. Vocês são Deus também.

Número 2, Moisés/Maomé diz que é para permanecerem no presente Agora 
com Deus, o Deus dentro de vocês, o Deus que está em todas as coisas. 
Permitam-se senti-lo. Estejam neste espaço. Em outra época, ele teria pedido 
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para guardarem o Sabbath (sábado), para honrarem um único dia. Ah, foi um 
grande desafio no tempo dele fazer com que as pessoas parassem por um dia 
para sentir o Espírito. O que ele diz agora é: “Estejam no presente com o 
Espírito, com seu Eu. Sintam isso.” Vocês não precisam reservar um único dia. 
Vocês podem estar no amor do Espírito a cada momento.

Número 3, Moisés/Maomé diz: “Honrem sua linhagem. Honrem seus ancestrais. 
Honrem seu passado.” Vocês passaram por muitas existências e encarnações 
para chegar a este ponto. Às vezes, vocês nem mesmo querem reconhecer 
quem vocês foram. Por que vocês acham que se esquecem de suas vidas 
passadas? Porque vocês as colocam embaixo do tapete. Vocês tentam 
escondê-las. Honrem tudo que fizeram, mesmo naquelas vidas que 
considerariam desprezíveis. Honrem-se e honrem seu passado. Há quase 4.000 
anos, Moisés disse: “Honrem pai e mãe.” Agora, ele diz: “Honrem sua linhagem. 
Honrem quem vocês foram. Honrem quem vocês são hoje, efetivamente.

Número 4, Moshe diz: “Queridos amigos, estejam na sua verdade. Estejam na 
sua verdade o tempo inteiro.” Os humanos evitam sua própria verdade. Sim, 
de fato, eles contam mentiras porque não gostam de ver sua própria verdade. 
Agora, estejam na sua verdade. Isso dará origem a uma nova consciência 
dentro de vocês. Isso os ajudará a sentir, a entender e até mesmo ouvir as 
verdadeiras palavras de sua divindade.

Se vocês estiverem no Agora e em sua verdade, queridos amigos, isso lhes 
dará tudo de que precisam. Quando vocês tentam evitar a verdade de quem 
foram no passado, ou mesmo do que fizeram nesta vida, isso distorce a 
realidade. De certo modo, vocês vivem em um estado alterado. Vocês saem 
do Agora. Estejam na sua verdade. Tenham orgulho de quem vocês são. 
Admitam todas as suas ações e assumam a responsabilidade por sua vida. 
Estejam na sua verdade, queridos amigos.

Número 5, Moshe: “Vocês são os criadores. Vocês podem criar sua própria 
riqueza de vida. Vocês são os criadores de tudo do qual precisam no 
momento. Novamente, assumam a responsabilidade.

Nos dias do Velho, ele teria dito: “Não furtem. Não cobicem os bens do 
próximo.” Mas agora ele diz: “Vocês são os criadores. Vocês não precisam de 
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nada do que os outros possuem. Vocês podem criar para si... tudo... tudo em 
sua vida.” Não olhem para os outros com inveja da vida que eles levam e das 
coisas boas que eles aparentam ter, pois vocês não entendem de fato os 
desafios pelos quais eles estão passando. Sejam os criadores de sua própria 
vida. Assumam a responsabilidade.

E, por último, Moshe diz: “Queridos amigos, celebrem a vida. Respirem vida. 
Sejam ousados e corajosos. Sintam a vida.” Digam para vocês mesmos: “Sim, 
eu escolho a vida. Eu escolho viver. Eu escolho estar aqui neste planeta Terra, 
no exato momento, totalmente consciente de quem eu sou, totalmente 
consciente do que estou fazendo aqui".

Assim, isto é o que Maomé e Moisés escreveriam nas tábuas agora para vocês. 
É bem simples. Talvez ele faça um filme sobre isso! (Risos da platéia).

Queridos amigos, a energia de Moisés e Maomé volta para a Terra muito forte 
agora. Ele ficará aqui por um tempo, particularmente durante o tempo de 
transição das igrejas. Ele ficará aqui por um tempo.

A energia de Moisés continuará aqui – e, sim, para quem acabou de 
perguntar – sim, realmente existiram o que pareciam milagres criados naqueles 
tempos... a separação do Mar Vermelho, que não foi bem um milagre, 
embora naquela época parecesse dessa forma. E, sim, para aqueles que 
estão se perguntando – ele irá limpar o caminho nas estradas para vocês esta 
noite. [Este comentário se refere à contínua e pesada precipitação de neve 
cobrindo as estradas que os Shaumbra teriam que pegar para chegar em 
casa hoje após a canalização.] Ele estará sentado ao lado de vocês. Ele 
estará sentado ao lado de vocês e vai limpar o caminho.

Antes de começarmos com o Shoud, vamos falar um pouco sobre um 
conceito. Pedimos que sintam, pois vocês tenderão a levar isto para o lado 
intelectual. Nós chamamos a atenção de vocês neste momento. E achamos 
graça. Pedimos que vocês SINTAM o que vamos dizer.
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Falaremos um pouco sobre o Agora Expandido, o Agora Expandido, e o que 
ele significa, as implicações em sua vida, como é diferente do que apenas o 
momento do Agora. O Agora Expandido... pedimos que o sintam.

Existe o potencial para muita discussão na Internet sobre isso. Pedimos que 
sejam ousados e corajosos enquanto os Shaumbra dissecam de maneira 
detalhada e complexa o que dizemos aqui. Lembrem as pessoas de voltarem 
aos SENTIMENTOS. Vocês entenderão bem mais através dos sentimentos, em 
vez de tentarem intelectualizar o conceito.

(Pausa)

Neste momento, estamos em um Agora Expandido. Isso inclui vocês neste 
momento, totalmente presentes conosco. Mas é expandido, porque não são 
apenas vocês, humanos, sentados nas cadeiras ou deitados no sofá, ou no 
chão. Não é apenas essa parte de vocês.

Entendam, vocês expandem. Vocês abrem seus campos de energia para 
incluir outras coisas no seu momento. Vocês incluem Moisés e me incluem, 
Tobias, mesmo que sejamos dois velhos judeus mortos. [Risos da platéia] Vocês 
nos incluem no seu momento.

No Agora Expandido, vocês não têm que deixar seu corpo ou sua realidade 
para ir a outras dimensões nos visitarem. Vocês não estão negando sua 
qualidade de humanos nem o momento presente em que vocês estão. Mas 
vocês estão abrindo sua energia. Vocês estão expandindo seu campo de 
energia para nos incluir.

Enquanto expandem o campo de energia, vocês também incluem todos os 
aspectos de quem vocês foram em vidas passadas. Vocês estão incluindo 
toda essa energia no seu Agora. Enquanto estamos aqui neste momento, a 
maioria de vocês não tem medo de se abrir. Vocês estão na energia sagrada 
de sua divindade e da família Shaumbra. Assim, vocês podem se abrir para 
incluir todas as experiências de suas vidas passadas. Vocês podem se abrir 
para incluir os outros reinos.
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É um Agora Expandido porque vocês estão completamente presentes. Vocês 
são o ancoradouro. Vocês são o ponto focal. Vocês são a fonte.

Vejam bem, no passado, vocês tentariam sair do momento Agora e de seu 
corpo. Vocês tentariam negar o Agora e ir a outro lugar. É o que Moshe quis 
dizer quando falou “Estejam na sua verdade”. A sua verdade é que vocês são 
humanos. Vocês estão aqui agora. Não tentem partir. Esse é o Agora 
Expandido.

O Agora Expandido é a Nova Energia. É uma das leis naturais da Nova Energia. 
Vocês podem estar totalmente presentes e ainda incluir tudo mais. Quando 
vocês não têm medo de que um outro alguém possa consumi-los ou controlá-
los, então, vocês podem abrir esses campos de energia no Agora Expandido.

Sua consciência se expande nos níveis multidimensionais em que vocês estão 
no Agora Expandido. Sua energia não só se expande em seu mundo 
tridimensional, mas agora ela também atravessa para outras dimensões. 
Vocês vão para camadas multidimensionais do que chamamos de “espaço 
entre o espaço” dos átomos. O espaço entre o espaço é onde vocês 
acessam essas camadas multidimensionais.

Nós lhes daremos um pequeno exemplo para ajudá-los a entender. Imaginem 
um lago enorme, enorme. É um lindo lago, rodeado de montanhas. O lago é 
muito bonito e muito tranqüilo. É cristalino.

Vocês começam a levar seu barco do cais a uma ponta do lago. Vocês 
seguem em linha reta até a costa do outro lado. Mas vocês não conseguem 
ver a costa. Vocês presumem que ela está lá.

Vocês vão muito rápido pelas águas cristalinas. Quando olham para trás, 
vocês vêem um rastro. Vocês vêem as ondas criadas pelo movimento do 
barco.
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Nesta metáfora, as ondas atrás de vocês são como todas as experiências de 
suas vidas passadas. Vocês criaram algo. Vocês criaram o movimento, aqui 
representado pelas ondas. As ondas têm uma vida e uma energia própria, 
assim como as energias de suas vidas passadas têm identidade própria. Elas 
não criam como vocês. Mas suas vidas passadas continuam a existir. Nós já 
falamos sobre isso. Quando vocês as liberam, elas vão para os planos 
cósmicos e continuam a ter uma vida própria. As ondas atrás do barco são 
todas as experiências e toda a energia do seu passado.

Mas quando vocês vão para o Agora Expandido em que estão neste 
momento, o barco pára. O barco pára, mas as ondas continuam. Elas têm 
vida própria. Elas voltam e atravessam o barco. Elas voltam. As ondas voltam e 
atravessam o barco.

No Agora Expandido, vocês não só estão na superfície do lago, como 
também em toda a profundidade dele. Vocês não são apenas um barco na 
superfície, mas também um submarino no fundo. Entendam, enquanto vocês 
pensavam que estavam levando uma vida bem linear, muito estava 
acontecendo em outros níveis.

O lago é muito, muito profundo. O que vocês criam é mais do que uma onda 
na superfície. Vocês estavam mudando todas as coisas no universo. Vocês só 
enxergavam a superfície. Vocês só enxergavam as ondas. Nunca viram a 
costa ou o que estava abaixo da superfície da água.

No Agora Expandido em que estão, vocês têm total acesso a toda a 
profundidade do lago, a todas as experiências que foram criadas na superfície 
com as ondas. Tudo volta a vocês. Não há necessidade de cruzar o lago às 
pressas em seu barco.

Tudo vem a vocês... tudo. O Agora Expandido inclui todas as energias do 
passado, todo o trabalho interdimensional que vocês têm feito. Isso volta a 
vocês agora. Vem até vocês de novo.
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Vocês irão perceber muitas coisas. Irão entender essas coisas que chamam de 
Desordens de Múltipla Personalidade. Entenderão que elas são aspectos de 
vocês mesmos. Vocês estavam vivenciando “vislumbres de outras vidas”.

Muitos de vocês estão vivenciando agora coisas como Desordens de Múltipla 
Personalidade. Vocês se perguntam o que está acontecendo com sua mente. 
Vocês têm sensações. Têm visões e conseguem imagens do passado, de 
aspectos multidimensionais de vocês mesmos. Eles estão se aproximando. Não 
há nada errado. Permaneçam ligados no momento do Agora Expandido e 
entenderão o que é isso tudo.

Coisas estão acontecendo e vocês esgotarão a mente perguntando-se, por 
exemplo, sobre uma placa de automóvel que viram, perguntando-se por que, 
por um instante, acharam que sofreriam um horrendo acidente de carro, 
dando por si do outro lado da rua, na direção certa do tráfego, totalmente 
seguros. Vocês se perguntam o que aconteceu nesses momentos de 
“ausência”. Não foram os anjos que fizeram isso. Foram vocês. Foram vocês no 
Momento Expandido, escolhendo um potencial diferente.

Nós vamos falar sobre o Agora Expandido, as implicações e como ele afeta 
sua vida nas próximas reuniões de Shaumbra. Daremos mais detalhes.

Enquanto isso, sabemos que alguns de vocês já estão fazendo anotações, 
tentando compreender tudo. Queridos amigos, sintam. Simplesmente, sintam. 
Estejam no Momento Expandido. Na verdade, tudo vem até vocês. Tudo vem 
a vocês. São as leis naturais da Nova Energia.

Agora, queridos Shaumbra, é hora do Shoud. É hora unir todas as suas 
energias. É hora de falar em uma só voz. É hora de fazer Moshe e eu nos 
sentarmos e escutarmos vocês... Eu me sento e escuto vocês... eu me sento 
aqui e ouço suas palavras... sinto emanar o amor de vocês.

Levaremos um tempo para trocar as energias. E o que ouvirmos depois é o 
que vem de vocês.
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Mas, agora gostaríamos de escutar vocês. Nós gostaríamos, Shaumbra, que 
vocês conectassem todas as suas energias juntos nesta coisa maravilhosa que 
chamamos Shoud, um momento quando vocês falam e nós escutamos. 
Portanto, tomaremos um tempo para ajustar as energias. A próxima coisa que 
escutarão será a voz de vocês mesmos em Shoud.

E, queridos amigos, antes de começarmos... sejam corajosos. Abram-se. 
Acrescentem sua energia ao Shoud.

(Pausa enquanto Cauldre se prepara para canalizar os Shaumbra no Shoud)

Shoud: Nós somos Shaumbra. Nós somos uma só família. Somos uma família ao 
redor do mundo e do universo. Somos uma voz e muitas vozes neste dia.

Temos satisfação em estar aqui com Moisés, e Maomé, e Tobias. Temos grande 
satisfação de falar com nosso coração e nossos sentimentos. Temos prazer em 
expressar os caminhos da Nova Energia.

Mês passado, quando nos reunimos no Shoud, falamos sobre a ilusão do poder 
e o fato de não haver poder realmente. Só o que existe é energia. 
Trabalhamos com energia. Criamos com energia.

Como este novo entendimento, sabemos que em nosso Momento Expandido, 
em nossa realidade, não existe luz e escuridão. Não existem forças 
trabalhando umas contra as outras. Agora, os elementos trabalham uns com 
os outros.

Com esta percepção, nós podemos curar. Podemos equilibrar nosso próprio 
corpo físico. Se existirem doenças dentro de nós, elas agora trabalham com os 
elementos que tentam nos curar, as forças imunes, as partes de nossa biologia 
que tentam nos restaurar.
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Agora, não existem duas forças dentro de nós, batalhando de um lado para o 
outro. Existe apenas uma. Todas trabalham em conjunto de comum acordo. 
Todas trabalham juntas para nos manter equilibrados na Nova Energia.

Nós não precisamos nos preocupar em pegar germes ou doenças de outras 
pessoas. Nós podemos ficar no ambiente de trabalho com pessoas gripadas e 
resfriadas e não nos preocuparmos que esses germes vão nos deixar para 
baixo. Podemos nos abrir e permitir que todas as energias entrem em nossa 
realidade, em nossas vidas, mesmo em nosso corpo, porque uma vez que 
entrem em nosso corpo, todas as energias trabalham juntas. Elas se combinam 
na Nova Energia por um equilíbrio inteiramente novo.

Não existe um poder do resfriado nem um poder do corpo para se curar. Isso 
era uma ilusão. Agora, tudo se reúne em unidade. No Momento Expandido, 
nós rejuvenescemos. Enquanto Shaumbra, percebemos que não temos que 
lutar. Não temos que lutar com o que consideramos energias escuras, energias 
das doenças, energias prejudiciais, pois elas eram uma ilusão.

Não precisamos nos preocupar com emoções desequilibradas, emoções 
negativas, pois agora todas as nossas emoções trabalham juntas. No passado, 
nós estávamos sempre batalhando com nossos demônios, com nossa própria 
escuridão. Isto foi apropriado porque nos deu a energia para continuarmos 
prosseguindo em nossa jornada.

Mas, agora, liberando a ilusão do poder, liberando o julgamento sobre luz e 
escuridão, todas essas coisas podem trabalhar juntas. Podemos ser os 
criadores e escolher nossa realidade, e todas as energias darão suporte às 
nossas escolhas.

Nós não precisamos nos preocupar que vibrações negativas das outras 
pessoas nos afetem. Podem entrar em nossos campos energéticos esses 
sentimentos negativos, esses aspectos negativos que vêm de outras pessoas. 
Eles não têm que nos deixar para baixo. É apenas energia e ela pode nos 
alimentar. Podemos ficar equilibrados. Podemos ser preenchidos com 
compaixão e amor até no meio de grupos enormes de pessoas zangadas ou 
deprimidas.
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Liberando a ilusão do poder, abrimos um reino inteiramente novo de energias 
para apoiar nossas escolhas como criadores. Podemos trazer quaisquer 
energias para nosso ser. Uma transmutação ocorrerá, um processo que reúne 
todas as coisas para apoiar os deuses que nós somos.

Lutar com a escuridão, como fazíamos, só fortaleceu a escuridão. A escuridão, 
tentando aniquilar a luz, só deu força e esperança à luz.

Agora, liberamos os julgamentos de energia. Liberamos a ilusão do poder, de 
modo que tudo isso possa trabalhar junto.

Para nos curarmos, nós nos abrimos a todas as coisas. Para curarmos nossos 
corpos, permitimos que todas as energias se juntem. De certa forma, pode-se 
dizer que nós não precisamos desses antibióticos. Nós não precisamos de 
todas essas coisas que tentam eliminar o negativo. Nós aceitamos e 
apreciamos que todas as energias entrem.

Através do trabalho que estamos fazendo com St. Germain, nós nos tornamos 
“transmutadores”. Nós nos tornamos conversores de energias. Liberamos a 
velha carga dos elementos de luz e escuridão, de modo que ambos sejam 
apropriados, ambos trabalhem para nós enquanto criadores.

É assim que mudamos o mundo a partir do nosso interior. Nós mudamos o 
mundo, reunindo as energias e aceitado a oportunidade. Nós mudamos 
nossas próprias vidas, assumindo a responsabilidade por todos os aspectos do 
passado. Assumimos a responsabilidade até mesmo se nosso corpo estiver 
doente agora e nos permitimos transmutar isto para cura. Nós assumimos a 
responsabilidade por quaisquer desequilíbrios nas emoções.

E permitimos que as forças opositoras em nossa mente se unam, sem que uma 
escravize ou aniquile a outra, trabalhando em harmonia, misturando-se em 
uma nova dança, com a luz e a escuridão se juntando e criando uma Nova 
Energia, uma terceira energia.

O poder era apenas uma ilusão. Só existe energia.



221

Somos Shaumbra. Somos os viajantes. Somos os criadores.

E assim é.

(Pausa novamente enquanto Cauldre se prepara para que Tobias retorne)

Tobias: Agora, eu, Tobias, e Moisés voltamos. Sim, nós realmente fazemos 
reuniões interessantes. Vocês provavelmente nunca pensaram que veriam isto 
na vida, que poderiam se sentar um dia com Yeshua, noutro com Moisés e 
com todos os outros que temos trazido. Mas, queridos amigos, vocês estão 
atraindo essas energias. Vocês estão atraindo o interesse dos anjos com o 
trabalho que vocês estão fazendo.

Nós sempre lhes dizemos e continuaremos a dizer mais e mais – nós honramos 
vocês. Vocês são seres grandiosos. Vocês não enxergam abaixo da superfície 
do lago. Vocês não vêem o que realmente estão fazendo. Vocês tendem a 
olhar para trás e dizer: “Mas a única coisa que eu fiz foi criar ondas!” (Risos da 
platéia).

O que vocês têm feito mudou a estrutura da consciência humana. Vocês 
mudaram igualmente a estrutura da consciência universal. É por isso que 
sempre temos a honra de compartilhar nosso amor com vocês, de trazer os 
anjos e os Mestres. Nós honramos vocês como os verdadeiros Mestres da Nova 
Energia.

Aliás, nós lhes pedimos para serem destemidos em suas vidas. Apresentem-se, 
queridos Shaumbra. Apresentem-se para jogar. Apresentem-se para criar. 
Apresentem-se para serem os faróis de luz para todas as outras pessoas.

Nós os amamos demais. E continuaremos a estar com vocês.
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Shaumbra, os maiores anjos do universo estão observando vocês. Eles os 
amam e os apóiam nesta incrível jornada. Vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro 
mariainesfernandes@globo.com

Série do Humano Divino:

Shoud 8: "A Ilusão Do Poder II "

Perguntas & Respostas

1 de Março 2003

.....aguardando tradução...............

Série do Humano Divino

SEU PLANO DIVINO

Tobias Canalizado por Geoffrey Hoppe

Shoud 09 - 05 de abril de 2003

E assim é, queridos Shaumbras e queridos amigos, que nos reunimos mais uma 
vez neste lugar onde seus corações estão abertos, onde vocês estão se 
movendo para novos níveis, novos entendimentos. Eu, Tobias, e todos os outros 
dos reinos angélicos fluímos agora para dentro de seu espaço. Nós pedimos a 
vocês que nos sintam, abram seus corações, sintam como a energia mudou 
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nos últimos poucos minutos, sintam como ela mudou agora que vocês 
respiram conscientemente.

Não somos nós do lado de cá que estamos mudando as coisas. São Vocês. 
Mas, quando vocês se abrem e saem do esconderijo, aí então podemos 
chegar bem mais perto, nós podemos chegar tão perto que, se vocês 
permitirem podem até sentir o calor de nossa energia pertinho de vocês. Se 
permitirem, podem sentir a honra e o amor que trazemos para vocês -
palavras mal podem expressar o que sentimos sobre vocês, então deixem que 
nossos sentimentos contem a história.  Respirem fundo, queridos amigos, 
respirem fundo, recebam nossos sentimentos de amor e honra.

Nós sabemos que a viagem pode ser difícil, mas ela pode também ser muito 
simples, a viagem tem sido longa e cheia de desafios, mas agora ela pode ser 
preenchida com alegria e esta alegria pode ser eterna. Vocês estão 
realmente adquirindo uma base sólida nesta coisa que chamamos de Nova 
Energia. Vocês estão verdadeiramente se abrindo para integrar todas as 
coisas que têm sido para entender que vocês são Criadores, e entender que 
vocês criam todos os momentos.

Vocês têm focado tanto os seus aspectos humanos, o foco tem sido tão duro, 
tão desagradável e difícil; mas vocês estão agora expandindo o foco. Vocês 
estão mudando o foco para aceitar o “Eu Sou” interior enquanto ainda estão 
na Terra. Muitos de vocês disseram a si mesmos no passado: “Eu estou 
esperando pelo dia em que poderei sair deste planeta e lembrar de quem eu 
sou e de quem eu fui, eu acredito que nunca serei capaz e entender a vida 
enquanto eu estiver neste corpo humano e caminhando por estas dimensões 
humanas.” Porém, há uma mudança acontecendo, vocês estão começando 
a entender que é apropriado a vocês abrirem-se, lembrarem-se, e mais uma 
vez sentirem todas as coisas que vocês são enquanto ainda estão na Terra. 
Não há necessidade de esperar ir para o túmulo para lembrarem-se, para 
tornarem-se conscientes.

Mas, queridos amigos, respirem mais uma vez. Respirem literalmente as 
energias de todos aqueles que são dos reinos angélicos e que estão agora 
sentados com vocês.
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Quando nós iniciamos nossas discussões com vocês há muitos anos atrás, era 
difícil para nós chegarmos tão perto quanto chegamos agora. Existiam 
barreiras que nos impediam de chegar mais perto, era difícil estarmos muito 
perto porque não queríamos desregular o equilíbrio delicado de sua biologia, 
sua mente e tudo mais em seu espírito.

Agora na Nova Energia, com sua consciência aberta e seu senso de estarem 
no Agora, nós podemos estar muito perto. Talvez vocês não nos vejam, pois 
não é apropriado que nos vejam com seus olhos físicos, e sim nos sentirem 
enquanto abrem o centro de seus corações. Então, vocês serão capazes de 
fazer estas outras coisas que vocês têm sonhado: Ver espíritos - ouvir-nos 
falando.

Mas primeiro é preciso nos sentir. E isto não acontece através da mente, e sim 
através de vocês como um todo, através daquilo que chamariam centro do 
coração.

Eu, Tobias, estou aqui. Eu estou voando suavemente sobre Cauldre (Geoffrey 
Hoppe). Eu estou também abraçando Linda (esposa de Geoff), pois ela ajuda 
a manter a linha de comunicações tão aberta e clara. E eu estou também 
sentado perto de vocês, tudo isto está acontecendo ao mesmo tempo, de 
fato, eu posso estar perto do Cauldre, da Linda e também ao lado de vocês.

Nós iremos lhes falar sobre as muitas formas da Nova Energia, mas entendam 
primeiro que ela vem através dos sentimentos, através do coração. Se a 
mente está confusa agora, gentilmente coloque-a de lado. Sintam-nos, 
percebam-nos, através de seus sentimentos. Gentilmente, permitam 
gentilmente. Gentilmente acreditem que vocês estão  na condição humana 
da mesma forma como estão também na condição espiritual ao mesmo 
tempo agora mesmo, esta é a forma da Nova Energia.

Queridos amigos, é uma prazer muito grande ser solicitado a estar aqui com 
vocês mais uma vez para falar neste dia. Há muitas questões que gostaríamos 
de falar a respeito, vamos começar primeiro com uma discussão chamada
por vocês de dimensões, tempo e espaço.
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Consciência multidimensional é uma coisa que vocês, Shaumbras, já estão 
começando a experimentar. Vocês irão vivenciar mais e mais desta 
consciência nos dias que virão. Não há tempo nem espaço, mas há ainda 
algo que ajuda a definir e dar forma aos diferentes níveis de consciência.

Imaginem se vocês tirassem os relógios de seus braços. Imaginem se o sol 
estivesse sempre brilhando e que ele não se movesse pelo seu céu, como 
vocês saberiam da existência do tempo?

O Tempo é uma condição criada por vocês quando chegaram na Terra. Ele 
foi baseado no movimento das estrelas, sóis e Terra. O tempo está designado a 
ajudar a definir a progressão ou a evolução de suas experiências. O Tempo 
ajuda a colocar os eventos em uma perspectiva definida, ele coloca as 
experiências da vida em forma de pacotes que possam ser entendidos por 
vocês.

O Tempo não existe aqui no nosso lado do véu, porém mesmo assim existe 
uma progressão de eventos e uma progressão de consciência. Alguns 
humanos assumem que todas as coisas já aconteceram, passado, presente   e 
futuro. Mas entendam que o futuro ainda não foi criado, o futuro não é 
conhecido pelo Espírito ou por vocês. O futuro ainda precisa ser definido.

O futuro é definido por todos os potenciais que vocês escolhem, é como ir a 
uma grande loja de departamentos, onde há milhares, talvez milhões de itens 
a serem escolhidos. O futuro, de certa forma, é como uma imensa loja de 
departamentos de potenciais. Vocês escolhem o que querem vivenciar.

Então, entre os potenciais que existem, existem os não-potenciais – nós 
sabemos que os físicos não irão gostar muito desta palavra, mas existem os 
“não-potenciais”, eles ainda precisam ser definidos, existem um espaço de 
consciência que está reservado para estes potenciais que ainda não foram 
considerados.

O futuro ainda não foi criado. Ele espera que você escolha aquilo que quer 
vivenciar. Conseqüentemente a decisão é sua e de sua alma sobre aquilo que 
querem vivenciar.
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Não existe tempo. Nem tão pouco existe espaço. Vocês definem o espaço 
como a distância entre dois pontos. Vocês possuem métodos para medir com 
unidades definidas como distância ou volume. Vocês também medem quanto 
tempo leva para a luz viajar de um ponto a outro. Mas, queridos amigos, isto 
tudo é ilusão. Verdadeiramente não há espaço.

É interessante como os cientistas estão continuamente tentando determinar o 
tamanho do universo, porém estão utilizando velhas ferramentas humanas 
para isso, estão utilizando ferramentas que são energeticamente 
inapropriadas fora dos reinos da Terra, ou talvez deste sistema solar. Não existe 
espaço, como vocês já sabem.

São apenas métodos que os humanos têm escolhidos para ajudá-los a 
entender e definir suas experiências. Quando vocês têm um grande 
acontecimento em suas vidas vocês podem defini-lo pelo tempo e espaço 
que vocês estavam. Isto ajuda a trazer todas as coisas para dentro de uma 
perspectiva.

Tempo e espaço, como vocês sabem, não continuarão por muito tempo na 
Terra. Mas…mas, na Nova Energia vocês estão aprendendo a moverem-se 
para fora dos reinos de tempo e espaço. É muito importante entender isto, nós 
estamos falando a respeito disto porque é alguma coisa que muitos de vocês 
começaram a vivenciar. De certo modo isto assusta alguns de vocês, que se 
sentem sem equilíbrio e sem controle.

Vocês estão se movendo para o Nova Energia, estão vivenciando vida no 
Agora Expandido, vocês estão atraindo para dentro de si todos estes níveis 
multidimensionais.

Queridos amigos, sabemos que às vezes vocês nos amaldiçoam porque não 
podem mais se lembrar que dia é , ou que tempo é (risos), vocês ficam 
decepcionados conosco porque vocês se sentem fisicamente desorientados. 
Vocês sentem que estão perdendo o controle, oh, vocês estão… de uma 
forma abençoada e especial.
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Recentemente no workshop das Ferramentas Divinas, nós levamos muitos 
grupos a uma viagem para experimentar o Agora Expandido. Nós fomos além 
do tempo e do espaço. Esta experiência ajuda vocês a entenderem como ser 
um Humano Divino no momento enquanto estão tendo acesso a todos os 
níveis multidimensionais.

Nós falamos recentemente sobre o que chamamos de “pontos de separação” 
Estes pontos são pontos de separação de consciência. Não há tempo e 
espaço, mas há pontos de separação de consciência.

Nós sentamos juntos há poucos minutos atrás quando a música começou. A 
música nos colocou juntos como um grupo, como Shaumbras, dentro de um 
ponto de separação de consciência. Nós fomos nos movendo juntos de um 
nível ou de um ponto a um outro.

Agora, nós estamos juntos num novo ponto de separação. Neste nível vocês 
estão muito mais conscientes de seu espírito, e de todos os outros ao redor de 
vocês. Vocês ainda são humanos, sentados aqui nestas cadeiras, ou sentados 
ao lado do computador. Mas, agora estão abertos a outros reinos, estão em 
um novo ponto de separação.

Vocês podem recordar uma experiência de terem estado em um lago ou rio. 
Lembram-se de como vocês sentiram diferentes camadas de temperaturas na 
água? A camada superior estava quente, e logo abaixo existia uma camada 
mais fria de água. Mas, enquanto vão mais fundo vocês podem encontrar 
outra camada de água quente.

Não há camadas específicas de água. Mas há pontos onde vocês passam do 
frio para o calor. Vocês podem sentir a sensação em seus corpos.

Os níveis multidimensionais são assim também. Em certo sentido, eles são 
cheios de camadas, mas vocês podem encontrar os pontos de separação de 
consciência. Esta é a forma através da qual vocês começam a viajar dentro 
dos níveis multidimensionais.
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Não existe tempo ou espaço. Há pontos de separação de consciência, e hoje 
aqui com vocês nós vivenciamos um deles.

Agora, Shaumbras, vamos todos unir nossas energias novamente e nos abrir 
para outro ponto de separação de consciência, um ponto onde vocês 
entendem que são todos humanos. Nós somos divinos. Mas nós estamos nos 
abrindo para novas energias e novas informações. Enquanto derem permissão 
para que isto aconteça, sua consciência mover-se-á para um novo ponto de 
separação.

Então, vamos respirar juntos como Shaumbras, e vamos seguir em direção ao 
próximo ponto de separação. Este é um novo nível de consciência. Não é 
nem melhor nem pior, é simplesmente expandido. É simplesmente maior e mais 
envolvente.

Vocês podem estar firmemente convencidos de suas realidades humanas 
enquanto acessam todos esses pontos de separação de consciência. Vocês 
podem ir a muitas camadas de entendimentos enquanto trabalham com seus 
estudantes ou com seus clientes. Vocês têm trabalhado de forma muito linear, 
têm tentado seguir a trilha com o corpo ou com a mente, porém agora, 
queridos amigos, vocês podem literalmente chegar a novos pontos de 
consciência com eles. Vocês podem viajar como seus guias e levá-los a um 
entendimento totalmente novo das causas do desequilíbrio em seus sistemas.

Vocês podem ir a pontos de separação de consciência de suas próprias 
almas. Sua alma não é linear, ela é larga, não é estreita. Ela é pequena – tudo 
ao mesmo tempo. Ela se expande e se contrai. Sua alma é tão 
multidimensional. Vocês têm operado em um nível linear.

Agora vocês podem se abrir para todos os pontos de separação. Os pontos 
de separação podem ser a consciência de uma vida para a outra. Pode ser o 
entendimento de seu relacionamento com todos os outros anjos. Vocês 
podem se permitir ir aos pontos de separação de todas estas camadas. 
Dentro de cada ponto existe informação, sabedoria e entendimento.
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Vocês podem ir a um ponto de separação em uma vida passada enquanto 
ainda estão neste momento presente. Vocês podem receber e lembrar de 
todas as informações daquela vida passada. Vocês sabem que muitos de 
vocês foram bloqueados de suas vidas passadas porque estiveram tentando 
descobri-las em suas mentes.

Vocês tentaram forças suas mentes a lembrar experiências. Suas mentes estão 
programadas para esta realidade na qual vocês estão, ela não está 
programada para levar informações de outras vidas… até agora. Agora, 
vocês podem permitir sua consciência caminhar em direção ao ponto de 
separação, uma camada de sua alma, para receber e sentir a informação.

É desta forma que vocês irão viajar na Nova energia, enquanto permanecem 
bem aqui como seres humanos sobre a Terra. Vocês irão expandir de muitas 
formas, vocês terão um conhecimento muito grande.

É para onde estão indo, Shaumbras, é a habilidade de ter todas as coisas 
trazidas para o momento presente. Isto inclui lembranças do passado, a 
habilidade de ir para outras dimensões, verdadeiramente sentir e entender os 
reinos celestiais, viajar para partes do universo que vocês nunca imaginaram, e 
dimensões que estão entre as estrelas e todas as camadas.

Isto acontecerá lentamente, Shaumbras, para não sobrecarregá-los. Como 
sabem, seu próprio ser regula o quanto pode ser recebido. Vocês não querem 
sobrecarregar seus corpos e mentes. Isto está acontecendo agora mesmo. É 
por isso que estão sentindo algumas destas sensações em seus corpos, mentes 
e espírito neste momento.

Levará um pouco mais de tempo para o entendimento do que estamos 
trazendo para vocês hoje. Não queremos torná-los intelectuais neste assunto. 
Nós sabemos que há essa tendência. Porém, na Nova energia, enquanto 
respiram, sentem e vivem este momento, agora vocês podem começar a ter 
contatos com estes pontos de separação de consciência.

Vamos respirar mais uma vez, e levar nossas energias para um ponto de 
separação diferente, para um nível de consciência diferente, onde há uma 
consciência de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas 
onde não precisamos estar envolvidos com todas as emoções da dualidade. 
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Podemos ser observadores apaixonados do mundo que nos cerca. Vamos até 
este ponto de separação, e estarmos lá juntos para um entendimento e 
sabedoria do que está acontecendo, nós estamos falando do seu mundo 
neste momento.

Desde a última vez em que nos encontramos, na verdade, iniciou-se uma 
guerra. A guerra está destruindo tudo, até mesmo agora enquanto 
caminhamos. Há muitas vidas sendo perdidas agora mesmo, queridos amigos. 
Há sofrimento tomando conta do lugar. Há lágrimas sendo derramadas, há 
raiva, raiva por todos os lugares do globo.

De nossa perspectiva, de nosso ponto de separação, nós não precisamos 
estar envolvidos na dualidade da Velha Energia, muito embora podemos ter 
compaixão da jornada de todos aqueles que estão jogando este jogo.

Esta guerra é uma reflexão da consciência da velha Terra, não 
necessariamente sua Nova Energia onde vocês estão, mas uma reflexão sobre 
o que está acontecendo ao redor da velha Terra.Há algumas dinâmicas 
interessantes acontecendo.

Esta é uma guerra do carma, é uma guerra de religiões. É uma guerra na 
Velha Energia tentando conquistar e aniquilar. Esta é a guerra do controle e 
do poder, a guerra que está acontecendo nos corações de cada homem e 
mulher na terra agora mesmo, talvez vocês estejam excluídos, Shaumbras.

Queridos amigos, vocês já estiveram nesta guerra, é por isso que esta guerra, 
para alguns de vocês, afeta-os tão profundamente, e é tão dolorosa. E, para 
outros, Shaumbras, vocês se perguntam por que ela não os afeta, por que ela 
não os movimenta, talvez seja porque estejam tão chateados que ela não trás 
emoção alguma para dentro de vocês. Shaumbras, vocês já estiveram nesta 
guerra.

Olhem para as analogias aqui. Há duas forças, ambas reclamando estarem 
corretas perante os olhos de Deus, lutando uma contra a outra. Isto aconteceu 
com vocês em suas próprias vidas, dentro de suas consciências, em suas 
almas. Há um lado dizendo ser o libertador, e o outro lado dizendo para 
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perseverar nas corretas energias de Deus. Vocês se lembram, Shaumbras, sua 
batalha interior foi igual a esta, a batalha para voltar ou seguir em frente, a 
batalha, num certo sentido, do Novo e Velho?

A guerra é também baseada no desequilíbrio do masculino e feminino. É uma 
guerra de religiões e um guerra de equilíbrio do masculino e feminino, um lado 
segurando bem firme nas energias patriarcais, não querendo deixá-las ir, 
dizendo que o Deus Pai disse para segurarem-se nesta energia.

É interessante que o “herói” desta guerra , pelo menos aos olhos dos novos, é 
uma mulher. Ela foi capturada, mas então resgataram-na e libertaram-na. Este 
é um símbolo do que está acontecendo na face da Terra, isto já aconteceu 
entre vocês.

A guerra parece ser de um só lado, um lado muito maior e invencível agora 
mesmo. Um lado irá reclamar a vitória muito em breve, mas, queridos amigos, 
isto não é o fim. Enquanto parece óbvio quem foi o derrotado, não é obvio 
quais as implicações que isto trará para a superfície. Estas questões irão voltar 
em lugares diferentes, voltarão com formas diferentes. E isto é apenas o 
começo.

Lembram-se, queridos amigos, quando vocês pensavam que haviam 
aniquilado a escuridão de dentro de vocês? (risos), lembram-se quando vocês 
pensaram que, porque vocês disseram que eram Trabalhadores da Luz, que as 
trevas iriam embora ? Vocês ficaram tão orgulhosos quando sentiram que as 
trevas foram derrotadas dentro de vocês. E sentiram-se corretos em seus 
princípios.

Então quando vocês estavam sentados  e felizes, olhem o que aconteceu 
(mais risadas), a escuridão saiu de seu esconderijo, como uma barata, de 
volta à vida de vocês, fazendo com que se sentissem infelizes, mais infelizes do 
que sentiam-se antes da batalha (mais risadas), e isto fez com que perdessem 
a fé, e a crença em vocês e em Deus e em seus professores.

Queridos amigos, vocês já estiveram nas guerras e batalhas dentro si. Vocês 
chegaram a um lugar de novo equilíbrio e entendimento onde não há certo 
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ou errado. Há apenas experiência. Não há luz nem escuridão, há apenas 
energias que trabalham juntas para continuar expandindo sua consciência e 
envolver sua consciência com toda a humanidade. Vocês passaram por essas 
guerras.

O que vocês estão vendo em suas televisões e lendo em seus jornais é uma 
batalha pela qual vocês já passaram. Sim, haverá uma solução aqui em 
breve, mas, na realidade, não há solução em nada que vocês façam, ou em 
nada nos reinos do Espírito.

Nós rimos com o grupo dos Shaumbras (Na escola 1 do círculo carmesin) 
quando nós fomos desafiados por alguém que disse: “Tobias, quando haverá 
uma solução? ”Nós rimos, e dissemos: “nunca!” Há apenas evolução, apenas 
mudança, apenas expansão de consciência e sabedoria. Não há solução.

Esta guerra está em um lugar muito sagrado. Grandes Mestres surgiram desta 
área do mundo. É também uma área da Terra onde muitos de vocês, de 
tempos em tempos, têm caminhado na existência. Vocês têm passado por 
esta área para aumentar sua energia. A guerra acontece em um lugar do 
mundo que está cheio de energias sagradas, mas desequilibradas no que se 
refere ao masculino, hostil, com raiva, perseguidor de energias de força.

Muitos de vocês perguntaram recentemente: “Querido Tobias, como vocês, os 
anjos, sentem-se a respeito da guerra? Por que vocês não intervêm? Por que 
vocês não fazem parar a dor e o sofrimento? “ Queridos amigos, nós amamos 
a todos vocês e temos muita paixão por vocês. Nós não ousaríamos impedi-los 
de jogar o seu jogo, de conseguirem obter progresso e de chegarem a novos 
entendimentos.

O Espírito os ama tão profundamente. O Espírito permitirá que escolham 
qualquer forma que queiram seguir para obter crescimento, para aprender e 
tornarem-se “Eu Sou”. Não ousamos interferir no que está acontecendo no 
Oriente Médio agora.

Estamos aqui para dar conforto a quem nos pedir. Oh, e então, há um ponto 
de separação de consciência que ocorre quando somos chamados, e então 
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podemos sentar com este anjo humano e conversar com ele. Mas nós não 
tomamos partido. Nós não temos um time que ganha e outro que perde.

Todas as coisas que estão acontecendo são bastante apropriadas. Nós 
perguntamos hoje, “voces podem honrar isto? Podem ter paixão e compaixão 
pelo que está acontecendo?” Olhem além do óbvio. Olhem além das 
lágrimas e do sangue derramado e entendam como tudo isto está 
cooperando para a mudança da Terra. Este é o potencial que muitas pessoas 
e , num certo grau, a consciência da humanidade escolheu para mover-se ao 
próximo nível.

Nós honramos vocês quando estavam escolhendo algumas das experiências 
mais difíceis em suas vidas enquanto caminham através do processo de 
ascensão. Nós honramos vocês , até mesmo, sim, quando foi difícil de ver o 
que acontecia. Nós honramos vocês quando escolheram a pobreza, quando 
escolheram a doença, o desequilíbrio mental para colocá-los no processo de 
ascensão. Nós honramos vocês agora por estarem sobre a Terra e permitirem 
tornarem-se Humanos Divinos.

Nós amamos este ponto de separação onde não há tempo nem espaço. Nós 
amamos sentar aqui neste ponto de consciência com vocês. Nós amamos 
que compartilhem isso conosco e que absorvam nossas energias.

(pausa)

Nós temos um convidado especial neste dia. Nosso convidado não é 
masculino nem feminino, mas nós identificaremos este anjo como masculino 
para facilitar a discussão. Nosso convidado nunca esteve na forma humana. 
Seu nome está escrito em seus livros, é um nome e uma energia com o qual 
todos vocês estão familiarizados.

Ele é aquele que chamamos de Anjo da Ascensão. Ele é maravilhoso, anjo 
compassivo no nosso lado do véu, que trabalha com todos vocês de forma 
normal, usual. Ele tem trabalhado com vocês durante todo o desafiante 
processo da ascensão pelo qual têm passado. Este é o Anjo da Mudança, o 
anjo que ajuda a guiar vocês, que lhes encoraja enquanto vocês estão 
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gerando as energias que lhes transformarão de simples humanos para 
Humano Divino. Este nome não é familiar nos seus livros humanos.

Nós solicitamos que respirem a energia do Anjo da Ascensão.

El é algo parecido com um sargento para muitos de vocês, porém, um 
sargento compassivo, trabalhando com vocês constantemente. Agora ele 
representará algo novo.

O nome deste Anjo da Ascensão é Hossaf, que pode ser soletrado na 
linguagem humana como H-o-s-s-a-f, você o conhecem muito bem quando 
vêm ao nosso lado do véu durante o sono físico. Hossaf é como um amigo, um 
professor, um instrutor, e um treinador exigente.

Hossaf estava querendo participar destas reuniões já faz um tempo, mas as 
energias não estavam prontas, não era apropriado para a energia dele estar 
aqui, era mais apropriado a vocês se conectarem com a energia dele 
quando vinham para o outro lado, quando viajavam à noite entre as 
dimensões.

Agora, Hossaf está aqui e está cheio de alegria em poder ver como é a 
aparência de vocês na forma humana. Ele está um pouco surpreso pela 
aparência que vocês escolheram !( risos) . Ele conhece vocês 
energeticamente, através de suas cores quando vocês estão em nossos níveis 
dimensionais.

Hossaf está aqui agora – como devo dizer – ele está realmente ficando 
maluco , ele está achando… é como tentar colocar um rosto na energia (mais 
risos), ele pode ver os dois, os padrões de energia de, suas cores, porém ele 
agora também vê a gloriosa face e o glorioso corpo de vocês.

Hossaf está fascinado! É por essa razão que não pedimos a ele que viesse 
antes (mais risadas), ele está fascinado perguntando-se como vocês 
conseguiram colocar-se dentro disso – como dizer – matéria sólida, pois ele 
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nunca esteve num estado de existência como este. Ele está feito criança 
correndo pela sala, ele está tão fascinado que isso possa ser feito.

Ele tem ouvido suas histórias, mas agora ele está muito perto, e num certo 
sentido isto dá a ele um novo tipo de compaixão e entendimento sobre a 
jornada de vocês. Talvez seja melhor o deixarmos ir embora logo! (risadas)

Ele é um grande professor que entende a física espiritual, que entende as 
dimensões, entende como as energias se movem, como as energias podem 
até mesmo ser criadas. Hossaf queria vivenciar vocês e seus ambientes não-
naturais aqui na forma humana.

Ele também está trabalhando com vocês de uma forma diferente agora. De 
certa forma, ele teve um tipo de mudança no trabalho. Ele ajudará vocês 
com o equilíbrio das energias enquanto vivem no Agora Expandido, e 
começam a vivenciar realidades multidimensionais.

Ele veio neste dia em que falamos sobre os pontos de separação ou pontos de 
nova consciência para que possa ajudar vocês no equilíbrio entre os reinos 
físico e não-físico. Ele estará trabalhando com vocês enquanto expandem a 
energia no momento Agora e integram os níveis multidimensionais.

Existe um potencial que pode ser desequilibrado, Cauldre viveu essa 
experiência algumas semanas atrás durante uma de nossas canalizações (em 
São Francisco no workshop “Ferramentas Divinas”). Há um potencial que pode 
se tornar desequilibrado enquanto vocês expandem seu Agora, enquanto 
vocês caminham para outras camadas e níveis. Hossaf concordou em 
trabalhar agora diretamente com vocês em seus estados humanos para 
ajudar a manter o equilíbrio enquanto expandem multidimensionalmente.

Isto é desafiador porque há uma tendência a atrair suas energias, trazê-las 
mais ainda pra perto de vocês. Vocês querem definir como a vida seria, 
baseados no hábito da  Velha Energia versus aceitando o que a vida pode 
ser, baseados na Nova Energia.
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Às vezes vocês se questionam por que algo mais não está mudando em suas 
vidas, por que não estão criando mais e manifestando mais, por que ainda 
não sentem como se estivessem num processo de escolha. Isto é porque vocês 
tendem a atrair suas energias, trazê-las de volta para dentro, excessivamente 
definidas. O desafio é expandi-las enquanto permanece a fonte do Agora, 
neste momento acontecerão as principais mudanças em suas vidas.

Hossaf, sendo este tipo de treinador para vocês,  está perguntando agora: “ O 
que vocês têm a perder ? o que têm a perder abrindo, expandindo e
permitindo a si próprios?”

Quando vocês ficam bravos consigo mesmos ou com raiva de nós, ou do 
Espírito, e perguntam-se por que as coisas não são diferentes, dêem uma 
olhada em suas próprias energias. Vocês estão trancafiando-as. Respirem 
então. Sintam. Aceitem a orientação de Hossaf e todo o time dele que veio 
aqui para ajudar a manter o equilíbrio entre a condição humana e seu direito 
divino.

Hossaf se acalmou um pouco agora (risos), ele está aqui hoje para trabalhar 
com vocês. Ele tem sido um grande conforto e um excelente anjo-professor 
em outros reinos. Hossaf é aquele a quem vocês procuram no meio da noite, 
confusos, com olhos lacrimejantes, com raiva, frustrados. Ele é aquele que, 
com uma energia forte porém compassiva tem ajudado vocês a seguirem em 
frente. Agora ele ajusta seu foco e seu trabalho. Ele chega bem mais perto de 
vocês e da realidade humana. Nós estamos encantados em tê-lo conosco 
Hossaf.

(pausa)

Vamos falar um pouco sobre a sua viagem , queridos amigos, sobre um dos 
aspectos que está acontecendo exatamente agora. Vamos falar do Plano 
Divino, seu Plano Divino, ou, como vocês preferem chamar “o plano 
completo”.

Vejam, você têm olhado para sua própria jornada através de olhos de um 
humano limitado, e isso tem sido apropriado. Vocês colocaram as limitações 
sobre si mesmos, criaram um plano humano. Disseram que queriam certas 
coisas para suas vidas, queriam se casar, queriam ter filhos, um certo tipo de 
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casa, certo tipo de amigos, tudo faz parte de um plano humano que vocês 
desenvolveram.

Quando o plano não funcionava vocês ficavam com raiva e frustrados. As 
igrejas disseram que vocês eram pecadores, e vocês acreditaram (risos), 
pensaram que por serem pecadores o plano não funcionava. Vocês 
tornaram-se frustrados e confusos. Muitos passaram horas e horas ajoelhados, 
rezando, perguntando-se o que fazer depois, pedindo por orientação, 
pedindo perdão a um Deus que vocês não conheciam. Porém, queridos 
amigos, vocês criaram um plano humano que não é necessariamente 
consistente como o Plano Divino.

O Plano Divino não é um plano que vocês conheceriam como humanos. Não 
está escrito em um pedaço de papel, com metas, datas, orçamentos, e outras 
coisas como estas que vocês fazem (algumas risadas), nós não temos esse tipo 
de coisa do nosso lado, é muito mais divertido aqui (risos). Seu Plano Divino 
não é algo que esteja escrito, ele é a paixão de sua alma, é o desejo de 
aprender alguma coisa, ou crescer, ou expandir, sentir, vivenciar. Por muito 
tempo o seu Plano Divino tem sido bloqueado por vocês. Quando vieram à 
Terra, vocês assumiram certos atributos de dualidade e também o véu que fez 
o Plano Divino inacessível.

Há tantos humanos que voltam para o nosso lado do véu, voltam para sua 
forma angélica, sem acessar ou entender seu Plano Divino. Muitos vezes ele é 
escondido até mesmo dos anjos. Ele é escondido às vezes para permitir que o 
anjo ou o humano possam passar pela experiência sem a preocupação do 
que os espera, então podem seguir pela experiência totalmente livres do que 
um plano diz.

Vejam, o Plano Divino, ou o plano completo, na verdade é plano nenhum. Ele 
é um “tornar-se” que está sempre acontecendo, porém , é um “tornar-se” que 
às vezes tem um certa direção ou uma certa tendência. Ele tem um certo 
desejo, algo a cumprir.

O Plano Divino de sua alma tem sido um grande mistério para vocês durante 
tantas vidas passadas, especialmente nesta vida. Nós ouvimos vocês dizendo 
sempre, “Espírito, o que eu deveria estar fazendo agora?” e a resposta que 
obtêm – vocês não gostam muito – é “ nós não nos importamos com isso, 
qualquer coisa que vocês escolherem, qualquer coisa que escolherem...” 
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(risos). Agora, tem sido difícil, e nós sabemos que vocês estão frustrados 
conosco porque vocês querem entender o Plano Divino.

Eu, Tobias, Hossaf, ou qualquer outro anjo não podemos dizer o que é o plano 
completo. Mas, podemos dizer agora, enquanto humanos da Nova Energia, 
como acessá-lo e como estar integrado a ele. Podemos dizer como trazê-lo 
para sua vida. É seu dom, está entre vocês, sua condição humana, e sua 
condição divina. É seu. O Plano Divino Completo é como a água corrente 
num rio, ela tem barreiras, porem estas barreiras podem ser superadas a 
qualquer tempo. Existe uma corrente magnificente, bonita e natural. Não 
precisa ser manipulada ou controlada.

Seu Plano Divino é a realização da sua alma. É a paixão de sua alma. É muito 
difícil expressar o Plano Divino em palavras. Nós sabemos, vocês irão tentar 
intelectualizar esta questão, talvez até escrevê-la, colocá-la na sua parede, e 
dizer “este é meu Plano Divino”e acabam assim anulando o propósito de 
conexão com seu Plano Divino.

O Plano Divino muda constantemente, porque vocês mudam 
constantemente. O Plano Divino esta no Agora, porém ele contempla o 
passado tanto quanto os potenciais do futuro. O Plano Divino pode estar 
integrado com seu plano humano, eles podem se complementar 
mutuamente. O Plano Divino pode trazer um tipo de satisfação material que 
vocês desejam enquanto também trás a satisfação do Espírito, o criador da 
Energia. Eles podem trabalhar juntos. Em outras palavras, seu Plano Divino 
pode ouvir as necessidades do seu eu humano. E agora o seu eu humano 
pode sentir seu Plano Divino fluindo.

Como vocês chegam lá, queridos amigos? Como vocês podem se conectar 
com o Plano Divino e entrelaçá-lo com o plano humano  Basta permitir a si 
mesmo ir até aquele ponto de separação, aquele cruzamento energético 
onde os dois se encontram- o ponto em que vocês se encontram agora. Seu 
Plano Divino está em todos os lugares ao redor de vocês. Se tentarem 
racionalizá-lo, analisá-lo, segmentá-lo da forma como fazem com o tempo e 
espaço, ele irá iludir vocês.
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Lembrem que dissemos que o tempo é uma ilusão. É o resultado do que vêem 
no céu, é uma ilusão.

O Plano Divino, queridos amigos, não pode ser segmentado, empacotado ou 
analisado como vocês fazem com tempo e espaço. Ele apenas existe, é um 
sentimento, não pode ser traduzido em palavras, não pode ser escrito em 
papel. É um sentimento.

Não podemos defini-lo para vocês, podemos apenas dizer que ele existe,
neste momento, neste ponto de separação onde estamos juntos. Vocês 
podem trazê-lo para sua realidade estando no momento agora, conosco, 
respirando. Aah... isso trará a energia para cada tecido de seus corpos, isso 
trará o Plano Divino para todos os aspectos de sua consciência. Enquanto 
respiram neste momento, o Plano Divino e o plano humano estão entrando em 
sincronismo.

Vocês têm que rir, porque até a palavra “plano” não é apropriada. É 
simplesmente realização e formação. É sua alma, querendo jogar. É sua alma 
tendo grande compaixão pela vida. É sua alma tendo paixão por 
experimentar alguma coisa nova. Os dois podem se fundir na Nova Energia.

É tão simples, Shaumbras, não façam disso uma coisa difícil! É tão simples!

Vocês podem sentar no momento da fusão do entendimento divino com o 
humano a qualquer momento. Não precisa ser somente agora que estamos 
juntos no Círculo Carmesim. O que vocês vivenciam aqui agora pode 
acontecer em qualquer momento Agora.

O Plano Divino não precisa mais ser escondido, não precisa mais ser difícil de 
definir, não é secreto, ele está em seu Agora.

Ele é diferente das energias com as quais têm trabalhado antes, não pode ser 
controlado, pode apenas ser abraçado, não pode ser confinado porque está 
crescendo o tempo todo. Não pode ser capturado ou aprisionado, usado à 
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sua conveniência da forma que quiser, porque ele é você, e é muito maior 
que você humano.

O Plano Divino não pode ser tirado de vocês porque ele simplesmente não 
pertence, ele simplesmente é. Ele sempre estará aí.

Então, queridos amigos, nesta Nova Energia, vocês podem agora expandir 
suas consciências, viajar entre as camadas, viajar por todas as dimensões. O 
Plano Divino pode chegar até vocês agora para um maior entendimento do 
propósito.

Vocês têm pensado, “Querido Espírito, onde está minha paixão?” Está aqui 
agora. Respire-a, sinta-a. Ela trás vida, trás novo entendimento, evite a 
tentação de tentar analisá-la, evite a tentação de tentar aprisioná-la.

Como podem ver, é como um pássaro. Vocês querem guardá-la numa gaiola 
para poder aproveitá-la de acordo com sua vontade. Ela não precisa ser 
trancafiada em uma gaiola.

Ela está sempre aí, sempre envolvendo, sempre disponível para vocês. Não 
temos mais os atributos dualistas do plano humano e um plano divino 
separados, ou nem mesmo tendo consciência. Eles estão aqui agora.  

O universo, queridos amigos, você, querido Deus, estão sempre realizando e 
sempre se revelando. O universo não é limitado de forma alguma que pudesse 
criar um problema para vocês. Ele está sempre respondendo a vocês em 
todos os momentos. Vocês e sua alma estão sempre respondendo a si mesmos 
a todo momento.

Não há falta, apenas a ilusão que vocês têm. Não há doença, apenas em 
suas ilusões. Deus não está privando vocês de absolutamente nada. Mas, 
Deus…às vezes vocês fingem que ele não está aí, então vocês podem 
experimentar algumas coisas. Mas a necessidade de se ter alguns tipos de 
experiências pode ir embora agora.
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Vocês podem usar sua consciência e seu entendimento para criar 
verdadeiramente. O universo, está constantemente se revelando e tornando-
se constantemente completo. Vocês podem se permitir estar naquele ponto 
de separação para receber as bênçãos da realização o tempo todo. É simples 
assim. É simples assim – diferente de todas as formas que vocês já tenham se 
conduzido, ou pensado ou  agido antes. Esta é a Nova Energia. É diferente 
agora.

Queridos amigos, hoje fizemos as coisas um pouco diferente. Fizemos isso para 
dar ao Hossaf um gostinho do que fazemos em nossa sala de aulas juntos, um 
gostinho de vocês. Não houve necessidade de um Shoud separado. Eu, 
Tobias, não preciso falar primeiro para então iniciar o Shoud, pois tudo se torna 
a mesma coisa.

Estamos sentados neste ponto de separação onde todas as camadas 
misturam-se.

O Shoud é a canalização. Eu sou vocês. Vocês são eu. Todas as vozes são 
uma. O Shoud é a canalização, não há mais a necessidade de distinção.

Um pouco de mudança… deveríamos ter avisado Cauldre… ele fica tão 
nervoso (risos), ele ficou falando nos últimos 15 minutos, “Mas, Tobias, vocês 
está falando muito hoje. Nós teremos tempo para o Shoud?” Nós estamos no 
Shoud, queridos amigos.

Há outra questão que vocês pediram que conversássemos hoje. É uma 
questão simples, mas vocês querem frisar isso. Queridos Shaumbras, vocês se 
levam muito a sério. Vocês lutam, vocês esquecem de sorrir, vocês esquecem 
de se divertir, vocês ainda têm regras a respeito do que deveriam estar ou não 
estar fazendo. Vocês esquecem de se divertir.

Shaumbras, tenham forças para ser mais alegres, em certo sentido, sim, 
preocupem-se menos com as coisas em sua vida, com as pessoas em sua 
vida. Vocês sabem, vocês podem amar verdadeiramente alguém quando 
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vocês param de carregar tantas coisas no lugar delas. Seus cuidados são suas 
preocupações. Vocês acreditam que precisam carregar as dificuldades dos 
outros, e ficar se preocupando com eles.

Vocês preocupam-se com a direção que o mundo está tomando. Queridos 
amigos, o mundo está perfeitamente bem. Ele realmente está. O mundo está 
se desdobrando da forma correta, tenham paixão e compaixão a respeito 
disto.

Vocês preocupam-se demais consigo mesmo e com o seu desenvolvimento 
espiritual, se vocês pararem de se preocupar, então o desenvolvimento 
acontecerá ( risos), então vocês aproveitarão mais de tudo que estão 
passando, porém vocês acreditam que deve ter uma certa forma e um certos 
atributos… vocês acreditam que se rirem demais ou saírem para divertirem-se 
estarão desviando-se do caminho.

Eu, Tobias, sou conhecido por ter um copo- talvez dois-  de vinho, porém, 
queridos amigos, às vezes eu olho para vocês e penso, se eu estivesse no lugar 
de vocês eu estaria bebendo muito mais e não me sentiria culpado ! (risos), eu 
celebraria a minha vida a cada noite, celebrem meus amigos Shaumbras!

Sim, porque vocês sentem dores de cabeça? É porque vocês preocupam-se 
demais a respeito de tudo o que fazem. Por que vocês têm ganhado tanto 
peso quando comem? É porque preocupam-se demais com isso! Vocês estão 
sempre preocupados a respeito de tudo !

Sejam menos sérios, e mais alegres. Vocês estão a caminho da mais 
magnificente mudança jamais vista na humanidade, o salto da Velha Energia 
para a Nova, é algo que tem sido sonhado e profetizado desde que os 
primeiros anjos vieram para a Terra. Esta é a criação da Nova Energia, e vocês 
estão perdendo isso porque estão se preocupando com tudo.

E, nós ouvimos suas desculpas: Mas, Tobias, eu preciso me preocupar, meu 
carro não funciona, e eu posso perder meu emprego, eu preciso me 
preocupar.” Então, queridos amigos, fiquem felizes com ISTO. (risos)
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Vocês pediram-nos para trazer isto a vocês. Vocês têm pensado a respeito 
disso. Vocês têm pensado ultimamente como fazer para não serem tão sérios. 
Vocês são tão sérios que se esqueceram como aproveitar as coisas.

Então, movamo-nos para aquele ponto de separação. Movamo-nos juntos 
para aquele ponto de alegria.

Vamos mudar a consciência para o ponto onde podemos nos alegrar com a 
vida. Verão como é algo que requer bem menos esforço. Vocês verão que 
realmente têm energias para criar tudo que escolherem criar. Então, queridos 
Shaumbras, aproveitem. Sorriam. Sorriam muito mais. Abracem muito mais. 
Bebam mais vinho à noite. E não se sintam culpados por isso.  

Com isso, queridos amigos, tem sido uma honra para Hossaf estar aqui hoje. Foi 
um honra para ele assumir este novo papel de ajudá-los com sua expansão 
multidimensional, enquanto vocês estão totalmente presentes, e respirando, e 
sentindo o Agora.

Esta é a nova Energia, e vocês são os pioneiros. Vocês são aqueles que 
emergiram das paredes da Velha Energia para estarem aqui. Vocês são 
aqueles, queridos amigos, que estão mudando o mundo porque estão 
mudando sua consciência.

Às vezes vocês perguntam , “Querido Espírito, eu não sinto estar fazendo 
alguma coisa”. Mas NÓS sabemos que vocês têm feito algo totalmente 
inacreditável simplesmente estando aqui. Vocês não precisam fazer alguma 
coisa fisicamente para ter um grande impacto em Tudo O que É. Vocês 
mudaram o mundo.

O que vocês vêem acontecendo na guerra é resultado da mudança de sua 
consciência. Sim, o guerra é culpa sua (risos), poderia ser devastador, poderia 
ter ocorrido o Armagedon, poderia ter ocorrido no mundo inteiro – Terceira 
Guerra Mundial – mas desta vez com bombas nucleares.
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A guerra, sim, é sua culpa porque está isolada em uma pequena área.

Há apenas uma pequena parte de humanos que irão fazer a transição 
durante o processo. Eles se doaram para que a mudança pudesse ocorrer. A 
guerra será rápida. Ela não tem que colocar a devastação na consciência 
humana. A guerra é mostrada pela televisão ao vivo, no seu Agora Expandido, 
então vocês podem ver os efeitos, toda a humanidade pode seguir para a 
mudança de consciência e seguir para o novo ponto de separação.

Então, sim, queridos amigos, não estamos dizendo que estas atividades foram 
nossa primeira escolha. Mas, às vezes, às vezes, nós precisamos parar um 
pouco e honrar os humanos pelas suas próprias escolhas. Vocês, querido 
Humanos Divinos, tenham compaixão e honra pelo que estão passando 
aqueles que ainda permanecem na Velha Energia.

Vocês nunca estão sozinhos nesta jornada. E, agora Hossaf veio para ajudá-los 
com o novo entendimento interdimensional.

Nós amamos muito vocês.

E assim é!

Tradução: Márcia Barbosa  - e-mail: marcia.barbosa2007@gmail.com

Série do Humano Divino - Shoud-09

SEU PLANO DIVINO

Perguntas & Respostas

Tobias Canalizado por Geoffrey Hoppe

05 de abril de 2003
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E assim é, queridos amigos, que continuamos com a energia deste dia. Nós 
continuamos trabalhando com vocês para ajudá-los a entender como 
moverem-se para estes diferentes pontos de separação, estas camadas onde 
a consciência se funde e se  eleva. Vocês podem internalizar a sabedoria e 
celebrar todo tipo de experiências que está contido aí.

Estes pontos são como as estrelas que existem em seu céu. São pontos de 
luz…o que vocês chamam de estrelas. De certa forma, todas as dimensões em 
torno de vocês possuem pontos de estrelas, pontos de separação, onde 
diferentes atributos energéticos juntam-se nos cruzamentos. Existe um presente 
para vocês que pode ser acessado enquanto estão no Agora como Humano 
Divino.

De fato, as estrelas são pontos de separação. De fato, vocês podem se 
permitir que estas energias se fundam consigo mesmos em qualquer noite em 
que puderem ver claramente as estrelas. Misturem-se a elas. Tragam a energia 
para seu Agora e sintam-na. É um ponto de separação de algo que ocorreu 
em seu universo há muito tempo atrás. As estrelas são símbolos. As estrelas são 
pontos de separação de experiências que aconteceram enquanto vocês 
estavam construindo o universo.

Cada estrela, cada planeta, cada galáxia e sistema solar têm seus únicos 
atributos. Eles contêm informações específicas. Cada ponto de estrela é como 
uma livraria de sabedoria. Esta é uma boa forma de praticar como trazer um 
ponto de separação para sua consciência e senti-lo. Na verdade, as estrelas 
são a história de sua jornada, a história de tudo o que aconteceu antes de 
vocês chegarem a esta Terra. De fato, todo o seu universo é o playground da 
Nova Energia. Nós dissemos antes que não há muito lá fora, além de 
potenciais a serem construídos e experimentados.

E, um detalhe antes de começarmos com a sessão de Perguntas e Respostas. 
Queridos amigos, nós falamos hoje a respeito do Plano Divino, que preferimos 
que chamem de “plano completo”, o plano integrado entre o que você, o 
humano precisa e deseja, e o que sua alma, seu espírito, está se tornando e 
realizando. Os dois podem estar integrados. Este é o plano completo.

Quando vocês estão enfrentando desafios ou dificuldades, parem por um  
momento, respirem, e perguntem : “Qual é a essência do Plano Divino?” E 
então juntem essa essência com o plano humano e com as necessidades 
humanas.
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Vocês começarão a ver um quadro novo e completo. Vocês terão um novo e 
completo entendimento do porquê que as coisas acontecem do jeito que 
acontecem. Irão compreender que vocês não são vítimas de seu Plano Divino. 
Vocês simplesmente não entenderam onde seu nível de alma estava 
tentando ir. Agora, vocês, o humano e o Humano Divino podem estar juntos 
nesta jornada, não precisam ficar separados.

Existem Planos Divinos, não apenas para indivíduos, mas também para grupos. 
Há um Plano Divino para os Shaumbras que vocês criaram. Vocês podem 
senti-lo se assim o permitirem. O Plano divino é para um grupo de humanos 
que esteja procurando…um grupo de humanos que tenta entender… entrar 
na nova consciência… caminhando juntos… para juntos compartilhar… para 
dar suporte um ao outro…. E trazer a energia de um grupo inteiro para fora da 
Velha e para dentro da Nova… para uma energia unificada e sincronizada.

Existem Planos Divinos em seu lugar de trabalho. Permitam-se sentir isso – um 
grupo de humanos que estão juntos em um escritório… em um prédio… ou 
uma companhia para um propósito… talvez desconhecido pela diretoria… 
mas acordado por outros níveis por todos os humanos que estão participando.

Existem Planos Divinos para nações, para famílias.

Na Nova Energia em que estão, vocês podem começar a sentir, a perceber e 
conhecer o Plano Divino, e integrá-lo ao plano humano. Isto lhes dá uma total 
e nova perspectiva e entendimento de como certas coisas aconteceram em 
suas vidas. 

Não é Deus ditando os termos, não é nenhuma Ordem Celestial transmitindo 
isso, não é um conselho de 300.000 anjos que está fazendo com que isso 
aconteça.

É seu Plano Divino. De alguma forma ele esteve escondido de vocês até 
agora, de alguma forma escondido para que vocês pudessem seguir uma 
série de novos entendimentos. Queridos amigos, daqui pra frente, acessem 
sempre o seu Plano Divino para entenderem o que está acontecendo em suas 
vidas.

Quando vocês olham para o cenário de guerra que está acontecendo no 
Oriente Médio agora mesmo, não olhem apenas para o que está escrito nos 
jornais ou no que suas televisões mostram. Procurem perceber o Plano Divino 
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que há por trás disso. Vocês terão uma nova compaixão e entendimento do 
que está realmente acontecendo.

Com isto exposto, é com grande prazer que responderemos às suas perguntas.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1: Querido Tobias, hoje eu represento aqui um grupo 
de pessoas bastante estranhas e não muito comuns, chamadas funcionários 
das Nações Unidas, mas aqueles que trabalham no campo, e que escolheram 
– queiram eles admitir ou não – passar os melhores anos de suas vidas 
mudando de um lugar para outro, que está cheio de negatividade, energias 
pesadas, perigos e etc, etc. Normalmente é durante a guerra ou depois da 
guerra , quando mudamos. E , aquele grupo está bastante cansado neste 
momento, e , eu acredito que uma mensagem vinda de você pode ajudá-los 
a conseguirem alguma força para continuarem, porque eles sabem que 
precisam. Mas, eles querem saber o que está acontecendo com seus papéis 
no plano completo. Obrigado.

TOBIAS: na verdade, estamos muito felizes em ter você na energia direta e 
representando todos os outros dos quais falou. Há balanceadores de energia e 
representantes em todos os cantos do mundo.  Agora, este trabalho de ser um 
representante, algumas vezes chamado de doador da paz, é realmente 
bastante cansativo porque você e seu grupo são atingidos pelos dois tipos de 
energias, por todos os lados. Vocês vieram ao mundo nesta época para serem 
aqueles que matem o equilíbrio, mantenedores de energias, para manter um 
equilíbrio bastante delicado.

Isto é tão importante neste momento com todos os eventos que estão 
partindo da troca da Velha Energia pela Nova. Não se trata apenas da 
guerra. Mas, trata-se de manter o equilíbrio. Vocês podem ver, existem 
energias incríveis da Velha que estão tentando se manter. E , há energias da 
Nova que estão tentando seguir em frente. Há indivíduos, anjos como você e 
os outros com quem trabalha, que permanecem na porta entre a Velha e a 
Nova, tentando ajudar a manter o equilíbrio.

Seus currículos e seus cartões de negócios dizem que são mantenedores da 
paz. Mas, na verdade, vocês são realmente mantenedores e balanceadores. 
È um dos mais difíceis e desafiantes trabalhos porque vocês estão sendo 
puxados para todas as direções, desta forma, sentem-se cansados, muito 
cansados. Vocês entraram neste tipo de trabalho por acordo. Vocês 
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concordaram que mudariam de um lugar para outro, para onde sua energia 
for necessária.

Entendam que o serviço que vocês fazem é desprovido de egoísmo, ele é 
feito para toda a humanidade, ele é feito para evitar que um lado ou outro 
mantenham o domínio. É um tipo muito especial de compromisso.

Entendam também que vocês podem liberar alguns destes sentimentos de 
cansaço que têm, estes sentimentos que os abatem, simplesmente deixando 
as energias passarem através de vocês. Vocês tendem a... todos vocês têm a 
tendência de persistirem nestas energias para tentar influenciá-las, porém 
vocês já estão influenciando tudo que está acontecendo simplesmente por 
estarem lá.

Vocês são aplaudidos por nós aqui do nosso lado do véu. E, vocês verão logo 
logo, dentro dos próximos anos... Cauldre está nos pedindo para definir “logo” 
porque existe uma diferença entre a nossa definição e a dele. Vocês verão 
nos próximos anos que os balanceadores de energias, os representantes, não 
serão mais tão necessários quanto antes. Em outras palavras, vocês fizeram seu 
trabalho, e podem se mover para um trabalho mais criativo, talvez dentro da 
mesma organização, porém para algo mais criativo, melhor do que sofrer a 
pressão deste tipo de situação na qual se encontram agora.

Os balanceadores e representantes têm estado na Terra há muito tempo. 
Todos vocês tiveram espíritos guias em determinado ponto. Eles eram 
representantes da energia. Eles partiram quando tornou-se apropriado que 
vocês obtivessem sua divindade. Há muitos elementais e animais no mundo 
que mantiveram a energia por muito tempo. Eles eram balanceadores e 
representantes. Muitos deles escolheram partir agora ou fazer outro tipo de 
trabalho.

Agora, os humanos, como você e seu grupo... perceberão que nestes 
próximos poucos anos, não será preciso equilibrar as energias tanto quanto o 
fazem agora, isto devido à elevação que está acontecendo na Terra agora, 
alguns eventos que irão acontecer no próximo ano ajudarão a mover a 
consciência da humanidade adiante.
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Então, vocês são realmente honrados por este trabalho totalmente desprovido 
de egoísmo, e entendam que a mudança está chegando, e isso permitirá que 
vocês realizem  um tipo diferente de trabalho

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2 : Tobias, a morte é um desafio muito grande para 
nós enquanto anjos humanos. Muitas almas humanas e de animais estão 
escolhendo partir agora da Mãe Terra. Meu querido companheiro, Rascal, 
demonstra que está chegando a hora de sua transição. Eu não quero que ele 
fique sofrendo dores. Mas, eu estou me sentindo ansioso com relação a 
quando deverei abatê-lo. Eu seu que saberei quando o tempo for apropriado. 
Mas, há algum tipo de cerimônia, ou algo que seja de algum benefício para 
mim e para ele ? Como podemos ajudar os outros no momento da transição? 
E, em geral, você tem algum comentário ou sugestões de como enfrentar o 
luto de nossos humanos e não-humanos quando as transições ocorrem ?

TOBIAS: Na verdade, nós falamos recentemente sobre os humanos e a 
experiência da morte. Os humanos foram vítimas da morte no passado. 
Shaumbras, uma vez que vocês estão mais experientes na Nova Energia, a 
morte será uma escolha para vocês. Vocês não serão capazes de superar a 
morte, pelo menos nesta vida. Faz parte de um processo profundamente 
enraizado e tem uma certa inteligência agindo por trás disso.

Mas, ao invés de estar sujeito à morte devido a uma doença que surge em seu 
corpo, ou qualquer outra experiência dolorosa, vocês irão começar a ter a 
escolha de como querem partir, e até mesmo quando. Isto acontece quando 
estão integrados ao seu Plano Divino. Então, vocês não serão capazes de 
escapar do retorno ao Lar, mas, serão capazes de definir e criar esse retorno 
muito melhor.

No que se refere aos animais que estão partindo, outra vez, refere-se à 
resposta que demos para outra pergunta. Têm existido muitos representantes 
de diferentes tipos – humanos, animais e até aqueles dos reinos angélicos. 
Queremos que você olhe para seu animal de estimação – você que fez a 
pergunta – e sinta-o, e entenda que este seu amado bichinho tem sido um 
balanceador e um representante para você

.

Esta querida companhia tem ajudado você a passar por várias energias. Este 
amado bichinho tem te ajudado também a transmutar alguns desequilíbrios 
em seu corpo físico. Ele tem absorvido alguns desses desequilíbrios para dentro 
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de seu próprio corpo para ajudar você. Então, ele está cansado. Ele está 
pronto para partir. Ele já cumpriu o seu dever, e quer agora que você aceite 
que você é Deus. 

Este animal de estimação pode voltar para você, desta vez sem a 
responsabilidade de manter a energia para você. Ele pode voltar bastante 
rápido e encontrará uma forma de fazer isso, você não precisa se preocupar. 
Ele poderá voltar agora sem o peso das tarefas a cumprir e sem o contrato. E, 
vocês dois poderão se divertir muito mais. Ele partirá por si mesmo, você não 
precisa se preocupar em abatê-lo, não será preciso carregar esta culpa. Este 
animal te ama muito para permitir que você tenha que passar por esta 
experiência. 

Então, comunique-se com este querido animalzinho. Converse com ele no seu 
nível divino. Discuta o Plano Divino dele, e , acima de tudo, liberte-o . Deixe 
que este seu querido amigo parta agora. Ele cumpriu seu dever, deixe-o ir

Com os humanos é a mesma coisa. Deixe-os ir. A coisa mais difícil de ver aqui 
do nosso lado é quando vocês choram e ficam sofrendo pela morte de 
alguém. Oh, sabemos que é muito difícil perder alguém que vocês amam. 
Sabemos que é mais difícil ainda ter todos aqueles sentimentos de culpa 
reprimidos dentro de vocês e, de repente, ter que olhar para eles. Isto lhes 
coloca em uma situação onde precisam trabalhar algumas coisas.

Mas, queridos amigos, deixe ir. Liberte-os. Honre-os. Encontrem alegria nesta 
experiência. Vocês realmente encontrarão.

Tem acontecido uma percepção bastante errada sobre a morte e isto tem 
levado vocês a uma forma bem mais desagradável de morrer. Deixe tudo ir 
embora, como dissemos antes. Se existe alguma pessoa querida que está 
prestes a falecer,  nos têm perguntado o que dizer a ela, como tratá-la, qual 
tipo de medicação ou outros remédios que devem ser dados a ela.

A coisa mais importante que têm a fazer é segurar nas mãos de quem está 
partindo. Traga-os para dentro de seu amável momento Agora. Digam a eles 
que a transição será preenchida com alegria e amor. Alguns de nós do nosso 
lado do véu estão lá para recebê-los. E, informe-os que vocês podem liberá-
los agora.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: Eu acredito que você já respondeu todas as 
minhas perguntas, então fica meio estranho fazer outra pergunta, mas eu vou 
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reclamar dos meus joelhos (risos) Como posso fazer com que fiquem bem ? 
Eles doem, e eu estou cansado disso.

TOBIAS: Na verdade, o corpo humano tem passado por muita coisa, não 
somente o seu, mas de todos os Shaumbras. E, ainda há problemas com 
joelhos por aqui porque… meu querido, você foi corajoso o suficiente para 
levantar e fazer a pergunta… então, seremos corajosos o suficiente para 
respondê-la. Você ainda não está se posicionando apropriadamente. 

SHAUMBRA3 : Eu não sei como fazer isso.

TOBIAS: Respirar, ficar no momento Agora, mas para você – e você pode 
debater conosco - mas para você, meu querido escolher a vida. Você ainda 
está debatendo se vai ou fica. Nós adoraríamos tê-lo aqui de volta, mas você 
é muito mais necessário na Terra. Não é brincadeira quando dizemos “joelho 
dolorido” na Terra (Tobias brinca com a palavra em ingles “needed”-
necessário- e a palavra “knee ded”-joelho com problemas (neste caso 
apenas).

SHAUMBRA 3 – Eu gostaria de negociar com você. Se de alguma forma você 
puder me ajudar a curar meus joelhos... e rejuvenescer meu corpo... e então 
eu posso fazer festa toda noite (audiência ri) ... e eu não sou alérgico a álcool 
...Eu ficarei (mais risos

TOBIAS: Então, pedimos que use a respiração, porque é tão simples e pode ser 
feito a qualquer hora, e direcionar esta respiração toda para os seus joelhos, e 
mais para baixo para os seus pés, para melhorar a circulação. Há áreas de 
energias fechadas aqui. Se você está com dificuldades em aprender como 
respirar direcionando para seus joelhos e para seus pés, e para a Terra, há 
especialistas nisso nesta sala que ficarão muito felizes em poder te ajudar. Mas, 
há também um processo interessante aqui. Sendo corajoso o suficiente para 
levantar e assumir isso, em certo sentido, você é corajoso o suficiente para 
dizer que está verdadeiramente pronto para liberar esse problema e seguir em 
frente. Desta forma, comece agora a liberar as energias reprimidas que 
existem naquela área.

É bastante simples e bastante simbólico. Você não está permitindo que a vida 
tome conta totalmente de você e te preencha de energia novamente.  Não 
estamos dispensando conselhos médicos aqui, mas simplesmente dizendo 
para que faça isso e sentirá um grande alívio.
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PERGUNDA DE SHAUMBRA 4: Tobias, eu estou sentindo tanta raiva e tanta 
mágoa como nunca senti antes em minha vida. Eu quero pegar minha luz e 
voltar para o Lar. Eu trabalho com saúde mental, então eu sei que os meus 
sentimentos e pensamentos são moderadamente severos, todavia eu escolho 
não tomar ação nenhuma com relação a isso. Ultimamente, parece-me que 
qualquer esforço que eu faça para melhorar qualquer coisa em minha vida 
simplesmente  não funciona ou não vale a pena. O grande espelho é o que 
está acontecendo no mundo.

E, sim, eu provavelmente esteja bravo com o Espírito, uma vez que eu sou 
Espírito também, eu estou bravo comigo mesmo. Eu tenho certeza de que me 
coloquei em inúmeras situações “Catch-22”(novela americana que demonstra 
paradoxos em diversas situações como: você não consegue arrumar o 
primeiro emprego porque não tem experiência, mas como irá ganhar 
experiência sem o primeiro emprego?.) Mas não me faz sentir melhor, de 
forma alguma, saber que eu sou a causadora dos meus próprios problemas 
(audiência ri) , se eu falhei tão completamente em criar uma vida que 
pudesse tomar conta de mim, e se meus irmãos nesta Terra estão tão 
comprometidos criando a miséria e a guerra, então eu não estou tão certa de 
que eu quero continuar jogando este jogo.

Eu tenho pensado sobre como minhas escolhas sofreram mudanças pelo fato 
de eu estar me sentindo tão suicida, ironicamente. Ou, talvez esta é a única 
razão de estar passando por todo este inferno – você sabe, aquela história do 
“ se eu tivesse apenas 30 dias de vida, faria alguma coisa diferente.” Eu quase 
comprei um sofá ridiculamente caro só por que me senti feliz em olhar para o 
seu design inteligente e moderno e sua cor tão bonita. Sinceramente, se eu 
estou considerando não estar mais aqui, não há razão para economizar as 
minhas economias (risadas) , ou, talvez eu gaste tudo tirando um ano de 
férias... muitas possibilidades, hein ? 

Tobias, você pode me ajudar a me libertar? e seja o mais concreto e 
específico possível, por favor ! (mais risadas) Eu estou repetitivo há muito 
tempo e não faço nada de bom (risadas). Com amor e algum desdém 
defensivo.

TOBIAS: Na verdade, e com honra e respeito pela sua pergunta, sim, podemos 
ser concretos e diretos em nossa resposta. A resposta é: “Não, não há nada 
que possamos fazer” (algumas risadas). Mas, nós lhe amamos por sua jornada. 
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A resposta é também que você está caminhando para um processo bastante 
intenso. Você está criando um tipo de energia através desta raiva e 
frustração, que será utilizada para levá-lo ao seu próximo nível, veja o que 
você acha que é o seu próximo nível e onde você pensa que deveria estar, se 
é verdadeiramente o aqui-agora de onde quer que seja que você realmente 
esteja indo. (audiência ri)

Você pode dizer que o Shoud de hoje foi para você, muito do que foi dito foi 
energeticamente para você. É hora de liberar suas expectativas. É hora de 
conectar-se ao seu Plano Divino. Você obterá um grande entendimento do 
tipo de alegria que está disponível para você.

Você tem predeterminado a forma como as coisas devem ser, e tem, em 
certo sentido, se fechado dentro disso, e agora não sabe como sair. O seu 
salvador aqui é sua assistência e sua própria divindade e seu próprio plano.

Porém, você não acredita suficientemente em si mesmo para permitir que isso 
flua para sua vida. Você tem raiva de si mesmo e procura por ajuda do lado 
de fora. Mesmo que tentássemos lhe dar alguma ajuda específica para que 
pudesse sair, ainda não seria satisfatório para aquilo que está profundamente 
dentro de você, e , acima de qualquer coisa, você ficaria muito bravo 
conosco se o fizéssemos!

Nós lhe pedimos que reveja todos os pontos do Shoud de hoje, para entender 
do que falamos quando mencionamos um plano completo, um Plano Divino 
para você. Também, libere todas as suas expectativas. Num certo sentido, 
permita-se morrer enquanto ainda vive como um humano. Deixe para trás 
todas as suas Velhas expectativas, seu velho karma, suas Velhas formas de 
seguir.

Inicie completamente novo e limpo. Pode ser bom - dica, dica – até mesmo 
que você se mude de onde está morando atualmente para lhe conceder um 
verdadeiro recomeço. Nós acreditamos que você entenderá o que estamos 
querendo dizer com isso. Nós lhe agradecemos por sua pergunta, e os 
problemas e a frustração que está sentindo voltarão a serví-lo quando você os 
escolher. 

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5: Querido Tobias, alguns de nós estamos realmente, 
realmente, realmente prontos para sair da Velha energia de instituições e 
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trabalho, e sentimos que estamos prontos há muito, muito tempo. E, minha 
pergunta é... tem a ver com este sentimento de que estamos numa pausa ou 
algum tipo de respiração agora mesmo neste planeta. E existe esse desejo de 
ser passional, criativo e realmente seguir adiante numa visão. E, eu estou me 
perguntando qual é o próximo passo? O que fazemos enquanto isso?

TOBIAS: Chegou a hora de você e todos aqueles que têm este tipo de 
sentimento começarem a seguir em frente. E também depende de cada um 
de vocês, talvez de todos vocês coletivamente, criarem as oportunidades 
para isto. Há muitas Velhas instituições na Terra, as quais ainda são apropriadas 
para aqueles que permanecem na Velha Energia.

Mas, nós achamos que Shaumbra está bastante frustrado com isto... sejam 
hospitais, sejam  clínicas de saúde mental.. escolas convencionais... ou
qualquer outro lugar como estes. Vocês estão se tornando cada vez mais 
frustrados com os limites destas velhas instituições.

Queridos amigos, existia um sonho que tornou-se um tipo de realidade com 
base interdimensional, e está pronto para se tornar realidade de uma forma ou 
de outra no planeta Terra. Cauldre define isso como Universidade Shaumbra. 
Isto não tem a ver com um lugar. Em certo sentido, não tem que ser um lugar 
físico. Pode ser qualquer lugar. Este é o começo para lhes encorajar a 
começar o novo trabalho, a começar novas instituições com a ajuda que têm 
um do outro -  a ajuda emocional,  financeira, e todo o suporte dos 
Shaumbras.

Comecem a escrever estes currículos. Arrisquem-se, e divulguem estes 
programas. Vocês ficarão bastante surpresos com o número de pessoas que 
virão até vocês. Porém isto não pode ser feito, queridos amigos, a menos que 
vocês primeiro façam a escolha. 

Vocês podem ter a gravura da Universidade Shaumbra em cada uma de suas 
reuniões, e, poderão olhar para ela e dizer “ Será muito bom, algum dia”, ou 
vocês podem fazê-lo acontecer agora. Vocês podem começar a criar, seja 
um prédio, seja um tipo de conexão virtual um com o outro, para fazer a coisa 
acontecer.

Eu não posso enfatizar o suficiente de como o mundo irá desesperadamente 
precisar daquilo que cada um de vocês tem a oferecer. Esta é a razão pela 
qual estão no planeta agora. Vocês primeiro enfrentaram os desafios e 
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caminharam para a Nova Energia a fim de desenvolverem estes novos 
programas, quer sejam para o físico, o mental, o espiritual ou para indivíduos 
ou grupos. É chegada a hora, queridos amigos.

Nós nos referimos a livros sendo escritos, e isto é uma metáfora. É uma forma 
de dizer que não são apenas livros, mas são também aulas. São novas formas 
de conseguir negócios e gerenciamento de dinheiro. Neste momento o 
gerenciamento de dinheiro é Energia bastante Velha, e move-se muito 
devagar favorecendo a poucos.

Existem novas formas, mas não devem ser criadas pelo Tobias, ou qualquer 
outro anjo. Depende de vocês! E é para isso que estão na Terra agora. 

Então, queridos amigos Shaumbras, solidifiquem isto. Universidade Shaumbra 
existe em níveis interdimensionais. Vocês são corajosos o suficiente para trazê-
la para a Terra? Agradecemos a sua pergunta que nos deu a oportunidade 
de doutrinar (risos).

PERGUNTA DE SHAUMRA 6 : Tobias, como um Trabalhador da Luz, nascido 
como muçulmano no Irã, por favor diga-me qual a melhor forma de falar 
sobre os ensinamentos de Tobias e Mohammed para as pessoas que conheço, 
e ajudá-los de uma forma apropriada porque, você sabe, atualmente a 
religião é uma questão bastante sensível no Irã, e as pessoas têm medo de 
suas sombras.

TOBAIS: Na verdade, lhe honramos e agradecemos por sua pergunta. 
Solicitamos uma pausa aqui por um momento. Vamos trazer todos os 
Shaumbras para um ponto de separação onde a Velha consciência se move 
para a Nova. Traga o ponto de separação aqui, e lhe abraçamos pelo 
trabalho que está fazendo. Alguns daqueles que são Shaumbra... às vezes 
pensam que têm tarefas difíceis. E então ouvimos de muitos de vocês  neste 
dia, que têm verdadeiramente, verdadeiramente tarefas difíceis.

Então, em resposta à sua pergunta, não mencione Tobias, Mohammed, 
Moises, Yeshua ou qualquer outro. Na Nova Energia as palavras que vêm do 
seu coração para a sua boca é que contam. É desta forma que você fará a 
diferença. No momento em que menciona outro ser, você sai do seu 
momento. Você não está sendo totalmente integrado à sua verdade.
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Queridos amigos, quando vocês mencionam Tobias, estão, de certa forma, 
com medo de falar as palavras por si mesmos. Então, vocês se escondem atrás 
de mim. E, se não gostarem do que disseram, vocês dirão, “Bem, eu também 
não concordo sempre com o Tobias..” ( risos)

Então, fale suas próprias palavras de seu próprio coração. Nós estaremos bem 
a seu lado. Nós estaremos lá oferecendo suporte e amor. Mas, é da forma 
como fala na Nova Energia. Nós lhe agradecemos profundamente por sua 
pergunta.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7: eu trabalho para uma organização chamada 
Hydrogen. Agora estão tentando ajudar a Terra a converter combustível fóssil 
para energia renovável e hidrogênio (aplausos). Você tem alguma sugestão 
de como...quais os alvos que nossa organização deve atingir e como 
podemos seguir em frente?

TOBIAS: Reconhecemos e aplaudimos o trabalho que você eu seu grupo estão 
desenvolvendo. Hidrogênio é uma das energias mais disponíveis na Terra neste 
momento. É simplesmente uma questão de trabalhar com isso para liberar o 
potencial. É seguro. É abundante. E, é até mais poderoso do que os 
pesquisadores descobriram até agora.

O trabalho que seu grupo está desenvolvendo está fazendo a diferença. E, o 
que sugerimos é que existe a necessidade de mais papéis para serem escritos, 
descrevendo suas atividades, para maior visibilidade por parte de sua 
organização. Até mesmo falando sobre isso agora onde milhares de 
Shaumbras no mundo inteiro podem nos ouvir... isto aumentará o 
conhecimento e a consciência

.

Existem vários tipos diferentes de energias que podem ser utilizadas para 
sustentar as atividades e a vida humana.  Nós sabemos que o hidrogênio tem 
o maior potencial em curto tempo. Depois de um certo tempo vocês irão 
entender as energias cósmicas, e então elas poderão ser trazidas. Mas, em 
curto espaço de tempo na Terra, a energia do hidrogênio é muito importante.

Vocês poderiam dizer que os pesquisadores estão profundamente procurando 
por soluções e como utilizá-las. A resposta é bastante óbvia. Nós poderíamos-
como dizer- é bastante difícil conseguir informações científicas através de 
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Cauldre às vezes ( risos), mas, nós sabemos como ultrapassar suas limitações 
(mais risadas), e ele entende o que estamos dizendo.

Nós gostaríamos muito de responder perguntas relacionadas a este tema se 
pudéssemos falar diretamente com você, ou por escrito, mas há algumas 
coisas que estão sendo ignoradas desta vez. E, Cauldre entende que algumas 
vezes não podemos descrever informações em todos os detalhes, 
consequentemente, precisamos encontrar uma forma diferente de descrevê-
las.

PERGUNTA DE SHAUMRA 8: Tobias, da mesma forma como aqui em Colorado, 
vivemos em um lugar bastante puro, e gostamos muito do ar. E, sabemos da 
prática de respiração profunda, e tudo mais, e fazemos caminhadas, e 
olhamos para o céu e vemos as coisas do tipo rastros químicos e outras coisas 
potencialmente venenosas. Nossos amigos estão bastante preocupados com 
isso. Como podemos encaminhar esse assunto, porque parece que, mesmo 
permanecendo atrás da mureta, eles estão nos localizando...não podemos 
fingir que isso não existe, quando estamos respirando fundo. Então, você pode 
nos ajudar a encaminhar isso, não apenas para nós mesmos, mas também 
com as outras pessoas?

TOBIAS: Nós iremos ajudar, e podemos não ser muito populares. Queridos 
amigos, se vocês estão envolvidos em alguma teoria da conspiração, estão 
negando que são Deus. Se vocês estão envolvidos em alguma teoria da 
conspiração, vocês estão realmente evitando o inevitável e o mais difícil. 
Vocês estão evitando olhar para dentro de si mesmos, entrar dentro de seu 
próprio processo de despertar.

Nós vemos diversas teorias de conspiração, algumas delas têm um grau de 
verdade. Elas são criadas... e se expandem... e elas são dramáticas e 
emocionais... e elas cativam a atenção das pessoas, simplesmente por 
diversão... uma diversão para que vocês não tenham que olhar para dentro.... 

Existe uma verdade muito pequena naquilo que vocês chamam de “rastro 
químico”. Há uma verdade muito pequena no que vocês chamam de 
“Illuminati”. E há muita verdade em como os humanos exageram tudo isso 
tornando tudo muito dramático, para que não precisem fazer o trabalho real e 
necessário. 
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Nós lhes encorajamos a olhar para o céu, para os aviões que passam, e 
respirem o mais profundo que puderem, entendam que não existem venenos 
deliberadamente colocados aqui para matar a humanidade. Há formas muito 
mais fáceis de matar a humanidade. Uma bomba nuclear resolveria tudo 
muito mais rapidamente. Então, queridos amigos, não se deixem distrair com 
estas conspirações.

Sim, existem alguns elementos nestes rastros químicos como resultado dos 
combustíveis que não são queimados de forma eficiente. Temos esperança 
que um dia estarão usando o hidrogênio. Há alguns combustíveis que não são 
queimados que podem ser tóxicos.

Mas, não existe um plano deliberado por um governo secreto para dominar o 
mundo derramando elementos químicos em sua população. Existe um plano 
deliberado por indivíduos para perpetuar o drama e a conspiração para 
alimentar seus egos ! (aplausos). Então, queridos amigos, eles assistem como o 
rebanho os seguem e fazem tudo o que eles pedem. Cauldre acha que 
precisará correr para a porta dos fundos quando terminarmos (risos). Queridos 
amigos, vocês vêm aqui, procuram pela verdade. E, daremos a verdade de 
volta para vocês conforme podem ver.

O problema é este DRAMA envolvendo tudo e mantendo vocês longe do 
verdadeiro trabalho.

(pausa)

Então, queridos amigos, nós falamos muito hoje. Falamos sobre seu Plano 
Divino, sobre como podem começar a entender, e viajar de forma 
interdimensional, trazendo tudo para seu momento Agora. Falamos sobre sua 
viagem e como Hossaf irá trabalhar com vocês neste próximo passo. Há muita 
coisa para vocês absorverem e digerirem . Nós simplesmente lhes relembramos 
que não sejam intelectuais. Sintam a forma através do agora. Sintam a sua 
forma. O que for apropriado virá para sua mente. E, vocês terão um bom 
entendimento.

Nós trabalharemos bem perto de vocês nas próximas semanas. Coisas muito 
interessantes e surpresas poderão acontecer no globo, parcialmente como 
resultado desta guerra, e parcialmente devido à entrada de Novas Energias. 
Não fiquem surpresos. Não entrem no drama. Entendam que tudo é 
apropriado. Tenham compaixão pelo que está acontecendo no Velho Mundo 
e mantenham o equilíbrio na Nova Energia.

Vocês nunca estão sozinhos, queridos amigos.

E assim é!
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Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que a divindade flui para dentro desta 
sala, deste espaço. Não é só a energia dos anjos que vem ficar com vocês 
hoje. Mas, vocês, Shaumbra, estão permitindo a preciosa divindade do Eu em 
sua realidade. Ah, queridos, como a energia mudou em apenas alguns 
minutos ao escutarmos a música (antes da canalização). Vocês estão abrindo 
os corações… confiando em si mesmos… confiando em sua parte divina que 
permaneceu tão esquiva, mas ainda assim sempre presente em vocês.

É uma alegria para mim, Tobias, fluir aqui, em todo e cada coração que se 
conecta. É uma honra, para mim, conduzir nossos convidados para o espaço 
de vocês. Temos muito para discutir com vocês, como sempre. Temos muitos 
convidados aqui hoje que serão apresentados dentro de alguns instantes.

Mas, queridos amigos, pedimos agora que inspirem a energia de seu Deus 
Interior. Inspirem, e deixem sua parte divina saber que é seguro estar aqui 
agora. Saber que a vida ainda pode ter seus desafios e dificuldades porque 
vocês são os anjos divinos da Nova Energia ainda trabalhando num mundo de 
Velha Energia. Mas é seguro agora. É seguro mesclar o humano com o divino. 
É seguro permitir o nascimento de quem vocês são nesta realidade.

Vocês sempre se apegaram a esta realidade chamada de condição 
humana. Vocês não costumavam convidar esse Eu Divino precioso, sensível, 
para sua realidade. Vocês sentiam que o mundo era muito cruel e rude com 
sua divindade. Assim, vocês se apegaram totalmente à condição humana. 
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Percorreram sozinhos o caminho solitário, existência após existência, porque 
amavam demais a sua divindade. Vocês não queriam expô-la ao que 
consideravam uma dificuldade e uma desarmonia desta realidade humana.

Assim, vocês mantiveram sua divindade à parte, resguardada, como uma 
mãe que mantém a criança afastada do caminho do mal. Mas, queridos 
amigos, todo esse tempo, vocês, anjos, como o Deus Interior, quiseram vir e 
brincar, quiseram ver o que era essa realidade humana, que estava 
esperando por sua permissão. Este seu aspecto protetor, feminino não queria 
expor o anjo divino a coisas como guerra, doença, raiva, frustração e 
pobreza. E essas são coisas que estão em sua vida! Pensem em todos os outros 
aspectos deste mundo maravilhoso, mas desafiador, a que vocês não querem 
expor sua divindade.

Agora, a divindade quer vir e brincar. Sabemos que estão começando a 
permitir que isto aconteça. É o que vimos quando começamos o Shoud de 
hoje, vocês se abrindo e deixando a criança divina vir brincar.

Queridos amigos, temos muito que falar hoje. Mas, mais do que qualquer 
coisa, temos muito para vocês SENTIREM, muito para sentirem. Sim, na 
verdade, vocês estão ficando muito melhores em sair de suas mentes! Estão 
descobrindo que, de fato, SENTIR está funcionando novamente. É seguro 
sentir.

Hoje, hoje, nós iremos amá-los… honrá-los… acalentá-los durante o tempo em 
que estivermos juntos. Faremos uma massagem espiritual em todo o seu ser. 
Essa massagem irá ajudá-los a se soltarem, de modo que possam começar a 
sentir inteiramente quem vocês realmente são… de modo que possam 
começar a recordar quem realmente são… e de onde vieram… e de modo 
que possam começar a expandir sua consciência… e deixar a criatividade fluir 
em cada momento de agora em diante.

Queridos amigos, hoje, nós os desafiaremos mais uma vez. Vocês irão 
questionar muito do que diremos. Vocês vão retornar e lutar com suas 
mentes… discutir conosco… nos questionar. Mas é bom. Isto produz energia, 
que inicia um processo inteiro de nova compreensão dentro de vocês.
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Queremos que vocês nos desafiem porque isto os deixa irritados. (Risos da 
platéia). Isto os deixa aborrecidos conosco… às vezes, com Cauldre (Geoffrey 
Hoppe) e Linda. Mas isto mantém a energia em movimento.

Falaremos mais sobre isso hoje. Nós os desafiaremos. Levantaremos muitas 
questões que estão dentro de vocês. Vocês podem se sentir um pouco 
desconfortáveis. E, hoje, também provocaremos Cauldre um pouco mais. Sim, 
como numa típica canalização… faremos todas essas coisas hoje. (Mais 
risadas)

Adoramos estar aqui com vocês. Podemos dizer-lhes que a energia que 
trouxemos já foi entregue. Vocês já a aceitaram. Agora, internalizem essa 
energia. Relaxem e se mantenham abertos.

Temos diversos convidados neste dia. Geralmente, limitamos a apenas uma 
entidade para não sobrecarregá-los. Mas, hoje, muitos querem entrar. E 
sabemos que vocês estão mais aptos a equilibrar energias múltiplas agora do 
que há seis meses ou um ano.

Pedimos que abram o coração e sintam as energias de nosso querido amigo 
Metatron, voltando hoje para visitá-los… para estar com vocês… para 
provocá-los um pouco… para provocá-los um bocado. Metatron vem 
diretamente para este círculo porque, na verdade, Metatron é sua voz em 
Espírito. Metatron é o símbolo de seu Deus Interior.

Lembrem-se de quando Metatron apareceu pela primeira vez no círculo. 
Lembrem-se de quão dissonantes, quão fortes e esmagadoras eram as 
energias. Sabemos que elas os deixaram esgotados por vários dias.

Mas, agora, agora, sintam Metatron – diferente – suave, compassivo, mas 
ainda repleto de brilho e paixão… repleto de desejo… repleto de expansão. 
Metatron pode colocar sua energia exatamente no centro de vocês bem 
agora. Ele não queimará seus circuitos e sistemas. Metatron pode abraçar seu 
coração e sua alma… tocá-los como não poderia ter tocado um ano atrás.



262

Metatron chega como aquele que carrega a energia deste Shoud. Metatron 
chega para expô-los a uma parte de si a que vocês resistiram por tanto 
tempo. Mas é uma parte muito importante de vocês na Nova Energia de 
agora.

Também vindo para o espaço de vocês, sentando-se ao seu lado… está a 
energia do Anjo da Ascensão, Hossaf, que veio pela primeira vez no mês 
passado. Ele chega, e está tão satisfeito e surpreso em vê-los desta forma 
diferente... Ele está muito feliz por ter sido convidado para o círculo, pois nunca 
esteve antes na condição humana.

Ele trabalhou com vocês do outro lado e trabalha com vocês intensamente 
em seus sonhos. Ele é a entidade e o Anjo que agora estará com vocês. Ele 
agora estará aí como um ajudante e como alguém que equilibra todas estas 
energias à medida que vocês se tornam multidimensionais.

Vocês saíram da Velha estrada, da Velha estrada que conduzia de uma 
existência linear a outra, a Velha estrada que foi pavimentada com o carma. 
Agora, vocês se tornam multidimensionais, saem do caminho cármico, saem 
da Velha Energia. Vocês, às vezes, se perguntam por que se sentem tão 
estranhos e por que agem de maneira tão estranha. É porque estão, na 
verdade, se tornando seres multidimensionais, integrados com tudo que vocês 
foram, com tudo que vocês são neste momento.

É um ponto de separação, a realização de uma jornada que começou 
quando vocês deixaram o Reino, quando vocês deixaram o Lar. O potencial 
era deixar a Casa para compreender sua identidade como o Príncipe e a 
Princesa da criação. O potencial era saber que vocês também tinham as 
energias do Criador, e que puderam criar algo chamado “cosmos”. Vocês 
puderam criar algo chamado Ordem do Arco, onde residem as energias dos 
arcanjos. Era imperativo saber que vocês podiam vir para a Terra preparar 
uma plataforma de lançamento para a Nova Energia.

A Terra foi criada para resolver uma questão com energias que ficaram presas, 
sem perspectiva, impedidas de prosseguir. Mas isso foi apenas uma parte. 
Vocês vieram para a Terra, designada como o lugar para lançar as Novas 
Energias, a fim de ter um novo nível inteiro de compreensão. Vocês fizeram isso 
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escondendo-se de si mesmos… assumindo a dualidade e o véu… assumindo 
um corpo humano. Vocês, os Artistas Espirituais, projetaram isto como um meio 
de chegar a compreensões.

E agora se sentam aqui no Shoud, ouvindo Metatron vibrar em sua alma, 
ouvindo sua alma vibrar pela primeira vez depois de tanto tempo. Vocês 
querem saber como ultrapassar esta barreira que vocês criaram, esta ilusão de 
dualidade, esta ilusão de separação do Espírito. É por isso que estamos aqui. É 
sobre isso que falaremos hoje. É o que queremos que vocês recordem em 
todas as nossas reuniões e em todas as vezes que os visitamos pessoalmente.

Queridos amigos, Hossaf vem para ajudá-los a equilibrar todas estas energias 
enquanto vocês passam do caminho linear para o multidimensional. Podem 
falar com ele a qualquer momento. Podem falar comigo, Tobias, a qualquer 
instante. Confiem nos sentimentos que os trazem de volta.

Vocês não ouvirão palavras de nós, acreditem ou não. Se chegarem palavras 
à mente, na maioria das vezes, não serão nossas. Vocês estarão conectando 
um Velho sistema intelectual, um sistema intelectual que está obsoleto e 
arcaico. Isso não é canalização. Sempre que acharem que têm que ouvir 
palavras para escrever alguma coisa, isso representará as Velhas maneiras de 
trazer mensagens.

Vocês nos ouvirão em seu coração, em seus sentimentos. Será um movimento. 
Será uma essência, uma intuição. Mais tarde, vocês saberão o que fazer com 
isso. Entenderão o que foi, verdadeiramente, transmitido a vocês. Quando 
falarem conosco, apenas se permitam estar no momento e nos sentir. Sintam-
nos.

Isso é o que Cauldre está fazendo agora. Algumas vezes, ele acha que 
deveríamos lhe dar previamente um esboço completo de nossa palestra para 
que se sentisse mais à vontade. (Risos da platéia) Era o que ele queria. Ele nos 
pede isso a cada bendito mês. (Mais risadas) “Tobias, Tobias, você pode me 
dizer? Dê apenas algumas dicas do que vai abordar. Isso vai me deixar mais à 
vontade. Tobias, pode falar comigo primeiro?”
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Não, não, Cauldre, queremos que você SINTA. Queremos que esteja no Agora, 
porque quando você está, você se conecta com todo mundo. Todo mundo 
se conecta com você. Se planejar isso com antecedência, criará bloqueios 
que não permitirão o fluxo da energia. Cauldre… ele está envergonhado 
agora mesmo. Ele sempre tem medo que a gente diga alguma coisa 
estúpida, (mais risadas) que a gente diga algo que choque os ouvintes, ou 
que aqueles que lêem e ouvem retribuam isso...

Mas, queridos amigos, chegamos aqui tão longe juntos. Confiem primeiro em 
vocês mesmos. Confiem no Espírito. Confiem no que vem através de vocês. É 
divino. É divino.

Assim, Hossaf está satisfeito por retornar ao nosso grupo, acompanhado pelas 
energias de Metatron.

Neste dia, temos muitos convidados. Uma energia querida chega agora, uma 
energia tão apropriada nesta época por muitas, muitas razões. É a energia da 
Mãe, de Maria – o azul radiante, o branco reluzente, numa só dança. Que 
composição temos aqui hoje!

Maria – nós a conhecemos como Marit (Tobias pronuncia como Mar-it) – lhes 
pede que inspirem as energias, pois ela vem aqui para protegê-los em uma 
época em que vocês precisam disso… em uma época em que vocês estão 
cansados… em que estão aflitos e sofridos… em uma época em que precisam 
do colo do Espírito, simbolizado por Maria.

Nunca antes fomos capazes de trazer energias como estas para o círculo de 
uma só vez. Não queríamos desequilibrar suas energias. Mas, agora, estão 
todos aqui para honrá-los.

Maria traz as energias do nascimento, da proteção e da criatividade. Ela 
chega por causa da energia importante deste Shoud. Ele vem quando mães 
de todo o mundo são honradas em uma semana e em um dia do seu tempo 
(referindo-se ao Dia das Mães, 11 de maio), quando há um momento de 
reflexão para as energias femininas, da deusa, para as energias do 
nascimento.
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Ela lhes pede que agora, na próxima semana e no Dia das Mães, absorvam as 
energias do Rei e da Rainha… do Lar… do amor de Deus que os criou… do 
amor de Deus que lhes deu as mesmas energias do Criador que eles possuíam. 
Que presente! Que dádiva! Que maneira de o Espírito compreender, 
verdadeiramente, o amor – criando vocês e, depois, deixando-os livres.

Que tarefa difícil é para qualquer mãe dar à luz um filho, cuidar dele nos 
primeiros anos em que é tão dependente do amor da mãe e depois, um dia, 
libertá-lo. Isso requer uma quantidade enorme de amor e compaixão.

Foi isso que o Espírito fez por você. O Espírito disse: “Eu lhe dou as mesmas 
capacidades do Criador que eu tenho. E, um dia, você herdará o trono. 
Algum dia, depois de todas as suas experiências por todas as dimensões, você 
herdará o trono.” É por isso que vocês estão aqui na Terra. É por isso que vocês 
criaram esta experiência dinâmica, maravilhosa, que é ser um anjo na forma 
humana.

Essa não é a sua forma real. Isso não é quem vocês realmente são. Mas é o 
que são neste momento. Então, inspirem. Inspirem a essência do que vocês 
criaram para si. É maravilhoso. É divino. É difícil, às vezes.

A energia da mãe, representada por Marit, chega a cada um de vocês. Cada 
um, sem exceção, nasceu de uma mãe. (Algumas risadas) Se sua mãe está 
aqui na Terra agora ou já voltou para o nosso lado, queridos amigos, essa 
energia está aqui hoje.

Mas pedimos que a vejam de maneira diferente, não como a mãe que viam 
com olhos humanos, mas como uma energia maior, como um anjo que foi 
capaz de trazê-los à luz, protegê-los e amá-los, apesar dos desafios que vocês 
lhe ofereceram. Isto é um símbolo, uma metáfora para o que está 
acontecendo bem agora entre vocês e seu eu divino. Há um nascimento. 
Vocês o estão dando à luz. Ele os trouxe à luz. Vocês têm esta energia da 
mãe, da deusa, dentro de vocês.
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Assim, Marit chega para ficar com vocês na próxima semana. Estejam 
conscientes do que está acontecendo em sua vida, do que está 
acontecendo, da sustentação que tem lugar dentro de vocês bem como da 
sustentação que vocês estão proporcionando aos outros. Estejam conscientes 
desta energia amorosa, criativa, que está aqui, trazida por Maria, que está 
aqui para vocês. A essência de sua própria mãe se aproxima agora para ficar 
ao lado de Metatron, Hossaf e Maria, e abraçá-los nesta altura de sua jornada.

(Pausa)

Vamos falar um pouco sobre seu mundo, o que está acontecendo, como sua 
própria vida tem a ver com isso. Quando estivemos juntos há um mês, uma 
guerra estava apenas começando. Estava na consciência da humanidade 
porque, entendam, agora, as coisas são muito rápidas. As notícias se 
espalham rapidamente.

As notícias são mais rápidas do que a inteligência militar nestes dias. (Risos da 
platéia) Vocês sabem o que está acontecendo e podem descobrir antes 
mesmos daqueles que estão no Pentágono ou em outros complexos militares. 
Não acham interessante? As coisas mudaram. Em um mês, a guerra se 
intensificou e, depois, por causa de todas as intenções e todos os fins, acabou. 
Ou talvez não?

Foi rápida. No passado, as guerras duravam centenas de anos. Mas esta foi 
rápida, muito rápida. É sinal dos tempos que vocês estão vivendo, os tempos 
especialmente da Velha Energia ao redor de vocês. Tudo acontecerá rápido. 
Os conflitos no trabalho… nas famílias… serão muito rápidos. Eles serão 
precisos. Irão direto ao ponto.

Mas, queridos amigos, há algo a ser lembrado em toda esta metáfora da 
guerra no Oriente Médio. Como dissemos várias vezes antes do início desta 
guerra, ela seria rápida, mas estaria cercada de circunstâncias incomuns. A 
guerra não seria o que vocês achavam que ela iria ser.

Agora, vocês podem ver. A guerra acabou? Talvez as bombas tenham 
parado. Talvez os tiros tenham cessado. Mas a guerra continua. Quando as 
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tropas começarem a recuar, uma nova luta terá início. Entendam, foi uma 
guerra religiosa.

O que aconteceu aqui foi que as forças que entraram – a inglesa, a 
americana e as outras que se uniram a estas – entraram e libertaram as 
pessoas daquela região para reiniciarem suas velhas batalhas. (Risos da 
platéia) Elas ficaram frustradas por várias décadas. Não foram capazes de 
lutar entre si como queriam. Havia um terceiro elemento, o ditador, que pôs 
um fim às batalhas através do medo, do terror, das regras, dos regulamentos e 
das estruturas.

Mas agora há um novo dilema. Se as forças da aliança permanecem no lugar, 
as pessoas dessa região se rebelarão. Eles vão tentar expulsá-las. Se elas 
partirem, como suspeitamos que farão, se retirarem todas as tropas, as Velhas 
energias religiosas podem então reiniciar sua luta. A guerra não acontece de 
qualquer jeito.

De certa forma, o Presidente dos Estados Unidos e os outros líderes do mundo 
que apoiaram esta ação se encontram em uma situação muito difícil, sem 
vencedores. Se eles se retirarem agora, serão acusados de causar 
desequilíbrio na região. Mas o desequilíbrio já existia. Se permanecerem, serão 
tratados muito severamente pelas pessoas da área. Se ficarem, serão 
criticados pelo resto do mundo, que diz que eles estão tentando ocupar 
aquela terra.

A Nova Energia permite que vocês permaneçam atrás da mureta observando 
o que está acontecendo. Permite que vocês observem o que acontece no 
mundo inteiro. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Os conflitos 
estão esquentando.

Assim, muitos dos conflitos são, e continuarão a ser, sobre religião. Lembrem-se 
de que a energia das palavras que querem dizer “religião” representa 
“confiança em...” Pedimos que honrem isto; não o fato de haver dificuldade e 
conflito, mas honrem o fato de que isto é o que eles escolheram nesta altura 
da jornada deles. Honrem o fato de que as Velhas Energias estão buscando 
encontrar uma solução.
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Vocês se lembram de como acontecia com vocês; as guerras que ocorreram 
dentro de seu ser nestes últimos anos, as situações externas que se impuseram 
a vocês, as coisas que os privaram de sua liberdade. Quando vocês liberaram 
os carmas e as vidas passadas, vocês achavam que tudo seria perfeito, um 
mar de rosas. E o que descobriram foi que as Velhas Energias voltavam a 
batalhar, e sua mente era o campo de batalha. As Velhas Energias 
precisavam encontrar a solução.

Agora que vocês entraram na Nova Energia, percebem que todas estas coisas 
foram apropriadas. Todos estes esclarecimentos eram necessários. Vocês 
aprenderam que não podem, simplesmente, tapar as feridas. Não funciona.

Curadores e facilitadores, vocês descobriram que não podem tapar a ferida 
profunda de seus clientes. A velha ferida precisa ser tratada.

Shaumbra, vocês fizeram isso. Vocês arrancaram seus próprios curativos. 
Deixaram todas as energias do Velho eu virem à tona. E elas os ajudaram a 
empurrá-los para a Nova Energia, para o Agora em que estão no momento.

Ainda existem dificuldades e desafios em sua vida. Mas parem e sintam por um 
instante. De todos os desafios da vida, quantos têm a ver com outras pessoas? 
Quantos estão apenas dentro de vocês? A grande maioria de seus problemas 
é devido a seu envolvimento com outras pessoas. Vocês se envolveram nas 
vidas delas. E isso é honroso de diversas maneiras.

Mas vocês ainda assumem os problemas como sendo seus… problemas com 
seus filhos… problemas no trabalho… problemas com amigos. Vocês lêem os 
jornais e absorvem os problemas nas manchetes da primeira página como se 
fossem seus.

É hora de acabar com isso. É hora de reconhecer que, dentro de vocês, vocês 
são inteiros e completos. Não existem realmente muitas dificuldades ou 
desafios em sua vida no momento. Sim, na verdade, alguns de vocês têm 
desequilíbrios no corpo porque assumiram as energias de muitas pessoas, de 
muitas outras coisas. Quando vocês deixarem isso ir, seu corpo pode retornar 
ao equilíbrio.
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Olhem todas estas coisas acontecendo no mundo, as guerras, os desafios e as 
dificuldades. Tudo isto continuará. Não fiquem apavorados, deprimidos ou 
tristes quando continuarem a ver guerras. Elas são apropriadas no momento.

O que vocês podem fazer para afetar e mudar a consciência? Estejam no seu 
Agora. Inspirem, preencham-se com vida, dizendo “sim” para a vida. Isto 
aumentará sua vibração, que, então, se manifestará para o resto do mundo. 
Ela se manifestará através das zonas multidimensionais.

Ela dá às outras pessoas e às outras formas de vida a energia do potencial 
para a mudança. Depois, é com elas, se querem ou não usá-la. Quando 
vocês permanecem num lugar de amor e equilíbrio no Agora, vocês têm o 
potencial para mudar o mundo, para acabar com alguns destes conflitos. Mas 
nós também lhes pedimos que honrem essas pessoas, esses países, essas tribos 
por continuarem suas Velhas batalhas no momento, se assim escolherem.

No mundo, ao redor de vocês, existe um vírus interessante, SARS. No último 
Outono (Setembro, Outubro, Novembro), quando falamos sobre o estado da 
Terra, dissemos que um novo vírus surgiria. Com certeza, ele surgiu. Com 
certeza, ele está causando interesse, um pouco de preocupação e muito 
medo.

Nós lhes dizemos, Shaumbra… e Cauldre, por favor… nós lhes dizemos, 
Shaumbra, vocês podem estar no coração dessa coisa chamada SARS. Vocês 
podem estar entre as pessoas que estão com este vírus e ele não os afetará 
porque vocês aprenderam a respirar vida.

Veja essa doença. O que ela afeta? O sistema respiratório. É uma doença 
respiratória (SARS de Severe Acute Respiratory Syndrome/Síndrome Respiratória 
Aguda). Ela está trazendo a consciência da importância de respirar, a 
importância da vida e de dizer “sim” para a vida. E ela não irá afetá-los. Sim, 
vocês podem comer comida chinesa. (Risos da platéia)
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Este vírus é um indicativo do que está acontecendo na consciência da 
humanidade bem agora. A humanidade se esqueceu de respirar. É simples 
assim. Este vírus está lembrando a todos para respirarem, mas, ao fazer isso, 
também está trazendo muito medo.

O SARS continuará a crescer. Mesmo quando disserem que encontraram a 
cura, vão perceber que esse vírus é muito mais esperto do que eles. A cura 
será apenas temporária e ele continuará a se proliferar pelo mundo por um 
período de tempo. Sim, eventualmente, ele morrerá por si só. Desaparecerá 
do mesmo modo que apareceu.

Não serão as vacinações ou os remédios que acabarão com ele. Será a 
mudança de consciência. Essa mudança de consciência pode ser 
influenciada por um pequeno grupo de Shaumbra que está respirando 
conscientemente. E se um grupo grande de Shaumbra respira, pode 
realmente proporcionar a mudança. Iremos desafiar este grupo a respirar 
profundamente, respirar a vida para si e influenciarem toda a humanidade.

Quando nos encontrarmos em Julho (na Conferência de Verão da Nova 
Energia, em Breckenridge) – deixamos Cauldre confuso aqui de novo –, nós 
faremos uma pausa para que os Shaumbra de todo o mundo respirem 
profundamente 45 vezes. Será bom para vocês. E mudará o mundo. E, sim, 
encontraremos um jeito de conseguir uma conexão de Internet, de modo que 
todos vocês possam respirar juntos. (Risos da platéia)

Assim, queridos amigos, quando lerem essas coisas nos jornais, permaneçam 
atrás da mureta. Compreendam o que está, verdadeiramente, acontecendo. 
Vocês podem entender mantendo as coisas muito simples. É muito simples –
coisas como a guerra, coisas como o SARS.

Então, é a vez da sua economia. Ela não tem que afetá-los. Sabemos quantos 
de vocês escutam notícias sobre a economia e observamos suas energias 
ficarem tensas. (Risos da platéia) Vocês dizem: “Realmente estes são tempos 
ruins. Não tenho mesmo abundância. Os sistemas econômicos estão, de fato, 
se dilacerando.” E, então, vocês retornam para seu Velho modo de falta de 
abundância.
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Vocês estão na Nova Energia. Na Nova Energia, há plena realização, não 
necessariamente do modo que conceberam em sua mente da Velha Energia. 
Mas há plena realização para vocês. A economia pode afundar e vocês 
ainda terão abundância.

Não, não estamos fazendo uma premonição aqui. A economia continuará em 
uma montanha russa, subindo e descendo, sem lógica aparente. Vocês 
assistirão aos noticiários e ouvirão os tão falados experts debaterem sobre a 
razão pela qual a economia está se comportando de determinada maneira. E 
logo no dia seguinte tudo que disseram se provará estar errado.

Queridos amigos, não há lógica para o que está acontecendo bem agora na 
perspectiva da Velha Energia. Existe, de um ponto de vista da Nova Energia, 
um momentum sendo construído por meio desse efeito montanha russa. Cada 
vez que há um declive, o desenvolvimento de uma energia é facilitado para 
catapultar um Novo tipo de abundância.

Dissemos antes que haverá uma grande revisão de todo o sistema monetário 
mundial nos próximos anos. Vocês ainda estão lidando com um caminho de 
Velha Energia do dinheiro. E ele mudará. Tem que mudar.

Nesse ínterim, vocês verão os altos e baixos. Mas isso não tem que afetá-los. 
Vocês podem criar abundância a cada momento. Vocês podem tornar isso 
melhor, deixando ir toda a noção preconcebida que vocês têm sobre o que é 
abundância. Vocês podem fazer isso sem guardar dinheiro para os dias 
difíceis, porque, como sabem, se for isso que estiverem fazendo – se estiverem 
guardando dinheiro é porque estão com medo de gastá-lo – vocês TERÃO 
dias difíceis. [Risos da platéia] Assim, queridos amigos, isso não tem que afetá-
los. Vocês podem ser totalmente, totalmente abundantes nesta Nova Energia.

Um outro ponto sobre o que está acontecendo em seu mundo: vocês 
continuarão a ver padrões climáticos desordenados. Estamos muito satisfeitos 
em comunicar-lhes que as mudanças da Terra estão acontecendo bem 
suavemente. São tempestades, terremotos e outros tipos de eventos naturais. 
Mas, novamente, dizemos que a perda de vida é muito, muito pequena. Isto 
porque há um grupo fazendo a mudança ao mudar-se interiormente. Essas 
pessoas estão ajudando a liberar as energias do passado, de suas vidas 
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passadas, de seus modos passados. Estão ajudando Gaia a liberar a pressão, 
de maneira que, agora, ela só está arrotando, não mais vomitando. (Risos da 
platéia) A Terra pode liberar com delicadeza.

Não precisa haver uma grande perda de vidas humanas. Em vez disso, os 
humanos estão partindo de outras maneiras neste momento. Sim, são muitos 
os que estão partindo, mais do que antes. Mas não é através da guerra, não é 
através das enchentes. Existem outros meios. Eles estão partindo serenamente.

Isso irá desconcertar os experts da medicina que examinam as tendências 
associadas à morte. E eles avaliam a morte de acordo com doenças, guerras, 
vontade divina – um termo interessante – e coisas assim. Mas eles encontrarão 
pessoas que, cada vez mais, estão começando a morrer e eles não 
entenderão o porquê. É porque existem muitas almas que escolheram partir 
enquanto estão ainda na Velha Energia. Elas sabem, em um nível espiritual, 
que a transição da Velha para a Nova energia humana enquanto 
permanecem na biologia é muito, muito difícil. Muitos humanos não querem 
passar ainda para a Nova Energia. Não se sentem prontos. Eles farão a 
transição. Deixarão o corpo humano para trás. Virão para o nosso lado do 
véu. Virão para cá em busca de compreensão, amor e proteção.

Mas, mais do que qualquer coisa, virão para cá para observarem o que vocês 
estão fazendo. Observarão o seu caminho. Observarão a maneira com que 
vocês fazem as mudanças. Eles terão um modelo para quando retornarem à 
Terra em sua próxima existência.

O que vocês estão fazendo é muito importante. O que vocês têm feito de 
maneira tão calma e, até agora, tão solitária, é importante. Vocês estão 
estabelecendo as energias para a transição para o Novo.

Uma vez mais, pedimos que, quando vocês se reunirem na conferência de 
verão da Nova Energia, reservem tempo para respirar e celebrar a vida. 
Celebrar a vida e transmitir para o resto do mundo a energia de que a vida 
pode ser muito prazerosa.
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Assim, queridos amigos, vamos reunir todas as nossas energias para este 
momento que chamamos de Shoud. Pois eu, Tobias, como também Metatron, 
Hossaf, Maria e todas as energias de suas mães biológicas estamos aqui 
reunidos com vocês. Vamos criar uma energia única, inteira, integrada de 
Shaumbra, do Espírito. Vamos ser um. E deixem-nos ser muitos. Deixem-nos ser 
sua voz em Espírito através de Metatron. Deixem-nos ser a voz de toda a 
consciência humana.

(Pausa)

Uma parte de vocês tem estado adormecida. É a sua criatividade, sua 
criatividade. Sua criatividade é um direito inato. Vocês são Artistas Espirituais! 
Foram vocês que criaram todas as estrelas… todas as dimensões… este lugar 
chamado Terra… o corpo físico em que estão… as experiências que 
vivenciam.

Suas experiências não são predestinadas. Sua vida não é predeterminada por 
um Deus desconhecido. Vocês não estão caminhando em um labirinto para 
se colocarem à prova para o Espírito. Liberem essa Velha noção. Vocês são os 
criadores de cada momento de sua vida. Vocês são responsáveis por ela. 
Vocês podem não entender plenamente o que estamos dizendo aqui. Pode 
soar como um conceito estranho. Mas, queridos amigos, sintam isso. Sintam 
como vocês criaram tudo isso.

O Artista Espiritual que vocês são criou os caminhos para conduzi-los a este 
lugar. O Artista Espiritual que vocês são usou a criatividade como pincel e tinta 
para fazer tudo isso acontecer. A tela era um vácuo no começo. Não havia 
nada e vocês o preencheram com o cosmo. Vocês o preencheram com algo 
chamado vida.

Quando vieram para a Terra e assumiram um corpo e a dualidade, vocês se 
esqueceram da criatividade de diversas maneiras. Não estamos falando aqui 
só da criatividade artística– compor uma música, fazer uma pintura – essas 
coisas que vocês normalmente associam à criatividade. Estamos falando de 
energia, uma força de vida que flui através de vocês e que gera o momento.
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QUERIDOS AMIGOS, COMPREENDAM QUE VOCÊS NÃO SÃO UMA 
INTELIGÊNCIA. VOCÊS SÃO ENERGIA. Quando começaram a se definirem ao 
longo de muitas existências como uma inteligência, vocês perderam o fluxo 
da criatividade. A inteligência foi algo que vocês desenvolveram através de 
uma série de encarnações humanas. Vocês desenvolveram a coisa chamada 
mente. Ela os serviu bem, mas está cansada agora. Quer que a criatividade 
volte para a sua vida.

A criatividade na Nova Energia é tão essencial quanto a respiração. 
Criatividade e respiração andam juntas no seu Agora, no momento. A 
criatividade é seu direito inato. A criatividade é a força da vida, o divino 
Espírito, que flui através de vocês no Agora. Ela quer se expressar. Vocês 
podem se expressar quando liberarem todas as noções preconcebidas de 
como deve ser a vida.

Vocês têm idéias do que significa abundância – um número X de dinheiro no 
banco. Vocês têm conceitos sobre relacionamentos – quantos amigos e o 
quanto gostam de vocês. Tudo isso são caminhos do Velho que inibem a 
criatividade de surgir através de vocês. A criatividade é um fluxo natural, mas 
não vem através do cérebro. Ela não pode ser canalizada pelo cérebro. Ela 
vem através de vocês. Ela chega no seu Agora. E então vocês podem trazer 
para si tudo o que desejarem.

Shaumbra, vocês têm muitos conflitos sobre como criar. Vocês chegam a se 
perguntar se são mesmo Criadores. Vocês acham, às vezes, que estão apenas 
neste grande rio da vida à deriva, sem capacidade de transpor as correntes 
ou o fluxo do rio. Algumas vezes, vocês param de nadar e desistem. E dizem: 
“Estou me deixando levar, de um jeito ou de outro, pelo fluxo da vida. Não 
posso controlá-lo.”

Mas, sim, na verdade, vocês podem. Vocês realmente podem. Podem ser 
parte do fluxo do rio, ainda que estejam separados dele. Vocês podem 
manifestar o que quer que seja em sua vida. Vocês podem criar.

Falamos, em nosso último encontro, sobre o Plano Divino, que, na verdade, 
não é plano nenhum. Falamos sobre como vocês podem materializar o plano 
no Agora. É diferente do plano humano, do plano humano em que vocês 
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trabalham por toda a vida, de fato, por muitas, muitas existências. Agora o 
plano humano e o plano divino podem se misturar no Agora.

Vocês lutam com conceitos sobre os quais já lhes falamos… coisas como ficar 
atrás da mureta… dançar com o que bater à sua porta. Vocês lutam com 
conceitos que têm a ver com criar.

Vocês tentam imaginar todas estas coisas no seu paradigma da Velha 
Energia. Vocês tentam seguir pela lógica. Tentam imaginar como criar mais 
dinheiro, como criar mais felicidade. Mas fazem isso com a mente da Velha 
Energia.

Nestes anos, dissemos muitas e muitas palavras para vocês. No final das 
contas, eram apenas sobre liberar, liberar e deixar ir. E repetimos muitas vezes 
estas palavras de diversas maneiras, dando títulos diferentes às muitas 
canalizações. Mas a essência de todas elas tinha a ver com liberar.

Vocês estavam numa estrada Velha, numa estrada Velha linear. Tínhamos que 
continuar encorajando-os a deixarem ir… a permitirem… a saírem de suas 
mentes da Velha Energia. Nós os encorajamos a irem para um lugar de vácuo, 
neutro, de modo que as Novas Energias surgissem em sua vida. Nós os 
encorajamos a liberarem todos os caminhos Velhos.

Entendam, a mente da Velha Energia que vocês possuíam teria criado apenas 
mais problemas da Velha Energia, problemas maiores. Mais dinheiro no banco, 
talvez, mas ainda assim da Velha Energia. E ainda assim um problema.

Sabemos que muitos de vocês perderam suas casas… perderam coisas que 
lhes eram preciosas… perderam relacionamentos… perderam tudo que 
achavam que vocês eram. Foi difícil e doloroso. Mas vocês estavam em um 
caminho da Velha Energia.

Se tivessem a compreensão, no caminho Velho, de como realmente criar, 
vocês teriam se afundado e se perdido nos caminhos da Velha Energia. Vocês 
teriam construído lares maiores da Velha Energia e carros mais rápidos da 
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Velha Energia, com os quais correriam estrada afora para um destino 
desconhecido. (Risos da platéia) Teriam mais amigos da Velha Energia que 
diriam gostar de vocês, mas que realmente ficariam ressentidos com vocês. 
Teriam entrado em outro casamento da Velha Energia. (Mais risadas)

Sabemos que têm estado sozinhos. Têm estado sem dinheiro. Têm estado 
doentes. Mas foi melhor liberar do que voltar para o Velho carrossel, 
simplesmente um carrossel maior, mais rápido e mais confuso.

Já ultrapassamos isso com vocês. Iremos, ocasionalmente, lembrá-los de 
liberar, mas já superamos isso. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso de 
deixar ir tudo que pensavam que eram. Ah, de vez em quando, vocês ainda 
voltam para seus Velhos truques e caminhos. Mas, na maior parte, vocês estão 
aceitando que são mais do que nunca imaginaram ser.

Estão aceitando que o caminho da Nova Energia não é linear. É muito 
diferente. Estão entendendo que a felicidade, a alegria e a realização 
chegam de uma forma Nova. Vocês estão entendendo que o plano humano 
era um plano de proteção e um plano de medo, e que o Plano Divino é um 
plano de realização, de criação e de Nova Energia.

A essência da Nova Energia é a criatividade. É permitir que as forças criativas 
fluam agora através de vocês, mas para criarem de um jeito Novo e diferente, 
um jeito que mesmo aqueles de nós que se juntam a vocês hoje não podem 
definir ou descrever.

Queridos amigos, a combinação da respiração e da criatividade no Agora é 
potente. Não é o que vocês esperavam. Não é algo que possam analisar com 
a mente. É muito mais glorioso do que jamais imaginaram, particularmente em 
seus caminhos da Velha Energia.

É hora de se abrirem para o fluxo criativo. Vocês tinham medo disso. Usaram 
desculpas para dizer: “Eu não sou criativo. Não sei desenhar, pintar, dançar 
nem tenho quaisquer desses talentos ou tendências antes chamados de 
criativos.”
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Não, criatividade é algo diferente. É o fluxo da vida, o fluxo do Espírito em 
vocês, sendo expresso no momento. É hora de se expressarem, Shaumbra. E é 
por isso que Metatron está bem ao seu lado, uma vez mais os encorajando.

Vocês estão tendo os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Vocês estão 
sentindo surgir uma nova paixão, mas não são capazes de compreendê-la. 
Vocês estão com medo de se expressarem. Vocês estão com medo de 
permitir essa criatividade em sua vida. Vocês não confiam muito nela. Vocês 
não confiam muito em si mesmos. Vocês ficam preocupados com o ridículo. 
Vocês ficam preocupados se vão perder o equilíbrio.

Queridos amigos, permitam que a criatividade flua através de vocês, que a 
expressão de vida flua através de vocês. Do contrário, ela causará uma 
espécie de dor. Quando a criatividade num humano da Nova Energia é 
bloqueada ou inibida, ele sente uma espécie de dor. Ela precisa de expressão. 
Precisa fluir. Vocês tiveram criatividade, energia criativa desde que deixaram o 
Lar. Vocês a bloquearam nessas muitas e muitas existências.

A criatividade, de certa forma, é a antítese do que vocês vêem no resto do 
mundo. O resto do mundo está se tornando digital. (Risos da platéia) Está se 
tornando muito, muito intelectual. Está tentando se definir no modo linear do 
Velho caminho e acha que, se pode definir-se intelectualmente, pode superá-
lo.

Não funciona assim. Vocês nunca serão capazes de imaginar Deus ou o 
Espírito em sua mente. Vocês nunca serão capazes de receber o fluxo da 
criatividade em vocês com regras ou estruturas.

É onde as igrejas estão errando hoje. É por isso que os muros estão caindo. Eles 
tentam definir Deus através de regras, através de rituais, através de Velhos 
caminhos. Isso não acontecerá. Deus, o amor do Espírito, o amor de todos os 
anjos e o amor de sua divindade só podem ser sentidos no momento em que 
vocês respirarem, em que vocês permitirem o fluxo criativo.
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Respirem, queridos amigos. Reparem numa coisa. Vocês não podem ter uma 
discussão intelectual com vocês mesmos quando respiram. (Risos da platéia) 
Sua mente pára de funcionar. Vocês param de analisar quando respiram.

Respirem profundamente. Tentem pensar e respirar ao mesmo tempo. Não 
funciona. Assim é a dádiva da respiração. Ela abre todos os centros de 
percepção – os centros de percepção humano e divino.

Agora, respirem fundo e sintam o fluxo de energias criativas dentro de vocês. 
São irrestritas, indefinidas. Simplesmente querem dançar no seu Agora. 
Respirem bem fundo e sintam suas energias criativas no Agora. Elas – vocês –
querem se expressar.

Vocês têm se sentido tão presos ultimamente, imaginando o que deveriam 
estar fazendo. Não importa o que façam. Qualquer coisa serve. Precisam dar 
o primeiro passo. Comecem alguma coisa, não importa o que seja, mesmo 
algo ruim. (Risos da platéia) O equilíbrio de sua própria divindade os colocará 
no lugar apropriado. Tentem fazer alguma coisa que consideravam ser da 
Velha energia escura enquanto respiram. Sua divindade os trará de volta ao 
equilíbrio, ao lugar apropriado.

Tentem escrever aquele livro, mesmo que achem que não sejam escritores. 
Comecem o processo. Vocês podem não chegar a fazer um livro. Podem 
acabar fazendo algo que nunca imaginaram ser possível. Mas, ao menos, 
começaram o processo. Comecem cantando. Podem não escrever uma 
canção, mas podem acabar chegando a uma compreensão inteiramente 
nova de si mesmos. Comecem criando aquele grupo. Vocês podem não dar 
palestras, mas podem acabar fazendo algo grandioso e bastante satisfatório 
para a sua alma.

Não tenham expectativas de onde chegarão assim que o fluxo criativo 
começar. Essa era a maneira da Velha Energia. Expectativas são meras 
limitações. Permitam o fluxo criativo.

Comecem aquele projeto com o qual têm sonhado. E, quando derem o 
primeiro passo, vocês podem não chegar onde pensavam que chegariam. 
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Podem chegar a um lugar bem mais multidimensional, bem mais satisfatório e 
bem mais criativo.

A criatividade não é limitada ou definida. É uma expressão que os levará a 
lugares que jamais sonharam porque são grandiosos. Tudo começa quando 
vocês começam.

Vocês se perguntam por que não há dinheiro, amor ou saúde em sua vida. 
Vocês estavam abordando esses assuntos com a mente da Velha Energia. 
Agora, liberem todos esses problemas. Parem de se concentrar neles.

Façam alguma coisa na vida. Esses problemas irão embora naturalmente. 
Façam alguma coisa. Mudem radicalmente. Comam algo diferente no jantar 
esta noite. (Risos da platéia) Dêem uma caminhada.

Saiam do esconderijo, queridos Shaumbra. Permitam que a criatividade os 
movimente. E compreendam que ela sempre foi vocês, mas uma parte de 
vocês que vocês não reconheciam há tempos.

A criatividade, energia da força da vida, movendo-se solta em vocês e 
através de vocês é a essência da Nova Energia. Façam alguma coisa, 
começando agora. Se não estiverem certos do que fazer, respirem e, depois, 
sigam sua paixão. É simples assim, queridos Shaumbra.

Vocês tornaram isso complexo. Vocês se aproximaram disso com a mente da 
Velha Energia. Agora, abordem isso com o espírito e com a criatividade da 
Nova Energia. Ela quer aparecer. Vocês querem sair e brincar. É a hora.

Metatron está aqui com suas energias, encorajando-os a prosseguir. Hossaf 
está aqui para ajudá-los a manter o equilíbrio enquanto passam para territórios 
Novos e desconhecidos. As energias de Marit estão aqui para protegê-los, 
confortá-los e amá-los enquanto seguem em frente, enquanto começam a se 
expressar.
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Todas estas energias estão aqui reunidas para vocês. Mas vocês não podem 
pedir que elas façam as coisas por vocês. Estão aqui como confortadores, 
como aqueles que os amam. Mas só depende de vocês, queridos Shaumbra.

Nós apresentamos este desafio da Nova Energia. Vocês são os Artistas 
Espirituais. Comecem a se expressar no seu Agora, nesta Nova Energia.

Antes de concluirmos este Shoud, gostaríamos de pedir um favor especial, 
algo que queremos fazer há tempos. Gostaríamos que Cauldre abrisse os olhos 
por um momento e eu, Tobias, gostaria de abraçá-los. Eu gostaria que vocês 
se abraçassem. Enquanto se abraçam, abram-se e sintam o fluxo da 
criatividade.

[Pausa]

Assim, olá, Cauldre. (Risos da platéia enquanto Geoff/Cauldre começa a se 
mexer de maneira hesitante)

Agora, se pudermos ter música… e vamos permanecer inteiramente presentes 
enquanto nos abraçamos. (Hesitação e pausa enquanto Geoff/Cauldre 
começa a se levantar)

Ele fará isso lentamente. (Mais risos) Se pudermos colocar uma música e todos 
nos levantarmos e nos abraçarmos agora…

(O grupo começa a se levantar e andar pela sala dando abraços sinceros uns 
nos outros, enquanto Tobias/Geoff/Cauldre começam a abraçar os 
participantes. Muitos “obrigados” foram trocados entre Tobias e os 
“abraçados”. O tempo passou com o ato de abraçar, a voz de Tobias se 
tornou aos poucos a voz de Geoff. Um comentário de Geoff foi: “Tobias não 
pode canalizar mais. Ele só pode abraçar!”)



281

(Não houve um final típico para esta canalização. Enquanto o grupo 
continuava a se abraçar, alguns acabaram indo para outros cômodos, como 
a cozinha, atrás de comida. Logo, ficou claro que o intervalo entre a 
canalização e as P&R tinha começado)

E assim é.

Tradução para o português: Inês Fernandes    mariainesfernandes@globo.com     

Série do Humano Divino:

Shoud 10: "O Artista Espiritual"

Perguntas & Respostas

3 de Maio de 2003

............aguardando tradução................

Série O Humano Divino - Shoud 11

QUATRO PARADIGMAS DA NOVA ENERGIA

Tobias canalizado através de Geoffrey Hoppe

07 de Junho de 2003

Tobias: E assim é, queridos amigos e Shaumbra, que estamos juntos novamente 
para nosso momento de cura, momento de compartilhar, de descansar um 
pouco de suas agendas lotadas de compromissos, momento de sair da Velha 
Energia para dentro da Nova. Nós esticamos esta música o máximo possível ( a 
música tocada antes do Shoud) porque, oh, este é o momento no qual 
podemos falar verdadeiramente a vocês, quando podemos verdadeiramente 
fluir para o interior deste espaço.
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O que vocês procuram hoje – um conforto, um novo equilíbrio em seu corpo e 
mente, uma mudança pela qual é difícil passar – grande parte desse trabalho 
fizemos enquanto a música tocava... enquanto estavam abrindo seus 
corações...enquanto não estavam em suas mentes... enquanto abriam os 
portões para que pudéssemos inundá-los. Vocês deram este presente a si 
mesmos.

Muitas transformações podem ser feitas através do som. Existem Shaumbras 
ouvindo ou lendo agora mesmo e estão trabalhando com isto como uma 
espécie de terapia. Para aqueles que estão com dificuldades ou sem 
equilíbrio, existem certas freqüências que ajudam a trazer de volta o equilíbrio.

Isto não é novidade, de forma alguma. Os cientistas descobriram há muito 
tempo atrás que o som tem um impacto dramático na força da energia vital.

A música pode ter um impacto em sua vida. A bela canção que vocês 
acabaram de ouvir (Ave Maria de Shubert, cantada por Natalie Campbell do 
CD “Blue of the Flame”) foi, de certa forma, canalizada. A compositora e 
cantora permitiu que as energias apropriadas fluíssem através da canção. Sim, 
de fato, foram os artistas criativos que expressaram esta energia através de 
suas vozes e seus instrumentos. Eles permitiram que fluíssem. Dentro desta 
canção existem tremendas energias equilibrantes.

Queridos Shaumbra, há muitos tipos novos de modalidades, muitas novas 
fontes para todos vocês realizarem seu trabalho. Olhem além do óbvio. Olhem 
além dos cursos que já foram desenvolvidos. Brinquem com sons e cores. 
Brinquem com todas as energias que vêm até vocês de um ponto inter-
dimensional. Estão disponíveis para vocês.

Enquanto a música tocava, também foi permitido a vocês estarem no Agora 
aqui com a família nesta sala, e com a família que está conectando através 
da Internet. O som permitiu a vocês estarem no momento, respirar 
seguramente e profundamente. Enquanto faziam isso, vocês alteraram a 
vibração de quem são.
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Vocês são uma força energética, atraindo tudo para si, e enviam de volta sua 
assinatura vibracional para todas as coisas ao redor. Há uma finalização do 
círculo em sua energia. Iremos falar a respeito deste assunto hoje.

Quando vocês se permitem estar relaxados e no momento, e ouvir energias 
tão maravilhosas, vocês abrem uma fenomenal dinâmica de energia que 
permite que todas as coisas apropriadas entrem em sua vida. Nós já falamos a 
respeito disso repetidas vezes. Sabemos que para muitos de vocês este ainda 
é um conceito bastante difícil. Liberem as expectativas do que acham que 
deveria estar em sua vida. Abram o coração e sintam o potencial. Ele virá 
para vocês.

Queridos amigos, vocês estão aprendendo uma forma completamente nova 
de se viver. Estão aprendendo a estar na Nova Energia onde, na verdade, 
todas as coisas vêm para vocês, onde, na verdade, vocês podem estar num 
momento expandido. Neste Agora, expandido, tudo que você tenha sido 
pode voltar para serví-lo. Todas as coisas voltam para vocês, porém, de uma 
forma nova, diferente e apropriada.

Vocês estão aprendendo que não precisam planejar todos os detalhes de sua 
vida. Vocês não precisam planejar o que acontecerá em um mês, ou seis, ou 
seis anos. Simplesmente virá até vocês. Sabemos que isso é um desafio. 
Sabemos que vocês questionam isso profundamente. Porém, esta é a forma 
da Nova Energia.

Vocês aprenderam muito bem como planejar todas as coisas. Tornaram-se 
mestres nisto. Agora que entenderam todo o planejamento, organização e a 
viver na Velha trilha linear… agora podem deixar isto ir embora.

Os grandes Mestres da arte aprenderam tudo sobre técnicas de pintura. Eles 
precisaram se tornar proficientes em técnicas de pintura a fim de se tornarem 
Mestres. Depois de se tornarem mestres nas velhas técnicas de pintura, eles se 
livram do título de Mestre, e começam a explorar novas formas de criar em 
tecidos. O grande Mestre da pintura sabia que era experto com as técnicas, 
depois de aprendê-las, ele poderia liberá-las e explorar novos tipos de 
expressão, expressão esta que ia contra qualquer coisa do seu tempo.
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Vocês são como eles, Shaumbra. Aprenderam como planejar e organizar, 
como controlar seus cheques, como fazer todas essas coisas humanas. Vocês 
aprenderam tudo muito bem. Vocês não estão jogando isso fora ou rejeitando 
viver numa jornada linear. Vocês simplesmente transcenderam-na. Vocês 
simplesmente tornaram-se mestres.

Agora chegou o momento de deixar de lado estas técnica a fim de explorar a 
Nova consciência. É isso que estão fazendo agora. Pouco a pouco, mas o 
suficiente, estão aprendendo a permitir que a Nova Energia entre em suas 
vidas e então dancem com ela. Estão aprendendo que em todo o seu 
planejamento e organização, vocês nunca teriam feito isso com 
magnificência. Vocês estão aprendendo a serem Criadores no seu momento 
Agora.

O que acontecerá quando vocês pararem de planejar e organizar? Existem 
milhões e milhões de outros humanos que irão fazer isso por vocês (risos na 
platéia). Eles ainda estão aprendendo. Eles adoram fazer isso. Eles vivem para 
isso.

Oh, sim, talvez vocês ainda tenham que passar por alguns movimentos desses, 
devido aos tipos de ambientes de trabalho nos quais estão. Porém vocês irão 
reconhecer que são apenas movimentos. Mesmo que os velhos mestres da 
pintura repetissem ocasionalmente um movimento do passado, saberiam o 
que seria. Eles saberiam que era apenas para estar em contato com aquela 
energia. Mas, o artista Mestre saberia que verdadeiramente transcendeu as 
velhas formas.

É onde estão Shaumbra. Estão saindo da velha jornada linear. Estão 
começando a experimentar o que é ter todas as coisas fluindo para suas 
vidas. Estão começando a experimentar um lugar de tamanha abertura e 
verdade e graça onde tudo flui para suas vidas… tudo.

Esta é uma mudança muito importante. Continuaremos a falar sobre ela. 
Queremos que continuem a trabalhar nisso repetidamente. Quando 
encontrarem-se paralisados e frustrados, quando encontrarem-se numa rua 
sem saída, entendam que vocês estão trabalhando na Velha Energia. 
Respirem profundamente e apenas permita que tudo flua para vocês.
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Sabemos que alguns de vocês balançam a cabeça e dizem, “Tobias, não é 
possível que seja tão simples! “ Ah… se vocês não querem que seja então não 
será. Mas, pode ser bastante simples. Pode ser total realização.

(Pausa)

Queridos Shaumbra, temos uma convidada maravilhosa aqui hoje, uma 
convidada que vocês conhecem muito bem. Conhecem também as 
energias. Assim como vocês, esta convidada está passando por um processo 
de mudança e liberação. Nossa convidada tem dado todo o suporte à vida 
neste planeta Terra. Ela tem suportado uma tremenda energia para a 
humanidade.

Queridos amigos, nossa convidada hoje é a energia de Gaia. Gaia – Mãe 
Terra, como alguns de vocês a chamam – é um anjo. Ela é única, uma energia 
angélica. Este anjo, Gaia, tem sido responsável pela manutenção da corrente 
da energia da força de vida na Terra. Ela chegou aqui quando os primeiros 
anjos vieram visitar a Terra, semear a Terra com as novas energias que trariam 
eventualmente vida para esta rocha. Gaia passou por uma preparação muito 
grande antes de chegar aqui.

Ela tem um lugar de Honra na Ordem do Arc (os Arcanjos). Seu lugar está vazio 
por tanto tempo, enquanto ela tem estado visitando a Terra. Ela é a energia 
da deusa do nascimento e da vida.

Ela colocou seu amor profundamente na Terra e em todas as energias ao 
redor da Terra. Ela chegou aqui muito antes de vocês chegarem. Ela disse, “Eu 
estarei aqui para amar e alimentar todos aqueles que vierem para 
experimentar este lugar maravilhoso chamado Terra.”. Eu serei a doadora da 
vida, e serei a tomadora da vida. Eu ajudarei a manter todas as energias num 
equilíbrio apropriado.”

Gaia entra agora para estar com vocês. Gaia entra agora para compartilhar 
suas energias e também para compartilhar a transição que está atravessando. 
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Vocês poderiam dizer, de certa forma, que Gaia está vivenciando um tipo de 
energia que tantos de vocês experimentaram. Ela está passando por drásticas 
mudanças em seus Velhos sistemas, em seus campos e grades e em todas as 
correntes de energia da Terra. Isto está causando um tipo de sofrimento ao 
anjo Gaia.

Mas sabem de uma coisa, queridos amigos? Ela está celebrando este 
acontecimento. Ela está celebrando a mudança dentro de seu próprio 
sistema. Ela honra este processo. Ela pede que não fiquem tristes por ela. Ela 
não ficou triste por vocês quando vocês estiveram doentes! (risos). Ela entende 
que isto é apenas uma parte do processo.

Gaia criou muitos reinos sobre a Terra para dar suporte ao equilíbrio de 
energia. Ela criou o reino vegetal – as árvores, plantas, as flores. E através do 
reino vegetal ela expressa sua alegria pela presença de vocês na Terra. Ela 
expressa seu amor e seu sentimento de beleza por vocês. Ela adora tê-los 
brincando eu seu jardim.

Dentro do reino vegetal há uma energia muito especial. Ela fornece alimento 
e abrigo e calor. Gaia e o reino vegetal estão continuamente renovando e 
reciclando para ajudar a sustentá-los na Terra em seus corpos humanos.

Gaia ajudou a criar o amado reino animal, aqueles que fornecem a vocês o 
alimento e o calor. Alguns de vocês sentiram que não é apropriado alimentar-
se da carne de um animal. Nós honramos vocês por esta escolha, mas para 
aqueles que fazem parte desta escolha, entendam que estes animais se 
doaram para ajudar vocês a manterem seus corpos na Terra.

As energias do reino animal estão mudando agora. Eles não precisam mais dar 
a vocês o suporte que deram antes. De certa forma, eles estão partindo. Oh, 
vocês ainda irão ver esquilos… cervos…ursos cinzentos aqui ou ali… muitas 
vacas… todo tipo de outros animais. Mas, a vibração estão mudando.

Vocês podem não mais sentirem-se atraídos pela carne como eram no 
passado. Não se trata de algo religioso. Não é uma regra. Não queremos que 
ninguém reclame que o Tobias está fazendo uma nova regra sobre carnes. 
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Estamos dizendo que sua vibração está mudando, e da mesma forma a 
vibração do reino animal. Então, vocês podem não estar inclinados a comer 
este tipo de coisa. Ouçam seus corpos, eles dirão a vocês.

Gaia também ajudou a criar o reino humano, o reino no qual estão, a biologia 
humana e o corpo. Ela ajuda a manter e alimentar o reino humano. Ela dá 
energia a vocês.

Coloquem sua consciência nos seus pés por um momento. Respirem para 
dentro de seus pés. Ah…Gaia ama seus pés (risos na platéia). Ela ajuda vocês 
a estarem ancorados.

Nos primeiros dias na Terra, os anjos não estavam ancorados. Gaia teve que 
trabalhar duro para ajudar a colocar a energia nos pés, na Terra. Ela dá a 
vocês a energia da força de vida da Terra. Vocês recebem de baixo da 
mesma forma como recebem de cima. Ela tem sido uma força sustentadora 
para vocês neste caminho. Ela devolve energia para vocês, exatamente da 
forma como ela está fazendo agora através de seus dedos, dando energia de 
força de vida, ajudando a liberar a Velha Energia que não serve mais para 
vocês, e trazendo um mantimento novo, repetidamente e repetidamente.

O reino humano está mudando na Terra. A vibração está mudando. Vocês 
podem sentir isso todos os dias. Todas estas coisas estão mudando.

Existe mais um reino, o reino aquático, conforme falamos a respeito 
recentemente no lugar da água e das pedras, que vocês chamam de 
Pahrump (Nevada). Vocês chegaram lá e colocaram sua energia com Gaia 
na água. Gaia ajudou vocês quando chegaram lá, e vocês não estavam no 
tipo de biologia desconfortável que estão agora.

Vocês permitiram que suas energias angélicas nadassem nos oceanos, então 
misturaram-se com os golfinhos e baleias. Isto está mencionado na Bíblia, nas 
primeiras páginas. Vocês poderão se ver nestas páginas. Espírito – vocês –
criaram as baleias que nadavam nos oceanos. Elas se acostumaram a estar 
neste tipo de realidade. O reino aquático também está mudando.
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Tudo isso, queridos amigos, é parte do processo de transformação e da nova 
responsabilidade, responsabilidade que vocês começam a assumir. Vocês 
sabem, Gaia tem mantido tantas energias, tanto equilíbrio para vocês. Ela tem 
ajudado continuamente vocês a nascerem, novamente e novamente. Agora, 
grande parte de seu papel – expressado através do reino vegetal, animal e 
aquático – está mudando. Ela está, de certa forma, entregando a vocês a 
responsabilidade pelo rejuvenescimento das energias.

Existem muitas, muitas, muitas mudanças ocorrendo agora mesmo, Shaumbra. 
Vocês se perguntam às vezes por que sentem-se tão irritados. Nós sabemos, o 
fato de virem a estes encontros ajuda a trazer de volta a calma. Isto porque 
Gaia está liberando agora. Ela tem estado aqui por eons de anos.

Ela também voltará para casa muito em breve - é difícil imaginar a Terra sem 
Gaia. Ela quer que vocês comecem a aceitar as energias do 
rejuvenescimento biológico, as energias da transformação e equilíbrio do 
corpo repetidamente. Ela não irá partir de uma hora para outra…seja lá qual 
for o significado disso(risos na platéia) assim como o grupo fez na semana 
passada (a Anasazi’s em Santa Fé).

Oh, eles estavam esperando, os Anasazi (nativos americanos). Eles estavam 
mantendo tamanha energia, esperando que Shaumbra entrasse, esperando 
que Shaumbra chegasse. Eles estavam mantendo por milhares de anos. Eles 
estavam esperando pelo encontro da semana passada, e eles ficaram muito 
felizes. Ficaram muito felizes. Ficaram felizes e cantaram e dançaram. Eles 
estavam agradecidos pelo tempo que estiveram aqui. Mas, eles sabiam que 
chegara o momento de entregar a Shaumbra. Era tempo de vocês tomarem 
conta das energias radiantes que eles mantiveram por tanto tempo.

Gaia não partirá numa tempestade de vento gigante como aquela. Mas, ela 
está mudando sua energia agora. Ela está mudando, portanto, vocês verão 
que os reinos vegetal, animal e aquático estão mudando.

Sabemos que vocês às vezes se irritam. Perguntam-se por que certas coisas 
estão acontecendo sobre a Terra. Mas tentem olhar para estas coisas por 
detrás da mureta. Às vezes aquilo que pensam ser uma falta de cuidado ou 
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uma falta de coordenação humana que potencialmente causa dano ao 
meio ambiente… é parte da mudança. Eles estão apenas participando 
inconscientemente do processo de deixar ir…

Vocês sabem, queridos amigos, Gaia é imensamente poderosa. Ela pode se 
curar – muito obrigado. Vocês não precisam salvá-la. Vocês apenas precisam 
salvar a si mesmos. Ela pode muito bem se curar.

A dificuldade dela é que ela é tão poderosa que às vezes ela tem – como 
dizer - ela tem que moderar suas energias, para que vocês não sejam atirados 
para fora do planeta (risos na platéia). Ela está trabalhando nisso. Ela adora se 
expressar. Mas, nós e vocês, estamos pedindo a ela para se expressar onde 
não afete muitas vidas humanas.

Ela está mudando em resposta à sua mudança de consciência, 
vagarosamente retirando as energias dela, vagarosamente voltando para a 
Ordem dos Arc, para que vocês possam pegar essas energias para dentro de 
vocês. Enquanto fazem isso, vocês entrarão em um novo tipo de 
entendimento – que iremos pedir que sintam aqui dentro de poucos minutos –
de como o rejuvenescimento da biologia realmente acontece, como a 
limpeza e a liberação realmente acontecem.

Gaia solicita que sintam esta capacidade dentro dela agora por um 
momento, a habilidade de limpar e renovar, nascer novamente, onde a 
energia nunca está morta. Ela é apenas renovada. Vocês sabem, vocês 
estarão tomando estas energias. Vocês serão aqueles que estarão fornecendo 
a força da energia de vida e o equilíbrio que a acompanha.

Respirem por um instante e sintam as energia de Gaia.

(pequena pausa para respiração)

Ela é verdadeiramente a deusa. Vocês perguntam, “quando será?” Nós não 
sabemos- anos e anos do seu tempo linear. Estas coisas demoram bastante. 
Porém ela está começando o processo agora.
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Vocês sabem, desde quando o Círculo Carmesin começou a falar com vocês, 
tem acontecido uma saída de Velhas Energias. Iniciou-se com a partida de 
seus guias. Eles cumpriram o seu dever. Eles serviram a vocês. Então com um 
grande amor, eles solicitaram a vocês que assumissem responsabilidade por 
suas próprias energias divinas. Muitos outros grupos partiram depois, voltando 
para o outro lado.

(Pausa)

Muitos de vocês conhecem uma amiga querida que esteve aqui para uma 
visita. (Tobias está se referindo a uma mulher envolvida com o Círculo 
Carmesim na Romenia, que recentemente veio para Colorado para uma 
visita. Ela morreu num acidente de carro na tarde anterior à canalização). Não 
se sintam tristes por ela. Não foi um acidente. Ela cuidadosamente criou isso. 
Ela veio através das águas. Ela veio pensando- pensando com a Velha mente 
humana- que estava vindo para o encontro com Shaumbra.

De certa forma, Monica está aqui. Ela está aqui, mas ela sabia que era 
chegada sua hora. Ela sabia que podia prestar um serviço de muito valor para 
todos vocês, voltando para o nosso lado, estando conosco. Ela está sentada 
hoje aqui conosco no Segundo Círculo, honrando vocês.

Não houve dor… de fato, vocês deveriam saber. Na verdade, ela partiu antes 
do acidente acontecer. É por isso que parece que aconteceu um acidente, 
porque ela já havia partido do corpo físico. Que maneira maravilhosa que 
todos vocês têm de fazer as coisas acontecerem.

Então, queridos amigos, Gaia está mudando, alterando, e entregando a 
responsabilidade para vocês.

E, sim, alguns de vocês ouviram a voz atrás da voz agora mesmo- a voz de 
Metraton dizendo “ vocês estão prontos para manter a responsabilidade pela 
energia da força da vida humana e equilíbrio que Gaia tem mantido por 
tanto tempo? Estão prontos para trazer algumas das energias do reino 
vegetal, e do reino animal, e do reino aquático que mantêm uma energia de 
rejuvenescimento, de cura, de energias?”
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Então, Gaia está tão honrada em estar aqui com vocês. Ela é uma senhora 
bastante amável e grande (risos na platéia) Ela está tão honrada em estar 
com este grupo. E, ela entende enquanto a música estava tocando hoje, ela 
também veio com toda sua beleza para dar a vocês o gosto de como é 
rejuvenescer, e ajudar a encorajá-los a passar por este processo.

Respirem profundamente, queridos amigos, e sintam as energias de Gaia. Eu 
lhes manterei atualizados a respeito da partida de Gaia.

Muita coisa está acontecendo agora, preparando aquilo que vocês chamam 
de “salto quântico”, e que chamamos de mudança para a Nova Energia –
estamos prevendo que isso ocorra no ano de 2007, talvez um pouco antes, ou 
um pouco depois. Em algum lugar uma grande mudança na consciência dos 
humanos… está para acontecer. Vocês verão as coisas acontecerem mais 
rapidamente, mudanças ao seu redor.

E lembrem-se o tempo todo, lembrem, Shaumbra, não são vocês. É o mundo 
literalmente, e todas as pessoas, e todos os anjos ao redor, estão ficando 
prontos para a mudança maior. Alguns humanos partirão rapidamente, 
animais partirão rapidamente. Amem a todos quando fizerem isso. Se vocês os 
segurarem, dificultarão o retorno deles ao nosso lado do véu. Honrem a estes 
que mantiveram a energia para vocês durante tanto tempo. As coisas 
continuarão a acontecer rapidamente.

Queridos amigos, vamos agora colocar as energias de Shaumbra juntas, de 
todos vocês, todos que estão sentados ao lado de vocês que deixaram seus 
corpos físicos, mas continuam sendo muito importantes para nosso trabalho. 
Vamos juntar as energias de Gaia para nosso Shoud neste dia, pois somos na 
verdade uma só voz. Somos muitas vozes. Somos uma família. Estamos juntos 
nesta jornada. Estamos aqui num momento de compartilhar, num momento 
de amor e de sustentação.

(Pausa)
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Vamos falar hoje a respeito dos Quatro Paradigmas da Nova Energia. Mais 
tarde teremos mais, porém hoje teremos apenas quatro. Queridos amigos, 
falamos sobre consciência coletiva muitas semanas atrás num lugar chamado 
Independence (Missouri), na verdade, deliberadamente selecionado para isto, 
mas selecionados por humanos, não por nós.

Neste lugar chamado Independência, falamos sobre a consciência coletiva. 
Fizemos uma pergunta para um grupo que estava lá. De certa forma – para 
aquele que acaba de perguntar- esta foi uma boa ajuda- um grupo seleto. 
Perguntamos a este grupo de Shaumbra, “estão prontos para liberar sua 
participação na consciência coletiva?” Nós pensamos que sabíamos a 
resposta, mas nós precisávamos perguntar.

Então, agora viemos a este grupo, para todos os Shaumbra, hoje e todos 
aqueles que irão passar por esta trilha em suas jornadas. A todos vocês , 
perguntamos, “Estão prontos? Vocês escolhem deixar a consciência coletiva? 
Vocês escolhem deixar a consciência coletiva?”

Consciência é apenas ter conhecimento….conhecimento. Conhecimento 
pode ser algo bastante pessoal. Pode ser pessoal o conhecimento de onde 
você está, consciente de si mesmo e do que está acontecendo dentro de si. É 
consciência ou conhecimento pessoal.

Existe também a consciência de grupo. Falamos anteriormente de grupos que 
viajavam juntos, muito tempo antes de virem para a Terra, e viajavam juntos 
aqui mesmo na Terra. Vocês e sua família biológica são certamente partes de 
uma consciência de grupo. Vocês estiveram juntos antes. Vocês voltaram 
juntos para esta vida.

Existem grupos religiosos. Falamos a respeito de alguns deles. Aqueles que 
vocês chamam de Mormons têm uma energia de grupo, uma consciência de 
grupo. Os Judeus têm uma consciência de grupo. Existem muitos diferentes 
tipos de consciência grupal. É um conhecimento. É uma atração que puxa 
vocês para continuar o trabalho juntos repetidas vezes, vida após vida.
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Então, existe uma consciência coletiva ou consciência humana. Vocês 
sabem, todos vocês compartilham um tipo de jornada juntos, todos os 
humanos que estão vivos aqui na Terra, outros que tenham tido uma jornada 
humana ou uma vida humana. Vocês são parte da consciência coletiva. É 
uma consciência coletiva. Ela pode ser acessada a qualquer momento.

Vocês se perguntam às vezes por que existe uma nova invenção, e é 
inventado por três, quatro, cinco diferentes cientistas/inventores, todas ao 
mesmo tempo, embora totalmente não familiares entre eles e vivendo em 
diferentes partes do mundo. Não é coincidência. Estão todos acessando a 
consciência coletiva. Quando a consciência coletiva atinge um certo nível, as 
coisas podem ser inventadas através do processo criativo. Quando a vibração 
da humanidade alcança um certo ponto, que fornece um tipo de energia 
onde as invenções correspondentes podem ser trazidas para a realidade.

Thomas Edison, de quem falamos anteriormente- como dizer isso- ele se 
chamaria de Shaumbra também. Havia outros trabalhando nos mesmos tipos 
de coisas ao mesmo tempo. Ele estava simplesmente acessando a 
consciência coletiva.

A consciência coletiva pode ser uma coisa maravilhosa. Mas, pode também 
ser algo que te prende. Muitos de vocês passaram por frustrações 
ultimamente, querendo saber por que as coisas não acontecem mais 
rapidamente, querendo saber por que se sentem como se estivessem 
tentando avançar, mas é quase como um tipo de membrana elástica onde 
vocês não podem avançar. Todas as vezes que vocês empurram, ela os trás 
de volta. Vocês se sentem como se estivessem tão pertos do conhecimento, e 
novos entendimentos de si mesmos, mas quase não podem chegar lá, não 
podem ultrapassar o véu.

Queridos amigos, na maioria das vezes, isto é um efeito da consciência 
coletiva. Vocês sabem, vocês fazem parte dela. É como uma bola gigante. 
Vocês são parte dela. Vocês estão nela. Isto tem segurado vocês. Isto lhes 
serviu muito bem, mas agora vocês estão prontos para seguir a uma 
velocidade mais rápida que a da consciência coletiva. Vocês chegaram num 
ponto agora onde podem deixar ir estas amarras.
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Então, vocês perguntam, “Por que, por que eu estaria na consciência 
coletiva?” Parte da razão é porque é confortável. Vocês sabem muito bem. 
Vocês têm estado nela em cada uma de suas vidas passadas aqui na Terra. 
Caminhar fora do lugar de conforto, a zona de conforto, pode ser de alguma 
forma desconcertante, de alguma forma assustador.

Muitos de vocês permaneceram na consciência coletiva porque é 
confortável. Vocês a conheciam muito bem. Muitos de vocês permaneceram 
na consciência coletiva por causa das pessoas amadas, sua família, seus 
amigos, perguntando-se o que acontecerá com o relacionamento se vocês 
deixarem ir as amarras da consciência humana. Vocês também estariam 
liberando os relacionamentos?

Alguns deles confiam em vocês tão fortemente. Eles confiam em vocês, de 
certa forma, como vocês confiam em Gaia para obter ajuda, sustentação e 
rejuvenescimento. Nos níveis profundos vocês sentiam que se deixassem ir a 
consciência coletiva, vocês também deixariam ir os relacionamentos.

E, vocês estão certos – vocês devem deixar ir, se for apropriado. Se for 
apropriado, ele voltará para vocês. Mas vocês devem estar prontos para 
verdadeiramente deixar ir. Iremos voltar neste assunto logo mais.

Alguns de vocês permaneceram na consciência coletiva por causa do medo. 
Vocês estão com medo de deixar ir o Velho. Estão com medo de como pode 
ser estar fora da consciência coletiva.

Alguns de vocês permaneceram deliberadamente na consciência coletiva, 
para que possam ser curadores e facilitadores mais empáticos. Vocês sentiram 
que se deixassem ir, deixariam também ir o link que os ajuda a entender seu 
cliente ou paciente. Vocês acham que se vocês deixarem a consciência 
coletiva, vocês irão para um lugar diferente. E então, quem estaria lá para 
receber ajuda?

Alguns de vocês permanecem na consciência coletiva porque não sabiam 
que poderiam sair. Então, hoje, queridos amigos, hoje no Primeiro Paradigma 
da Nova Energia nós dizemos que, “A consciência coletiva é um acordo que 
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cumpriu seu tempo com vocês”. Consciência coletiva é um acordo. Vocês 
sabem, todos vocês fizeram o acordo. Os anjos, Gaia, os vegetais, o reino 
animal… todos fizeram o acordo. Mas, este acordo não serve mais, se vocês 
assim escolherem.

Então, para Gaia ao redor do mundo, para Shaumbra sentados aqui, 
Shaumbra que estão lendo ou ouvindo, e todos aqueles que virão para este 
lugar em suas jornadas, nós perguntamos “Vocês escolhem liberar a 
consciência coletiva? Vocês escolhem deixar ir as amarras que têm tido, as 
amarras das vibrações em geral?”

Oh, vocês nos perguntam, fazem barganhas conosco agora. Vocês dizem, 
“Então, se eu deixar ir, o que eu ganho?” (risos na platéia). Vocês ganham 
uma grande surpresa( mais risos), será como uma grande habilidade espiritual 
(mais risos). “E se eu deixar ir a consciência coletiva? Como minha vida será 
melhor? O que mudará? Quem eu poderei deixar partir da minha vida e com 
quem eu poderei ficar?”

Queridos amigos, não podemos dar estas respostas. Sabemos que às vezes isto 
é frustrante. Mas, vocês sabem que vocês já sabem dentro de vocês. Vocês 
podem sentir. Estão apenas tentando analisar. Então, sintam, profundamente. 
Não existe resposta certa ou errada aqui. Vocês podem ficar. Vocês podem ir. 
Mas, queridos amigos, vocês não podem “tipo” ficar ou “tipo” ir. (mais risos) . 
quando deixarem ir, deixem ir. O que acontece depois é algo que vocês 
criaram.

Agora, queremos partir para outro assunto aqui, algo do interesse de vocês. É 
um dia estranho, muito estranho. As energias estão um pouco fora de controle 
– se ainda não perceberam. As coisas estão mais ou menos fora do esperado, 
de certa forma, não seguindo um fluxo tranqüilo – se vocês se permitem sentir 
isso.

Há uma energia do lado de fora que está chegando aqui, estando 
deliberadamente – como dizer- focada neste encontro porque eles entendem 
o que está acontecendo. Eles sabiam bem antes de vocês chegarem aqui na 
porta, o que estava acontecendo.
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Vocês poderiam dizer que há forças do nosso lado do véu que não querem 
ver isto acontecer. Nós pedimos a vocês para sentir por que eles não querem 
que isto aconteça, o que eles têm a perder em todo este processo. Eles estão 
trabalhando com forças na Terra que não querem que isto aconteça.

Eles estão deliberadamente projetando energias em todos vocês hoje. Não há 
razões para ficarem assustados ou com medo. Eles estão, de fato, ouvindo o 
que está acontecendo hoje aqui. E, eles estão intensificando seus esforços 
agora mesmo. Eles pensam que eles podem ter o poder diretamente sobre 
vocês enquanto estão aqui sentados conversando. Eles pensam que assustam 
vocês. Oh, eles estão tentando fortemente. Eles ainda não aprenderam que o 
poder é uma ilusão.

Então, queridos Shaumbra, isto passa através de vocês, passa através. E, isto 
faz com que eles fiquem bastante frustrados. O que vocês estão sentindo não 
são suas energias desequilibradas, são as deles. Eles não podem usar estas 
energias para manipular vocês.

Eles estão bastante frustrados neste momento quando nós estamos 
perguntando algo tão profundo a vocês. Eles estão todos ficando irritados… e, 
de fato, até ainda mais agora que vocês deixaram estas energias passarem 
por vocês sem nenhum tipo de paranóia ou preocupação.

Vocês são divinos agora. As energias negativas e rudes deles estão passando 
por vocês. Eles estão voltando e afetando seu próprio equipamento e seus 
próprios corpos. Vocês sabem, vocês estão deixando fluir através de vocês.

Não gostamos de estar nesta grande conspiração. Mas, nós- como dizer -
alertamos, falamos para o Cauldre antes do dia começar. De fato, de fato, 
eles são – de alguma forma humorísticos aqui – pessoas estranhas 
direcionando estranhas energias para vocês. Não se trata de vocês.

Eles não querem ver o primeiro grupo de humanos começar a deixar a 
consciência coletiva. Eles têm algo a perder neste processo, uma certa 
quantidade de controle.
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Então, querido amigos, colocamos a pergunta a vocês: “Vocês escolhem 
deixar ir a consciência coletiva?” Não estamos falando de deixarem seus 
corpos físicos. Vocês não irão morrer… a menos que queiram. Estamos falando 
de mudança, mudar um padrão energético que foi firmemente fixado em 
vocês, deixem ir, deixem ir.

Vocês não precisam decidir agora (rindo). Daremos a vocês outros 15 minutos 
(risos na platéia). Vocês podem levar o tempo que quiserem. Vocês não 
precisam decidir hoje.

Porém, diremos uma coisa a vocês. Quando deixarem ir, vocês não podem 
voltar, pelo menos não da forma como pensaram que poderiam. Quando 
voltarem à consciência de massa, será totalmente diferente. Quando 
acessarem as energias humanas, será de um Novo lugar. Poderá ser meio 
desconcertante no início. Mas, vocês estarão liberados daquele véu, daquela 
camada que os têm segurado.

Vocês serão como uma gaivota que se desprendeu de todo o resto, que saiu 
por conta própria, que deixou a mente das gaivotas, que deixou a 
consciência das gaivotas. É parecido com algo muito solitário no começo. 
Ah… mas há tantas bênçãos associadas a isto. 

Então queridos amigos, o Primeiro Paradigma da Nova Energia é que o acordo 
da consciência coletiva não mais os mantêm presos. Se vocês escolherem, 
vocês podem deixar ir. Sabemos que muitos de vocês ficarão dias nesta 
batalha. Vocês estão entrando em longos debates consigo mesmos e se 
perguntando o que o Tobias está lançando para vocês agora.

Apenas se permitam sentir o que estamos falando. Permitam-se sentir as 
energias que estão tentando nos invadir hoje, e por que eles fariam isto, por 
que eles tentariam nos assaltar. Entendam as energias deles e deixem passar. 
Elas não precisam afetar vocês.

O Segundo Paradigma da Nova Energia é que todas as coisas e todas as 
pessoas que vieram a vocês na Velha Energia estavam incompletos. Todas as 
pessoas que vocês conheceram antes de sua jornada de ascensão vieram a 
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vocês com energia incompleta. E, vocês vieram até elas com energia 
incompleta.

Todos os relacionamentos que tiveram foram baseados em energia 
incompleta. Todos os animais de estimação que tiveram foram baseados em 
energia incompleta. Toda experiência que viveram em sua vida foi por causa 
de energia incompleta.

E, isto é muito importante. É uma grande mudança. Vocês sabem, porções 
incompletas estavam tentando se juntar para se completarem. Os dois 
pedaços estavam tentando se completar um com o outro. Onde vocês 
tinham um espaço, onde vocês tinham um buraco em suas vidas, vocês 
seriam então atraídos por outro alguém que tivesse o potencial para 
preencher , então desta forma estariam completos.

Na Nova Energia isto é diferente. E, é para isto que queremos que olhem com 
cuidado. Enquanto caminham pelo seu processo de ascensão, vocês se 
tornaram um anjo humano completo. Vocês se tornaram um círculo completo, 
um ciclo completo. Vocês não têm mais carma.

Sim, vocês têm desejos, desejos para expressar, para serem criativos. Mas, 
vocês são completos num nível de alma e espírito. Vocês passaram por todas 
as vidas anteriores que precisavam passar. Vocês são completos em todos os 
aspectos. Vocês são tudo e são completos. Sabemos que vocês pensam que 
ainda há muito que ser reparado. Mas, queridos amigos, dizemos a vocês, se 
vocês estão aqui, se estão ouvindo ou lendo este material, vocês são 
completos, almas completas.

Agora, vocês ainda existem num mundo onde tudo ao redor é incompleto. 
Toda a dinâmica muda agora. Tudo que acontece em sua vida muda. Tudo 
que veio para vocês na Velha Energia era energia incompleta.

Olhem. Revejam sua vida, ou suas muitas outras vidas. Vocês verão como tudo 
veio para vocês querendo alguma coisa. E, vocês se encontravam querendo 
alguma coisa. Até mesmo os anjos… sim, tudo que veio até vocês era energia 
incompleta.
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Esta era a forma do Velho. Vocês eram energia incompleta, portanto atraíam 
coisas para preenchê-los. E, atraíram energia incompleta também. Muito 
interessante a dinâmica de como vocês fizeram o seu caminho na Velha 
Energia! Vocês vieram a este grupo chamado Círculo Carmesim porque 
estavam incompletos. E, ele veio a vocês porque estava incompleto. Tudo em 
sua vida era energia incompleta encontrando energia incompleta.

Então, vocês podem imaginar o que acontece quando vocês se tornam 
energia completa? Vocês não precisam mais procurar como se completarem. 
Mas, ainda assim tudo ao seu redor está procurando como se preencher. Isto 
muda toda a forma como interagem com outros humanos. Isto muda como 
interagem com os anjos que estão trabalhando com vocês. Isto muda tudo 
enquanto estão sentados aqui agora, um completo ser divino.

Vocês passaram por um período aqui, uma mudança muito, muito difícil em 
sua vida – de deixar ir… liberar… ficar doente… perder empregos… perder 
casas – tudo isso para limpar o caminho, para limpar o caminho para que 
pudessem ficar firmes na Nova Energia como um ser completo. Isto muda toda 
dinâmica. Isto muda o que vem para vocês. Nós dizemos a vocês novamente-
isto virá para vocês. E, virá para vocês de forma diferente agora porque vocês 
estão completos.

Ainda existirão pessoas incompletas, e eventos, e coisas vindo até vocês. Mas, 
toda dinâmica de inter-relacionamentos muda porque vocês estão 
completos. Lembrem-se disso. Sintam isso por um instante.

Tudo que entrou em sua vida no passado era energia incompleta. Vocês 
também eram energia incompleta, então todos vocês jogaram o jogo. Então, 
sintam o que acontece quando você completa o círculo, quando você está 
completo, como todas as coisas mudam.

Está é a principal mudança de paradigma na Nova Energia. Falaremos a 
respeito disso mais e mais, porém isto está relacionado com a forma de como 
vocês interagem com Gaia, como interagem com os animais, como 
interagem com os golfinhos. Tem a ver com a sua conexão com todas as 
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coisas. Isto muda. Está diferente do que era antes. E, o elemento básico é que 
vocês estão completos.

Vocês completaram o círculo- grandes, grandes implicações em sua vida. 
Sabemos que foi difícil chegar a este ponto. Sabemos que foi difícil passar por 
tudo que passaram. Tudo fez parte do processo.

O Paradigma Número Três par a Nova Energia – todas as pessoas com as quais 
vocês interagiram, ou as quais vocês deixaram, voltarão para sua vida (risos na 
platéia) Todas!

Elas voltarão ou nesta vida, ou em outra vida. Elas voltarão em seus sonhos. 
Talvez voltarão quando vocês estiverem na transição entre duas vidas. Mas, 
queridos amigos,

sabemos que muitos de vocês cortaram coisas de suas vidas e bateram a 
porta. Mas, agora na Nova Energia, todas elas voltarão para vocês.

A razão é simples. Vocês dividiram alguma coisa com alguém, não importa o 
que- uma experiência, um sentimento – vocês compartilharam suas energias 
como anjos. Como humanos vocês devem ter ficado bravos com eles. Como 
humanos eles devem ter morrido antes de vocês… seja qual for a razão. Mas, 
vocês se tornaram parte deles, e eles se tornaram parte de vocês, porque 
somos todos um e somos os mesmos em tantas diferentes formas, mesmo que 
totalmente independentes.

Mas porque somos todos inter-relacionados, eles encontrarão seu caminho de 
volta a você. Eles vieram a vocês antes porque vocês estavam incompletos, e 
eles também. Agora, vocês estão completos. Eles voltarão para sua vida outra 
vez porque vocês estão diferentes. Eles voltarão para sua vida, entendendo 
nos níveis profundos que eles querem o que vocês têm. Eles retornarão 
procurando realização (como ficar completos).

Quando eles chegarem, vocês saberão exatamente como trabalhar com 
eles. Vocês saberão por causa da jornada que tiveram antes. Vocês saberão 
as palavras que devem dizer e o que fazer.
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Muitos de vocês deixaram seus empregos, ou seus empregos os 
deixaram(algumas risadas), apenas para se encontrarem trabalhando no 
mesmo lugar mais tarde, coçando a cabeça e dizendo, “Espírito, o que é isto? 
Do que se trata isto?” Vocês deixaram por um tempo para que pudessem se 
completar, e então pudessem atingir sua realização pessoal. Então, vocês 
voltaram. Vocês o conheciam tão bem. Mas, agora vocês retornaram para 
aqueles empregos como uma energia completa. E, isto muda todas as coisas.

Relacionamentos que tiveram com pessoas… eles voltarão querendo saber. 
Eles irão querer a realização que vocês têm. Tudo acontece num nível sutil. 
Eles podem voltar para vocês, exigindo aquele cheque que vocês 
esqueceram de colocar no correio para eles.(risos na platéia). Eles podem 
voltar por causa de um amigo em comum no passado. Eles podem voltar 
simplesmente porque eles acordaram no meio da noite, sonhando 
intensamente com vocês, e tiveram que pegar o telefone e ligar, mesmo que 
não se falassem por muitos anos.

Mas, todas as pessoas e coisas, e até mesmo animais de estimação, e todas 
estas coisas do passado irão voltar. Isto faz parta da energia da Nova Energia.

Vocês sabem, sua energia completa os puxa de volta. O fato de terem 
compartilhado uma experiência, sendo parte deles e eles sendo parte de 
vocês- isto os atrai de volta. Sabemos que muitos de vocês estão morrendo de 
medo disso (algumas risadas).

Mas vejam, antes, vocês eram um ser humano incompleto. E, foi difícil com 
eles. Agora, agora, vocês serão capazes de vê-los com uma completa luz 
nova, com um completo novo tipo de amor. Então, espere que eles voltem 
para sua vida.

E, não nos chamem perguntando “Querido Tobias, querido Tobias, Eu pensei 
que tinha deixado ela ir. Por que ela está de volta agora? (risos na platéia) Eu 
não aprendi a lição? Eu esqueci alguma coisa na folha de teste que eu 
deveria ter… Eu tenho que voltar e aprender novamente?”
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Não, querido amigos, vocês estão conectados. Mesmo enquanto deixam a 
consciência coletiva – não, nós mudamos isso- especialmente quando deixam 
a consciência coletiva, vocês se encontrarão em um caminho totalmente 
novo com as coisas do passado. Deveria haver uma pista para todos vocês 
aqui, se vocês estão se perguntando sobre esta questão de deixar a 
consciência coletiva. Isto tem a ver com incompleto versus completo. Estão 
são as principais mudanças de energia nesta Nova Energia.

E, também Número Quatro, o Quarto Paradigma… nós dissemos antes, e 
diremos de uma forma diferente. As respostas já estão dentro de vocês se 
vocês deixarem que elas apareçam sem atenção. AS RESPOSTAS JÁ ESTÃO 
DENTRO DE VOCÊS. ELAS IRÃO SURGIR SEM ATENÇÃO.

Muitos de vocês entendem com dificuldade enquanto dissemos em nosso 
último encontro. Vocês esperam pelas grandes vozes em sua cabeça. Vocês 
esperam pelos grandes sinais. Vocês não confiam em si mesmos.

A resposta está lá. Está quieta. É sutil. Ela estará lá se você não der nenhuma 
atenção a ela. Vocês estão muito preocupados analisando, perguntando, 
tentando descobrir. Vocês estão tentando nos descobrir deste lado. Vocês 
estão tentando descobrir o Espírito, tentando descobrir todas as coisas. A 
resposta aparece sem atenção, apenas está lá.

Agora, o que acontece, queridos amigos… vamos usar o exemplo de falar 
com sua biologia. Vocês têm um desequilíbrio. Vocês têm uma dor ou 
sofrimento. Vocês querem saber o que vocês deveriam saber a respeito disso. 
Então vocês nos perguntam. Não podemos responder. É parte do nosso 
acordo com vocês. Depende de vocês descobrirem.

Vejam, nós temos um acordo que iremos ajudá-los a descobrirem sua 
divindade, então algum dia vocês podem nos ajudar a descobrir a nossa. Mas, 
nós temos um acordo, mesmo que seja difícil às vezes. Mas, pedimos que 
sigam.

Então, vocês perguntam ao seu corpo. Vocês perguntam aos seus joelhos o 
que eles precisam para ficarem aliviados, para sentirem-se bem outra vez,
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para carregar e suportar vocês. E, então vocês esperam a grande voz, o 
grande sinal.

Queridos amigos, a resposta está lá. Virá através de vocês, talvez não naquele 
momento, talvez um pouco mais tarde. E, pode ser, sim, de fato alguma coisa 
que vocês subestimem. Vocês podem ver um outdoor, um outdoor que diga 
alguma coisa para vocês. Talvez ele diga “Respire profundamente… na 
direção de seus joelhos” (algumas risadas) e, então você subestima. Você 
analisa e diz, “Oh, é apenas minha mente louca falando.”

Queridos amigos, de quantas formas diferentes VOCÊS podem seguir através 
de VOCÊS…repetidas vezes? (risos na platéia) Vocês simplesmente não 
querem ouvir VOCÊ. Vocês querem ouvir a nós. Mas, a resposta verdadeira já 
está dentro de vocês.

E, ela vem…ela aparece para vocês sem maiores preocupações. Em outras 
palavras, não tentem descobri-la. Não analisem. Perguntem-se qualquer coisa 
que queiram saber. E, deixem ir. Deixe estar. Siga em frente fazendo suas 
coisas rotineiras. A resposta virá até vocês.

Ela poderá vir durante um sonho onde vocês acordam. Pode vir como uma 
iluminação ou um conhecimento num certo momento. Pode vir enquanto 
estão assistindo a um programa de televisão. Não subestimem isso. Não digam 
“Bem, é apenas uma coisa idiota que vi na televisão.”

Vejam, o que acontece é que vocês estão passando por todo esse processo 
de mudança e mudando do Velho para o Novo. Às vezes pode ocorrer um 
atraso na resposta. Vocês conseguirão maior proficiência nisso. Vocês irão 
aprender a confiar em suas respostas. Às vezes existe um atraso. Às vezes sua 
divindade precisa esperar pelo momento apropriado quando vocês não 
estiverem olhando. E, então ela aparece!

Se vocês estão sempre olhando e analisando, ela não pode surgir. Se vocês 
estão sempre se antecipando à resposta, então ela não pode aparecer. 
Desta forma, ela irá esperar, e esperar, e esperar até o momento apropriado 
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quando vocês não estiverem esperando…não estiverem tentando analisar… 
quando não estiverem dando a menor atenção. E, então a resposta aparece.

A resposta já está lá. Olhem para outro caminho, então ela poderá surgir. 
Parem de tentar descobri-la. Ela está lá.

Vocês irão adquirir maior proficiência e muito mais confiança, muito mais 
entendimento de como o processo funciona. Mas, nós queremos ajudá-los a 
entender o que está acontecendo aqui. Este quarto paradigma da Nova 
Energia é que as respostas já estão lá. Elas aparecerão se não derem atenção 
a elas.

Sabemos que muitos de vocês ainda contam conosco. Quando nós dizemos 
que vocês não podem contar com nossa ajuda, que nós não podemos lhes 
dar todas as respostas, vocês saem correndo para outra canalização (risos na 
platéia) (Tobias rindo baixinho). Sim, nos sentimos de certa forma traídos.(mais 
risos). Vocês dizem, “Que Tobias fala, e fala, e fala, porém nunca responderá 
nossas perguntas.”

Queridos amigos, nós sabemos o que acontece quando vocês vão a outro 
canalizador. Eles dizem a vocês a mesma coisa (mais risos). È tão bom ver 
alguns de vocês retornarem para nós (mais risos).

Estamos todos tentando dizer a vocês a mesma coisa. Está dentro de vocês. 
Trata-se de confiar. Trata-se de se abrirem. Trata-se de se permitirem seguir 
para novos níveis. Sair dos caminhos da Velha Energia, sair do Velho caminho 
linear. Trata-se de entrar para o Novo.

Sabemos que às vezes é desconfortável e difícil. Mas, estamos trabalhando 
com vocês, encorajando-os através do processo.

Então, muita energia foi entregue aqui hoje. Falamos a respeito de muitas 
coisas – de Gaia partindo após um longo período de tempo – obrigado – e 
vocês aceitando a responsabilidade da força de vida rejuvenescedora e 
equilibrante.
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Falamos a respeito, queridos amigos, do principal passo para todos vocês –
liberar a consciência coletiva…o que significa…por que estiveram presos a 
ela, por que agora é tão apropriado se vocês escolherem deixá-la ir.

Falamos sobre energias incompletas, e sobre como verdadeiramente 
atingiram o círculo completo. Nós sabemos que às vezes é difícil aceitar isso. 
Vocês dizem “Mas se eu sou tão importante, se eu cheguei ao círculo 
completo tão realizado, por que ainda tenho problemas com meu carro, 
minha casa ?” Queridos amigos, isto é porque vocês ainda estão olhando 
para as coisas na forma da Velha Energia.

Completar o círculo significa algo totalmente diferente. Trata-se do nível da 
alma. Vocês ainda estão tentando forçar as coisas no seu nível do Velho 
humano. Vocês descobrirão que é tão incrivelmente fácil enquanto começam 
a operar na sua Nova Energia com sua divindade… como todas as coisas vêm 
para vocês. Vocês se sentirão, na verdade, culpados ao perceberem como é 
fácil, enquanto olham ao seu redor- pessoas ao seu redor, ainda passando por 
todas aquelas batalhas.

Vocês vão querer tentar ajudá-las, “É tão fácil, deixem vir a vocês”. Mas, vocês 
sabem que o olhar fulminante que vocês conseguirão deles se vocês disserem 
isso, é bastante parecido com o olhar fulminante que recebemos de vocês. 
(risos na platéia).

Queridos amigos, nós amamos dividir estes momentos com vocês. Nós 
amamos ajudar vocês a passarem pelo processo de transformação enquanto 
conversamos aqui. Não se trata das palavras que falamos. Trata-se do que 
acontece neste espaço - a liberação, a renovação, e o abraço no seu 
verdadeiro Eu Divino.

Retornaremos em poucos instantes para falarmos um pouco mais com vocês. 
Mas, agora, saiam, celebrem. Celebrem e olhem nos olhos uns dos outros 
enquanto conversam, e permitam-se sentir e ver um ser humano completo.
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Nós os amamos muito. Estamos sempre com vocês.

E assim é !

Tradução: Márcia Barbosa – email : marcia.barbosa2007@gmail.com

Série O Humano Divino - Shoud 11

QUATRO PARADIGMAS DA NOVA ENERGIA - Perguntas & 
Respostas

Tobias canalizado através de Geoffrey Hoppe

07 de Junho de 2003

E assim é, queridos Shaumbra, que Gaia ama a todos vocês tão 
carinhosamente. Ela está tão encantada em estar aqui hoje, de uma forma 
tão terna porém tão focada… tão encantada por ter estado no serviço divino 
com vocês… outra vez sem partir rapidamente, porém, começando a partir.

Seus guias partiram. Muitos dos elementais, fadas e devas partiram. Oh, 
sabemos que alguns de vocês se perguntam porque não vêem mais as fadas. 
Era hora de partirem também. O grupo de Kryon partiu.

Agora, Gaia vagarosamente, vagarosamente, vagarosamente parte. Ela 
retorna ao seu lugar na Ordem dos Arc, para que vocês possam integrar todas 
as coisas dentro de vocês. Novamente, será um processo. Haverá um tempo 
envolvido neste processo.

Gaia veio até aqui hoje para agradecer por deixarem seu espírito estar na 
biologia dela…para compartilhar esta experiência com ela… para agradecer 
por assumirem a responsabilidade da energia da força de vida… do curso das 
energias fluindo através de vocês…energias que podem sustentar… energias 
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que podem rejuvenescer… energias que causam vida não apenas para 
sustentá-las mas agora também para expandi-las – o que vocês chamam 
Nova Energia.

Queridos amigos, um dos pontos que queremos tornar muito forte para vocês 
é entenderem agora de uma forma totalmente diferente por que não se trata 
mais de vocês. Vejam, enquanto se movem para a Nova Energia e se tornam 
completos, sua alma e seu espírito se tornam completos. Isto muda todas as 
coisas. Mas, ainda estão cercados por aqueles humanos, e mesmo não-
humanos, que estão incompletos.

Uma simples analogia é que… Cauldre, ele nos avisa que estamos 
caminhando sobre gelo fino aqui. (risos na platéia) Uma simples analogia é 
que um cachorro que está com fome irá perseguir a comida. O cachorro está 
incompleto. Ele tem fome em sua barriga. Então, desde que acorda até o 
momento em que vai dormir – e mesmo durante o sono- ele irá perseguir 
comida. Ele quer satisfazer sua fome. Tudo em sua vida gira em torno de 
receber comida.

A energia básica de um cachorro é estar a serviço de vocês. Um cachorro 
está profundamente conectado a Gaia. Eles adoram rolar em Gaia (risos na 
platéia). Mas, um cachorro está aqui realmente para servir a vocês. Ele vem 
aqui a serviço como um bicho de estimação. Todavia, quando sua biologia 
não está completa, quando ele está com fome, ele irá cancelar sua 
obrigação e seu compromisso de servir a fim de que possa alimentar-se. Nos 
níveis internos ele sabe que precisa se sustentar antes de poder servir a vocês.

Vocês são bem parecidos com os cachorros (risos), vocês estão aqui a serviço. 
Sua fome foi a fome espiritual, a fome da alma… querendo realização em sua 
viagem…querendo libertar-se de Velhos compromissos e Velhos carmas… 
querendo aceitar toda sua divindade que está dentro de vocês, e a 
divindade que tem sido mantida pelos outros- por Gaia, pelos Anazasi, pelo 
reino animal, e pelo reino vegetal e pelo reino dos golfinhos.

Vocês estiveram famintos no nível da alma. Mas, agora estão permitindo que 
sejam completos. Vocês estão indo para seu interior e rejuvenescendo de 
dentro para fora. Sua fome espiritual não é mais aquilo que os motiva. Vocês 
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estão encontrando a força no momento, na respiração, em si mesmos. Vejam, 
então tudo muda. Vocês estão completos.

Mas, o resto do mundo, vocês poderiam dizer, estão como cachorros famintos. 
Eles têm diferentes razões para aquilo que estão fazendo, diferentes razões 
para estarem aqui na Terra. Muitos estão na Velha Energia. Vocês estão se 
tornando equilibrados na Nova Energia. Embora, existam lado a lado com 
eles.

Entendam que não é verdadeiramente por causa de vocês que as coisas 
acontecem. Eles estão tentando se alimentar. Eles estão tentando encontrar 
sua plenitude. Eles se sentirão atraídos por vocês, particularmente aqueles que 
vocês conheceram anteriormente, porque eles sentem que vocês têm alguma 
coisa para satisfazer sua fome. Todavia, eles pensam que se eles tirarem um 
pouco de vocês, o serviço será feito, se tirarem alguma coisa de vocês. Então, 
muitos deles irão tentar fazer isso. Vocês não têm nada a ver com isso. Eles são 
os cachorros famintos.

Queridos amigos, pedimos que se lembrem que as experiências que vêm para 
vocês estão aí por uma razão. Mas, não é por causa de vocês. Vocês podem 
agora aplicar suas energias completas estando totalmente a serviço, se assim 
o escolherem.

E, em serviço, queridos amigos- temos um ditado deste lado- quando vocês 
estão a serviço, todas as coisas vêm para vocês. Quando estão a serviço, seu 
nível de alma sabe que ela precisa de uma biologia forte. Ela precisa de 
abundância. Ela precisa de relacionamentos às vezes, e outras vezes não 
precisa deles. Tudo virá para vocês.

Por alguma estranha razão, estar a serviço nas vidas passadas significava 
tomar os votos de pobreza, deixando tudo ir. Agora, na Nova Energia, o Novo 
paradigma, tudo vem para você rapidamente, rapidamente. Vocês não 
precisam pedir. Já é sabido aquilo que vocês precisam. Sua divindade já sabe 
e entende.
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Então, tudo vem para você para que seja muito mais forte e mais efetivo no 
serviço do Espírito e no serviço espiritual. Nós pedimos que absorvam isso 
interiormente, absorvam o fato de que tudo vem para vocês para que sejam 
mais fortes em servir.

Vocês sabem, vocês têm evitado isso- a cura, a abundância- vocês têm 
evitado. Vocês pensaram que este era o caminho do Mestre. Nós dizemos que 
os verdadeiros Mestres trazem consigo todas as ferramentas e todas as fontes 
que ela ou ele precisa no momento, naquele momento, não é armazenado, 
mas trazido naquele momento. Permitam-se esse fenômeno natural e espiritual 
– ter as coisas vindo até vocês. Nós iremos falar isso repetidamente, até que 
comecem entender verdadeiramente.

E, entendam que o que virá para vocês neste momento, na maioria das vezes, 
serão humanos incompletos, experiências incompletas e grupos incompletos. 
Eles sentem fome. Eles sentirão que vocês são plenos interiormente. Eles irão 
querer saber onde conseguiram isso. Vocês saberão como lidar com isso 
quando vierem até vocês. Vocês saberão.

As coisas estão se movendo muito, muito rápido agora e continuará assim 
pelos próximos anos. Haverá rápidas mudanças para trás e para frente ao 
redor de vocês. Por favor, não vejam isso como sendo causado por vocês. 
Entendam.

Muitos de vocês vieram aqui hoje se sentindo estranhos ou esquisitos. Vocês 
sentiram a intensidade que estava aqui. Vocês queriam… queriam sentir este 
maravilhoso, sagrado, gentil, pacífico, amável sentimento(risos na platéia) Ah, 
queridos amigos, o que estavam sentindo era este grupo do lado de fora, do 
qual falamos, que estava derramando suas energias aqui.

Vocês não precisaram se sentir afetados por eles, porém vocês puderam senti-
los. Puderam sentir a intensidade deles. Sentiram sua raiva e seu medo. 
Puderam senti-los tentando manipular vocês.

Vocês podem pegar esta energia porque, como vêem, enquanto ela vem 
para vocês, ela verdadeiramente não tem vínculos. Eles podem enviá-las com 
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vínculos, mas, quando ela vem a vocês dentro da Nova Energia, ela vem 
como energia pura. E, vocês podem fazer o que quiserem com ela. E, vocês 
têm a sabedoria para entender o que é isso.

Então, queridos amigos, todas estas coisas estão acontecendo. As coisas estão 
mudando rapidamente. Existem muitas forças que não gostam destas 
mudanças. Eles sentirão que estão perdendo algum controle e poder. Eles 
estão com medo de fazer as mudanças em si mesmos, a mudança que 
precisa que eles acreditem que também são Deus. Eles foram tão fortemente 
levados a acreditarem que não são Deus, mas que poderiam tentar obter 
grande poder se fizessem certas coisas.

Eles estão morrendo de medo de olharem para dentro, e dizer “Eu sou Deus 
também”. Para eles isso é um pecado dizer isso. Agora, vocês compreenderão 
quem está se introduzindo em vocês hoje. É blasfêmia dizer isso. Então, existe 
um medo de dizer. Existe um medo.

Queridos amigos, mas nós olhamos para um grupo aqui agora mesmo. Nós 
estamos conectados a vocês de uma forma bastante amorosa. Vemos que 
são fortes o bastante para ao menos tentar reconhecer isso… tentem se abrir… 
tentem permitir sua divindade entrar. É por isso que ficamos sempre 
emocionados quando entramos aqui. É por isso que é uma honra para nós, 
uma grande honra para nós estarmos aqui com estes anjos da Nova Energia –
vocês.

É chegado o momento das perguntas e respostas. É hora de falarmos com 
vocês. Mas, gostaríamos de fazer as coisas um pouco diferentes hoje. NÓS 
gostaríamos de fazer as perguntas a VOCÊS. (risos na platéia). Gostaríamos 
que compartilhassem as suas energias conosco e com todos os outros .

Gostaríamos que viessem até a frente. E, quando fizerem, gostaríamos de fazer 
as perguntas. Não iremos perguntar primeiro para depois vocês virem aqui. 
Nós pedimos que estejam no Agora, no momento, no microfone (risos na 
platéia). Gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês. Então, sejam 
corajosos, queridos. Venham ao microfone.
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(Pausa, então aplausos enquanto o primeiro Shaumbra, um homem, se 
aproxima do microfone)

TOBIAS: Ah,… muita energia passou quando você se levantou (mais risadas), 
então, nós perguntamos- como um ser humano qual é a coisa que mais 
gosta? Nós realmente gostaríamos de saber. Não estamos brincando, queridos 
amigos. Adoraríamos ouvir vocês.

RESPOSTA de uma mulher na platéia, não do homem que está ao microfone: 
Sexo! (muitas risadas na platéia)

TOBIAS: e, a pergunta volta para você, querido amigo – sexo é uma energia 
completa ou incompleta? (mais risos)

SHAUMBRA 1, o homem no microfone: Sexo é muito, muito bom. E, na verdade, 
eu acho que ficará melhor ainda. Eu tive uma experiência na canalização do 
workshop onde senti vontade de… enquanto minha divindade estava na 
verdade começando a vivenciar novas energias sexuais…e eu pude sentir 
minhas energias internas mas também a parceira… mesmo que estivéssemos 
separados por uma certa distância. Então, houve uma fusão de energias 
mesmo que não houvesse contato físico. E, eu acho que – respondendo sua 
pergunta – a coisa que mais me causa alegria é descobrir minha divindade e 
permitir que ela floresça e cresça.

TOBIAS: E, agradecemos por ser corajoso, por ter caminhado até a frente e 
compartilhado isso conosco. Ouvimos muito mais do que apenas as suas 
palavras. Ouvimos o amor no seu coração. Sentimos o prazer que você tem 
em ser você. E, isto o ajudará a liberar tantas dúvidas que todos vocês têm. 
Que vocês têm sobre esta jornada e onde estão, e como estão fazendo.

E, aproveitamos este momento para adicionarmos uma nota sobre sexo. Sexo 
é uma das maneiras mais incríveis de manter os humanos afastados da 
descoberta de quão divinos eles são. Existem tantas energias de culpa, 
vergonha, e abusos associados ao sexo. Quando vocês descobrem a 
sexualidade, apenas consigo mesmos ou com outra pessoa, quando vocês se 
abrem, então sua divindade pode vir e brincar com você. Ela pode dançar. 
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Mas, enquanto houver estes sentimentos pesados de culpa, e dúvida, e abuso 
sobre você, é muito difícil para sua divindade surgir.

Uma das maiores expressões de divindade é o que vocês chamariam de sexo. 
Vocês concederam a si próprios este grande prazer. No momento do 
orgasmo, a energia, energia divina, flui em você por inteiro. E, se você está 
com um parceiro que compartilha, que está completo como vocês está…oh, 
queridos, a Nova Energia verdadeiramente é criada!

Então, não deixem que exista mais vergonha em torno do sexo. Não deixem 
que exista abuso no sexo. Deixem que se abra. Deixem que vocês, Shaumbra, 
sejam aqueles que ensinam isso, porque nós sabemos que vocês passaram por 
experiências difíceis e bastante desagradáveis neste aspecto. Então, sejam o 
professores agora. Sejam os professores do amor. Obrigado.

SHAUMBRA 2, uma mulher: Olá, Tobias.

TOBIAS: meus cumprimentos. E, perguntamos hoje – vocês escolhe se retirar da 
consciência coletiva ou você escolhe ficar?

SHAUMBRA 2: Eu escolho me retirar. Eu estava, na verdade, no workshop no 
Independence.

TOBIAS: É por isso que fizemos a pergunta a você! (risos na platéia) Você foi 
uma das que viveram esta experiência no lugar dos Shaumbra. Mas continue.

SHAUMBRA 2: Posso falar sobre isso? Sim, eu escolho liberar a consciência 
coletiva. Eu nunca fui muito o tipo de pessoa de ficar dentro de uma caixa. Eu
sou do tipo quebradora de caixa. Então, pra mim foi um passo natural.

TOBIAS: Você foi –como dizer- uma parte muito importante da energia de 
Independence algumas semanas atrás. E, sabemos que você trabalhou e 
conversou com outros lá, ajudando-os a entender, especialmente qual a 
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verdadeira implicação disso. E, muito do trabalho, minha querida, que você 
tem a fazer, também é guiar outras pessoas através deste processo de liberar, 
onde eles possam deixar ir as Velhas noções e conceitos. Nós trabalhamos 
com você bem de perto naquilo que tem feito, naquilo que tem perseguido. E, 
sabemos que às vezes, também, você coça sua cabeça e se pergunta a 
respeito disso. Mas, onde você está embarcando e o que esta ensinando é 
muito importante, um dos elementos críticos. Nós a encorajamos a continuar o 
trabalho. Nós podemos encorajar outros que estão aqui para darem suporte a 
seu trabalho, participar do trabalho que você iniciou aqui. E, vocês está 
ajudando outros a tornarem-se independentes de muitas formas diferentes. 
Esta é a razão que nos levou a escolher vocês para esta pergunta.

SHAUMBRA 2: Obrigada, eu devo acrescentar, se eu puder, que muito embora 
eu esteja ensinando onde estamos realmente investindo, é quase que um 
disfarce. Trata-se realmente de fortalecimento, abundância…

TOBIAS: Trata-se de independência pessoal em todos os níveis. Mas, os 
cachorros famintos vão em direção à comida. A pessoa que está na pobreza 
está sempre preocupada com dinheiro e focada nele. Então, vocês está 
dando a elas uma ferramenta para independência. E, você pode contar 
conosco para isso (risos)

TOBIAS PARA SHAUMBRA 3 (um adolescente): como se sente estando aqui?

SHAUMBRA 3: Muito bem.

TOBIAS: Como se sente estando aqui?

SHAUMBRA 3: Muito bem. (risos na platéia)

TOBIAS: Como você REALMENTE se sente estando aqui?

SHAUMBRA 3: Muito bem. (mais risos)
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TOBIAS: Respire e sinta as energias. Existe alguém, não na forma física, que está 
aí do seu lado. E, é por isso que fiquei perguntando como vocês estava se 
sentindo aqui. Você pode sentir este alguém que está ao seu lado?

SHAUMBRA 3: de certa forma.

TOBIAS: tudo bem se você disser “não”. Mas, se você respirar, se você abrir seu 
coração, você sentirá que eles têm estado aí por alguns anos em sua vida. 
Você já os conheceu antes. Eles estiveram em corpos humanos. Eles têm 
andado com você. Eles deixaram esta vida especialmente para que 
pudessem voltar e compartilhar esta parte da jornada com você, para ser 
uma energia restauradora ao seu lado. Este é muito querido por você e tem 
esperado por algum tempo para que você sentisse esta energia. É melhor –
como dizer- não entrar em muitos detalhes aqui, mas se você se abrir para 
sentir, você entenderá muito mais do que estamos falamos. Então, como você 
se sente?

SHAUMBRA 3: Meio desconfortável.

TOBIAS, Bom (risos na platéia) O desconforto ajuda na mudança… 
verdadeiramente ajuda a mudar tudo. Mas, o que importa aqui é que você 
levantou, você teve vontade de estar na frente de todos os Shaumbra. Você 
teve vontade de ser escrito nos livros que entrarão para a história, que outros 
irão ler, ficando em pé aqui hoje na frente de cada um, abrindo seus 
sentimentos. Você sabe, é seguro abrir seus sentimentos. É seguro. Nenhuma 
energia pode entrar ou tomar conta. É seguro ficar exposto como você está 
agora mesmo. Nós sabemos que você gostaria de sair correndo de volta para 
seu lugar (algumas risadas). Mas, você é uma forma de se ver. Você está 
ajudando outros a verem. Está tudo certo sentir e se abrir. E, você tem alguma 
pergunta?

SHAUMBRA 3: Não.

TOBIAS: Você tem alguma pergunta? (mais risos)
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SHAUMBRA 3: Não.

TOBIAS: Se você tiver uma pergunta, pode fazê-la a qualquer momento.

SHAUMBRA 3: Posso voltar para meu lugar? (muitas risadas e aplausos de todo 
o grupo)

TOBIAS: Sim. Agradecemos novamente por estar tão aberto. (mais aplausos da 
platéia)

TOBIAS (apontando para Shaumbra 4, uma mulher): Estamos olhando. (pausa) 
e, Quando é seu aniversário?

SHAUMBRA 4: 15 de fevereiro.

TOBIAS: uma bela data.

SHAUMBRA 4: Sim, é.

TOBIAS: E, quantos anos você tem?

SHAUMBRA: 52… 52 milhões… bilhões.

TOBIAS: Realmente. Realmente. E, perguntamos isso neste dia. Pedimos que 
compartilhe isso muito abertamente com todo o grupo, para que saibam o dia 
do seu aniversário. Eles podem planejar uma festa (risos) Mas, também é uma 
forma de ajudar a todos vocês a entenderem que, vocês sabem, vocês estão 
nascendo todos os dias agora. A maneira humana da Velha Energia era se 
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trancar numa data de nascimento e descobrir sua idade para se prender a 
ela.

Vemos muitos de vocês acordarem pela manhã, e olharem no espelho, e 
contar os dias e os anos que se passam. E, vocês estão apenas colocando sua 
biologia a caminho do processo da morte. Este tipo de coisa não é mais 
apropriado. Sim, você ainda pode marcar esta data. Você ainda pode 
brincar consigo nesta data.

Mas, todos vocês estão renascendo. Vocês estão todos renascendo. Vocês 
podem rejuvenescer, particularmente com algumas das energias trazidas hoje 
por Gaia. Vocês podem rejuvenescer. Vocês não precisam mais se agarrar a 
um processo de idade. Vocês não precisam mais se prender a um número 
específico de anos. Isto ainda está bastante enraizado dentro de muitos de 
vocês. E, muitos de vocês ainda seguem- como dizer- o nascimento, e os ciclos 
de idades, e contam os anos. É hora de liberar isso, liberar sua consciência 
deste Velho padrão. Então, lhe agradecemos por esta oportunidade. E, 
agradecemos por ter ficado na frente do grupo desta forma.

SHAUMBRA 5, um homem: Olá, Tobias.

TOBIAS: De fato. Então, você escolherá voltar na próxima vida, voltar para a 
Terra? Você não precisa. Você deixou tudo ir. Você vai escolher voltar aqui?

SHAUMBRA 5: Eu realmente ainda não sei.

TOBIAS: Mas, se tivesse que decidir agora, o que escolheria?

SHAUMBRA 5: Eu acho que escolheria voltar.

TOBIAS: De fato, e nós agradecemos a vocês por tirar esta pergunta de nós. A 
razão pela qual trouxemos este assunto hoje, é que nós pedimos a todos vocês 
para liberarem qualquer noção pré-concebida que tiverem sobre retornar. 
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Não é o que pensam que é. Vocês olharam para vidas passadas de lutas e 
dificuldades. Vocês estavam olhando para vidas passadas quando não 
podiam ser ou sentir seu “eu” completamente. Muitos de vocês se 
comprometeram consigo mesmos que jamais retornariam aqui. E, isto os afasta 
de alguns potenciais que existem.

Há formas pelas quais vocês poderiam voltar , e que nunca nem sequer 
sonharam antes. Há coisas maravilhosas a respeito de Gaia e da Terra, razões 
para retornar. Mas, nós pedimos a todos vocês para simplesmente liberar 
todas estas Velhas pré-determinações que vocês tiveram sobre voltar ou não 
voltar, sobre seguir para a Nova Terra ou voltar esta Terra.

E, o que podemos sentir em seu coração e em seu ser é de total serviço à 
humanidade. Vocês passaram por experiências muito difíceis, algumas nesta
vida, a maioria em outras vidas, e ganharam uma tremenda empatia e amor 
pela humanidade. E, vemos que estão se entregando aos outros. E, 
agradecemos a vocês por isso. E, queremos aproveitar esta oportunidade 
para simplesmente reconhecer você pelo que faz.

SHAUMBRA 6, uma mulher: Olha, Tobias.

TOBIAS: Olá, é um grande prazer ver você novamente. A pergunta que temos 
para você neste dia é – por que o frango atravessa a rua ? (risos na platéia)

SHAUMBRA 6: Estava curioso.

TOBIAS: Ele estava curioso . De fato, e curioso a respeito do que?

SHAUMBRA 6: a respeito de tudo.

TOBIAS: Você está se sentindo um pouco desconfortável?
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SHAUMBRA 6: Sim.

TOBIAS: de fato, o frango estava curioso. Mas, quando todas as coisas vêm a 
ele, ele nunca atravessa a rua (alguns risos). Foi apenas uma ilusão que ele 
teve para atravessar a rua para satisfazer sua curiosidade. O frango 
permaneceu no Agora, no momento. E, tudo veio a ele. Ele não precisava 
atravessar a rua. (mais risadas)

SHAUMBRA 6: Obrigada.

TOBIAS: E, apenas mais uma rápida pergunta. Há uma batalha pela qual você 
tem passado, o sentimento talvez fique parado, sabendo que algumas 
energias mudaram. Mas, qual é a ferramenta de hoje que você irá usar em 
sua vida para ajudá-la nesta batalha?

SHAUMBRA 6: Tudo está completo em mim. Eu estou completa.

TOBIAS: Realmente, realmente… o entendimento que isto já está lá, o 
entendimento que você não precisa atravessar a rua, apenas respire. Frangos 
morrem quando eles atravessam a rua! (muitas risadas). Obrigado.

SHAUMBRA 6: Muito obrigada.

TOBIAS: Para Shaumbra 7, uma mulher se aproximando do telefone: e, 
perguntamos a você- como você aconselharia os outros quando vierem a 
você? Como aconselharia a respeito da jornada espiritual, aquela na qual 
esteve por tanto tempo? Mas, quando eles vierem a você como a professora, 
o que dirá a eles?

SHAUMBRA 7: Quando vierem a mim como professora?

TOBIAS: De fato.
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SHAUMBRA 7: O que direi a eles? Eu tento estar o mais aberta possível porque 
nunca sei quem tem uma mensagem para mim. E, eu tento aplicá-la da forma 
como posso, se tiver uma resposta para mim. Eu aproveito o que preciso e 
deixo ir o resto.

TOBIAS: de fato, fizemos esta pergunta porque eles virão até você logo logo. 
Eles virão até você, e não necessariamente aqueles que você espera. Mas, 
eles virão interessados de formas diferentes. E, você será colocada sob pressão 
em termos de seu próprio coração e onde seu coração está em sua vibração. 
E, de certa forma, eles irão querer saber o que é que você sabe. Mas, eles irão 
perguntar de uma maneira muito defensiva.

E, é importante, quando chegar a este ponto, respirar profundamente neste 
momento. É importante perguntar a eles como eles se sentem. É importante 
ouvir. É importante para eles poderem se expressar, expressar o que está 
acontecendo no interior de cada um. 

Isto é muito importante para você, mas também para todos os Shaumbra. Não 
é preciso pregar, não é preciso recitar versos de um livro. Esteja no momento 
com seus estudantes quando eles vierem a você, para respirar profundamente 
e ouvir.

Você entende, é o que fazemos com vocês na maior parte do tempo. 
Quando vocês vêm a nós, chorando para nós, com raiva de nós, nós 
respiramos profundamente. E, dizemos “Como é isso que você está sentindo? 
Parece que você está com raiva. Para que está passando por dificuldades.” E, 
então vocês permitem que todos estes pensamentos e sentimentos vão 
embora e se processem através de vocês. E, então vocês descobrem suas 
próprias respostas.

Então, isto é uma coisa que irá acontecer em sua vida. Isto é algo que 
colocamos diante de você muito apropriadamente. E, agradecemos por estar 
aqui. Obrigado por assumir este Nova papel que vocês está dando a você.

SHAUMBRA 8, um homem: Olá, Tobias.
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TOBIAS: Certamente. E, nós perguntamos a você neste dia – Qual a melhor 
forma que você encontrou para liberar as Velhas Energias?

SHAUMBRA 8: Respirando.

TOBIAS: Boa resposta (risos na platéia). E, você tem liberado bastante. 
Sabemos disso por estarmos ao seu lado, por estarmos com você, sabemos 
que tem sido uma luta sair da mente às vezes. Mas, agora que vocês está 
aprendendo a respirar, o que acontece… como… especificamente como as 
desnecessárias velhas energias são liberar por você? Como elas são expelidas 
de você? Há uma coisa que você está fazendo e que desejamos que seja 
compartilhado com os outros.

SHAUMBRA 8: É como se eu apenas saísse de uma trilha de pensamentos. E, eu 
apenas deixo meu “eu” seguir. E, é mais parecido com uma forma multi-
dimensional de se expressar. Eu acho que fica difícil de explicar, eu acho.

TOBIAS: É porque você está colocando sua mente aqui.(algumas risadas). O 
que vemos você fazendo quando está respirando, você permite uma 
respiração muito profunda, e então você faz um esquema de compressão 
aqui. Você a acumula dentro de si. Então, você tende a deixá-la sair de 
repente. Você tende a deixá-la sair de uma só vez. Você inspira suavemente. E 
então expira rapidamente. Isso parece ter ajudado muito você no ‘deixar ir”. É 
parecido com- como dizer- uma explosão de energia que você expele. Isto 
tende a melhorar muito. Então, queremos que compartilhe isto com outros, e 
os ajude a entender que vocês podem verdadeiramente liberar as coisas 
através da respiração. Isto é muito fácil. É muito fácil. E, agradecemos a você 
por ser uma parte maravilhosa dos Shaumbras na Terra e acrescentando sua 
energia a este círculo.

LINDA: De acordo com o esquema do Geoff, esta seria a última entrevista.

TOBIAS: Certamente. (risos na platéia)
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SHAUMBRA 9, uma mulher: Olá, Tobias.

TOBIAS: Certamente. O que poderia trazer agora para você a maior alegria de 
sua vida?

SHAUMBRA 9: Esta é uma pergunta bastante forte.

TOBIAS: Respire profundamente. O que traria a maior alegria para sua vida 
pessoal, neste momento?

SHAUMBRA 9: Meu coração diz apenas uma coisa. Seria um relacionamento.

TOBIAS: Então que seja. Que seja. Você tornou isso público. E, você está 
desejando tanto. Você tem tanto para dar, e quer dividir isso. Mas, deixe que 
seja um relacionamento de dois humanos completos. Não precisa ser com 
alguém que se considera Shaumbra, mas alguém que seja completo no nível 
da alma. Você está esperando há muito tempo. Então, você expressou isto. 
Você compartilhou isto. Você compartilhou este sentimento profundo com 
todos nós. Então, você também criou isto. Nós agradecemos a você. E, 
gostaríamos de ter notícias deste seu relacionamento.

SHAUMBRA 9 : Eu adoraria te dar notícias. E, obrigada.

TOBIAS: Obrigado a você, pois você é aquela que acaba de criar isto. E, este 
relacionamento pode agora vir para você. Nós iremos fazer mais uma 
pergunta.

SHAUMBRA 10, uma mulher: Olá, Tobias.

TOBIAS: Olá. É bom ter você aqui nesta energia. E, nós perguntamos – qual é a 
coisa mais importante que você pode fazer por si mesma neste momento? 
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Esta é uma pergunta pessoal direcionada a você. Qual é a coisa mais 
importante que pode fazer por si mesma? 

SHAUMBRA 10: A única coisa que me ocorre é o que eu tenho aprendido por 
toda esta vida – Me amar.

TOBIAS: Certamente. É a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Eles 
são ensinados por muito tempo a não se amarem. Eles são ensinados que eles 
são incompletos. Eles são ensinados que eles não valem a pena. Então, 
aprender a amar a si mesmo é o maior dom que vocês podem se conceder. É 
a maior alegria. Isto trará – como dizer – uma transformação mais rápida.

Mas, é muito difícil fazê-lo. É difícil alguns dias olhar para si mesmo – qualquer 
um de vocês – no espelho e se amar. Vocês ainda vêem um reflexo de 
alguma coisa que é menos do que perfeito.

Há muitos anjos reunidos aqui hoje, o que vocês chamariam “ anjos grandes e 
poderosos”, vindo de grandes ordens. Eles sentam aqui hoje chorando, pois 
sabem quem vocês são. Eles conhecem o trabalho que têm feito. Eles 
conhecem a dedicação. Eles amam todos vocês carinhosamente. Eles 
apenas desejam que vocês pudessem amar a si mesmos, que pudessem todos 
aceitarem-se como são, não tentando pregar peças em suas mentes, mas 
tentando simplesmente deixar entrar todo o amor que está aqui, amarem a si 
mesmos incondicionalmente.

Vocês podem amar os outros. E, meus queridos, vocês fazem isso muito bem, 
amando os outros, carregando e sustentando os outros. Mas, amar a si 
mesmos é o maior dom que poderão dar a si mesmos.

Com isto, queridos amigos, agradecemos a vocês por este dia,… por 
compartilhar… por estarem conosco… por ouvir-nos. Agradecemos a vocês 
por permitirem as energias de Gaia entrarem nesta sala e entenderem que é 
tempo agora para começar a transição. Conforme falamos, isso pode levar 
muitos, muitos, muitos anos. Mas, está começando. Gaia está se abrindo, 
dizendo que ela gostaria agora que vocês assumissem as responsabilidades, 
tanto quanto uma semana atrás com o Anazasi em Santa Fe. Chegou a hora 
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deles partirem. Eles tinham feito o trabalho. Alguém que estava no grupo 
sentiu-se vazio depois disso, sentiu-se sozinho, sentiu que um querido amigo 
partiu. E, de certa forma, é verdade.

Há muita coisa mudando. Muita coisa está partindo agora. Mas, é para que 
vocês, que vocês, assumam agora sua própria divindade, assumam a 
responsabilidade de serem os mantenedores e balanceadores das energias. 
Lembramos a vocês que mesmo – e especialmente - quando as energias 
partem, elas podem voltar para vocês de uma forma completamente nova. 
Elas estão simplesmente deixando o relacionamento da Velha Energia para 
que possam voltar para vocês na Nova. Quando vocês liberam alguém ou 
alguma coisa – até mesmo os anjos quando vocês os liberam – eles podem 
voltar a estar com vocês em uma completa Nova Energia.

Nós temos tanto para continuar falando a respeito para vocês. Amamos a
todos sinceramente. E vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Tradução :Márcia Barbosa – email : marcia.barbosa2007@gmail.com

A Série do Humano Divino:

Shoud 12:"Os Sete Selos"

Apresentado no Crimson Circle

19 de Julho de 2003

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos novamente. Nós nos 
reunimos em uma energia que continua disponível a vocês por todo o fim de 
semana na Conferência de Verão da Nova Energia (Midsummer New Energy 
Conference), em Breckenridge, Colorado. A energia é semelhante em 
tempo/espaço a algo que aconteceu há milhares e milhares de anos. A 
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energia daquele evento vai ao encontro da energia deste evento. Falaremos 
sobre isso no Shoud de hoje.

É um prazer para mim, Tobias, estar aqui com vocês todos, Humanos Divinos. 
Vocês são aqueles que responderam ao chamado para estar aqui 
novamente. É uma honra para mim, Tobias, estar aqui com o Arcanjo Miguel 
(canalizado por Ronna Herman), querido Miguel, cuja energia fluiu aqui ontem 
à noite e a cuja família vocês pertencem; e a energia de Águia Branca e Mark 
(canalizados por Jonette Crowley), que vêm aqui para ajudar a equilibrar 
vocês, ajudar a conduzir vocês por este processo no modo interdimensional, 
mas também no modo do Agora.

Ao estarem aqui, vocês se deram permissão para atravessarem a próxima 
porta, que os leva para mais realização, mais perfeição e novos tipos de 
experiências em suas vidas. As energias de Mark e Águia Branca ajudam a 
superar alguns de seus medos e as preocupações.

É uma honra para mim, Tobias, estar aqui com as energias da querida Maria, 
Marit - um anjo maravilhoso. Sua energia flui com a música (referindo-se à Ave 
Maria, cantada por Natalie Campbell antes da canalização). Sabemos que 
vocês sentiram o calor e o carinho, o conforto e o amor que vieram junto 
dessa energia. Tivemos que nos preparar um pouco para garantir que a 
querida Natalie estivesse aqui trazendo a energia de Maria para vocês. Mas, 
vejam só, podemos fazer estas coisas funcionarem quando precisamos. [Risos 
da platéia]

É uma honra para mim estar aqui com Metatron, cuja energia continua a 
encorajá-los, a lhes perguntar novamente e sempre: “Você está pronto? Está 
confiante?” Vocês podem estar dirigindo seu carro e sentir ou ouvir as 
palavras: “Você está preparado?” Vocês podem estar se afastando de algo 
que sentem no fundo do coração que é certo fazer, quando Metatron se 
aproxima e faz com que se lembrem, perguntando: “Você está pronto?” 
Vocês têm se preparado para isto vida após vida, não só aqui na Terra, mas 
bem antes de virem para cá.

É uma honra para mim, Tobias, estar aqui com as energias de Saint Germain, 
meu querido amigo neste lado do véu. Porque estivemos ambos na forma 
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humana antes. Compartilhamos muitas histórias e algumas brincadeiras sobre 
vocês! (Alguns riem) E, é uma honra estar aqui com Hossaf, que sinceramente 
está aprendendo muito sobre o anjo humano, aprendendo como vocês 
reagem, aprendendo os obstáculos desta coisa chamada véu. Sim, que está 
desaparecendo.

Vocês estão tão acostumados a ter o véu em cima de vocês... Algumas vezes 
quando o véu começa a ser levantado, nós os vemos colocando-o de novo 
sobre vocês, como uma criancinha que coloca as cobertas sobre a cabeça à 
noite. Vocês se sentem confortáveis debaixo do véu. Vocês sabem como 
operar debaixo do véu.

À medida que o véu é levantado, vocês sentem algo engraçado em seu 
corpo. Sua mente não parece tão equilibrada. Vocês sentem que não há 
limites. Não há paredes para contê-los. É um sentimento incomum e 
desconfortável. Então, vocês tentam puxar o véu para cima de vocês 
novamente. Apesar disso, logo em seguida, vocês dizem: “Querido Espírito, 
tirem o véu de cima de mim, porque eu quero ser um anjo livre!”

(Pausa)

Temos muitos outros visitantes neste dia, aqueles que ajudam do nosso lado do 
véu, a quem vocês chamariam de membros da equipe do Conselho 
Carmesim.

E temos anjos da escuridão à volta. Sim… que adorável, não? Eles vêm para 
observar. Eles não podem fazer nada aqui, queridos amigos. Eles estão em um 
espaço sagrado criado por Shaumbra. Não podem fazer nada neste espaço. 
Estão aqui para observar. Eles são parte de Tudo o que É. São parte do 
passado de vocês. São parte do Agora de vocês. Há uma bênção em cada 
um deles. Falaremos sobre eles hoje. Existem quatro anjos da escuridão aqui, 
um em cada canto desta sala. Eles têm um trabalho a fazer aqui com vocês. 
Eles ajudarão a mover e a transmutar um bocado de energia.

Nós dissemos a Cauldre (Geoffrey Hoppe), enquanto ele subia esta montanha, 
que o tema deste evento é: “Vocês podem voar.” Queridos amigos, da 



326

perspectiva humana, isto poderia ser interpretado de várias maneiras 
diferentes. Vocês têm uma expressão que nos faz rir. Coisas - como dizer - elas 
voam quando atingem o ventilador (Risos da platéia). E, há muitos ventiladores 
em volta do salão (por causa do calor). Não é por acaso.

A energia deste evento também permite que as coisas voem, se elevem, 
sejam liberadas, se abram, como a borboleta que emerge do casulo. A 
borboleta está coberta pela luz do sol e sente algo diferente em volta dela. 
Esta coisa se chama asas… num primeiro momento, é assustador, porque a 
lagarta nunca conheceu asas antes. Somente conheceu pernas. Mas, então, 
ela vê as cores gloriosas de suas asas. Ela as estica, permitindo que suas asas 
sintam o ar. Esta antiga lagarta respira bem fundo, abre suas asas, se solta, 
deixa para trás o casulo, deixa para trás o que a confinou por tanto tempo. Ela 
decola para uma nova jornada, um novo serviço e uma nova maneira de 
viver.

Queridos amigos, a energia desta conferência é voar… voar. Então, pedimos 
que respirem fundo, todos vocês, os que escutam pela Internet, os que lêem 
ou escutam estas palavras nos dias por vir. Respirem bem fundo agora. Vamos 
sair em uma jornada aqui hoje. 

Este é o Shoud 12 da Série dos Humanos Divinos. Tivemos um ano maravilhoso 
junto de vocês, um ano monumental. Foi-se o tempo em que ficávamos 
alternando entre mim, Tobias, e os anjos para falarmos com vocês. Nesta série, 
vocês começaram a falar também. Sua voz e sua energia se misturaram a 
todos os padrões vibracionais, aos mais complexos e belos padrões 
vibracionais de cada uma destas canalizações. Vocês se juntaram. O Shoud 
começou. Tornou-se a sua voz, a nossa voz e a voz do Espírito.

Isto nunca foi realizado antes. Era sempre o humano que ouvia os anjos, 
tentando escutar Deus… o humano escutando alguém em uma pregação, 
dizendo-lhe o que fazer e como fazer… o humano seguindo um guru que não 
tinha mais pistas do ele. O guru só sabia falar um pouco melhor.

Então, vocês se uniram em um Shoud. Isto se tornou a voz dos Shaumbra e a 
voz do Espírito - monumental -, mudando a energia da Terra.
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Nós continuaremos com nossos Shouds. Sua energia se tornará cada vez mais 
parte do Shoud. Mas, vocês sabem, à medida que se tornarem cada vez mais 
a energia do Shoud, à medida que abrirem seus corações e se expressarem 
energeticamente através de nós, então, NÓS poderemos ser cada vez mais 
uma parte do Shoud. O Shoud pode ficar mais preenchido, mais completo.

Vejam bem, a energia do Shoud não é linear. É multidimensional. Quando 
vocês se abrem para tudo que são e acrescentam a sua energia a este 
momento de amor e informações chamado Shoud, nós podemos nos abrir 
mais e mais. Queridos amigos, é assim que o Espírito trabalha. À medida que se 
tornarem cada vez mais o Deus que vocês realmente são, Deus poderá se 
tornar cada vez mais o Deus que realmente é! Esta é a física da Nova Energia.

Vocês não estão apenas trocando uma energia pela outra. Vocês não estão 
andando para frente para que possamos vir para trás. Vocês estão seguindo 
em frente e se expandindo, e o Espírito está bem ao seu lado. Gaia… e mesmo 
os Anasazi… e até os animais… e os devas da Terra… eles estão partindo. 
Estão partindo e retirando a Velha energia e o Velho relacionamento que 
tinham com vocês. Enquanto eles se retiram, vocês aceitam a 
responsabilidade. Aah, este é um ponto chave - depois eles podem voltar. 
Podem voltar mais completos e na Nova Energia de um jeito totalmente novo.

A Velha Energia, entendam, era um tanto desequilibrada. Necessitava de 
ancoradores de energia para preencher onde vocês não eram completos. À 
medida que vocês liberam tudo que é Velho, e começam a aceitar o Deus 
que está dentro de vocês, então todas estas coisas podem voltar no modo 
dinâmico da Nova Energia. Vocês não perdem nada. Vocês ganham tudo na 
Nova Energia.

Vocês têm medo de ter que desistir dos relacionamentos… e desistir do seu 
trabalho… e desistir de todas as coisas que fazem parte de sua vida. Vocês 
andam tristes até mesmo com Gaia, tristes com sua partida. Era a partida 
dessas coisas no modo Velho, mas vocês tiveram que deixá-las ir 
verdadeiramente. Vocês tiveram que liberá-las por completo, sem fazer idéia 
de que elas voltariam mais tarde. Vocês tiveram que genuinamente liberar o 
Velho.
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Então, à medida que vocês se expandem num direito que é seu, todas as 
coisas que vocês liberaram podem voltar e se expandir também. A física da 
Nova Energia é que, à medida que vocês se expandem, Deus também se 
expande. É simples assim.

(Pausa)

Estamos muito emocionados hoje por sentar com vocês num evento como 
este, muito emocionados diante de sua dedicação e de sua determinação, 
de seu amor, de sua vontade de seguir em frente, mesmo que as coisas 
pareçam estar trabalhando contra vocês. Nós vamos apenas ficar sentados 
com vocês aqui nesta energia irresistível por um momento e impregnar o 
ambiente com essa energia vinda do nosso lado. Deixem-nos honrá-los pelo 
que vocês são. Vocês são os anjos que estão abrindo a nova trilha, os anjos 
que sinceramente, verdadeiramente amam e vivem no Agora. (Pausa rápida) 
Que dia maravilhoso é este!

Aproximadamente há 2.150 anos, queridos amigos, este grupo, este mesmo 
grupo, sem exceção, se sentou junto assim em um lugar chamado Monte Sion. 
Permitam-se seguir interdimensionalmente enquanto permanecem neste 
momento do Agora. Permaneçam neste momento do Agora, mas sigam 
interdimensionalmente para o Agora Expandido. Permitam que as energias de 
milhares e milhares de anos retornem para o agora. Nós nos sentamos juntos 
em um grupo como este antes.

Naquele tempo, também havia anjos no Segundo Círculo. E havia outros 
humanos e anjos que se conectavam energeticamente, telepaticamente, 
assim como os que estão se conectando conosco on-line bem agora. Eles se 
conectavam, quer do plano da Terra ou de planos multidimensionais. Vocês 
todos estavam sintonizados, então, em uma terna e imensa matriz de energia.

Os que estão nesta sala se sentaram juntos. Vocês viajaram de terras 
longínquas e distantes para estarem neste encontro dos sacerdotes e profetas. 
Vocês vieram de terras da Ásia, da Europa, da África, e de terras 
desconhecidas. Vocês fizeram uma jornada de meses, muitos de vocês, de 
anos, para estarem nesta reunião.
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Respirem profundamente e permitam-se relembrar deste evento em paralelo 
há 2.150 anos. Vocês eram os místicos. Alguns de vocês eram sacerdotes e 
rabinos. Vocês eram árabes e judeus, africanos, asiáticos.

Vejam bem, um chamado deixou a grandiosa casa do Arcanjo Miguel para 
que se reunissem no Monte Sion por um mês para meditar e orar… para fazer 
uma intensa conexão com o nosso lado do véu… uma intensa conexão com 
a Terra… e uma intensa conexão com um evento similar em alguma época no 
futuro. Vocês não sabiam a data exata, mas sabiam que se reuniriam 
novamente para abrir algo que tinha ficado fechado por um longo tempo, 
para mudar algo que precisava da Nova Energia.

Vocês se sentaram juntos então, assim como estamos sentados agora. Houve 
grandes discussões, mesmo com a barreira das línguas. Houve grandes 
discussões sobre a natureza da humanidade, sobre a condição humana e a 
natureza espiritual da espécie humana de toda a Terra, discussões parecidas 
com as que vocês estão tendo aqui hoje. Houve discussões a respeito de 
como se reconectar com o Espírito, e sobre o que estava impedindo a 
humanidade de fazer isso.

Alguns de vocês queriam manter uma aliança com a igreja naquele tempo, 
com a sinagoga. Não queriam se rebelar, mas sim tentar integrar os seus novos 
pensamentos, a sua nova maneira de ver a humanidade e a espiritualidade 
na estrutura da igreja. Vocês queriam permanecer em alinhamento com as 
igrejas, fluir com a energia das igrejas. Outros eram muito rebeldes. Vocês 
queriam seguir com seus próprios pés, começar sua própria religião nova.

Outros no grupo estavam muito envolvidos nas conspirações; as conspirações 
dos governos e das igrejas, muitas delas aconteceram de fato. Mas vocês 
queriam enfocar as energias da sua reunião, da sua conferência no Monte 
Sion, trazendo-as para as conspirações. Outros queriam ir embora para terras 
remotas, milhares de milhas distante, para viverem lá como um grupo, para se 
isolarem, se fecharem e simplesmente conservarem a energia da Terra.

O que foi discutido muito detalhadamente na reunião foi a compreensão dos 
Sete Selos, sobre os quais foram escritos mais tarde na Bíblia Sagrada. Era 
grande a energia da discussão. Houve a conexão com as energias galácticas, 
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as energias multidimensionais. Se lerem o Livro das Revelações, vocês verão 
como as energias galácticas entraram em jogo.

A reunião foi sobre os Sete Selos. Vocês chegaram ao entendimento de que 
havia algo na condição espiritual humana que estava selado em seu interior, 
mas que isso era então apropriado. Eram sete as condições da humanidade 
seladas no interior dos anjos humanos que caminhavam sobre a face da Terra. 
E, um dia, estes selos estariam prontos para serem abertos se a Terra 
sobrevivesse, se a humanidade cruzasse certas pontes ou abrisse certas portas. 
Os Sete Selos foram identificados. A energia desses selos foi discutida. Na 
reunião, queridos amigos, vocês relacionaram os selos à sua compreensão dos 
sistemas energéticos dentro do corpo humano, o que agora vocês chamam 
de chacras.

Agora, nós lhes pedimos para ficarem abertos conosco aqui. Fiquem no 
Agora. Fiquem bem presentes em seu ser, mas compreendam que nós iremos 
trazer as energias da sua reunião de milhares e milhares de anos atrás para 
esta sala. Nós também puxaremos as energias de suas igrejas de hoje, que se 
originaram do trabalho que tantos de vocês fizeram em vidas passadas. E
traremos as energias do que chamamos de Nova Terra.

Respirem bem fundo, queridos amigos, e permitam-nos integrar todos estes 
elementos nesta dimensão muito interessante que vocês estão dando a 
permissão para ser criada em todo o seu redor.

Hoje, nós vamos suavemente - muito delicadamente - abrir os Sete Selos. 
Queremos que compreendam que vocês estão fazendo isto só para vocês 
mesmos. Vocês não estão fazendo isto para toda a humanidade. Vocês não 
podem fazer isto por eles. Vocês não estão fazendo isto para aqueles que 
estão sentados do seu lado. Vocês não estão fazendo isto para os seus filhos, 
ou para os seus pais. Vocês estão suavemente abrindo estes Sete Selos para 
vocês mesmos.

Mas reparem que, enquanto vocês os abrem, enquanto vocês mudam a sua 
vibração, vocês afetam o potencial de tudo que está em volta de vocês. 
Como dissemos antes, quando vocês mudam a sua vibração, vocês enviam 
uma energia potencial neutra que pode, então, ser usada por qualquer outro 
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humano, qualquer outra forma de vida que assim escolher. Mas vocês não 
impõem a sua vontade sobre eles.

Há muitos humanos, a vasta maioria dos humanos hoje, que não escolheram 
abrir os selos. Entendam e honrem isso. Se vocês estão aqui hoje, energética 
ou fisicamente, vocês não têm que abri-los.

Compreendam, enquanto vocês suavemente, delicadamente abrem os 
selos… sim, realmente - alguém acabou de perguntar - muitos de vocês já 
estão neste processo, essencialmente ajudando a remover algumas das 
camadas que revestem os selos. E, agora, agora na energia deste grupo, é 
seguro abrir suavemente os selos mais e mais.

Os selos representavam sete atributos criados com base na sua jornada ao 
deixar o Lar… através da Muralha de Fogo… passando pela Ordem do Arco… 
e por todas as suas experiências na Terra. Estes atributos foram profundamente 
encerrados em vocês, por vocês. São condições que estão prontas para 
serem mudadas. São Velhos paradigmas e Velhas dinâmicas, Velhos padrões 
que estão agora prontos para serem mudados. Não foram coisas impostas a 
vocês pelo Espírito, ou pela escuridão. São simplesmente condições e padrões 
da sua jornada.

A escuridão está aqui hoje porque faz parte dessa jornada, essa parte de 
vocês. A escuridão está aqui para lhes mostrar exatamente o que ela é e o 
que não é, para lhes mostrar que ela foi simplesmente um atributo do Velho 
que não precisa existir mais do modo como vocês a criaram.

(Pausa)

No Primeiro Selo, queridos amigos, está a energia da Separação. Esta energia 
está profundamente implantada em vocês. Tem estado com vocês sempre 
desde que deixaram o Lar e atravessaram a Muralha de Fogo. Vocês selaram 
isto dentro de vocês, viveram com isso, e acreditaram nisso, e aceitaram que 
estavam separados do Espírito. Quando vocês passaram pela Muralha de 
Fogo e se sentiram partidos em bilhões de pedaços, criou-se a sensação de 
separação.



332

Esta sensação de separação permaneceu com vocês… o desejo de ir para 
Casa… a saudade de Mãe/Pai/Deus… e não sendo capazes de encontrar 
essa energia… o anseio de voltar para os braços de seus queridos, queridos Rei 
e Rainha… para a Unidade de onde vocês vieram. A separação foi uma 
ilusão. Tinha que estar aí. Tinha que ficar selada no interior, de modo que 
vocês pudessem sair em sua própria jornada. Ela serviu bem a vocês.

As igrejas dos dias vigentes intensificaram e ampliaram a energia da 
separação. Elas a implantaram ainda mais fundo dentro de vocês. Elas 
contaram como vocês foram atirados para fora do paraíso, como vocês 
foram banidos dos jardins. Queridos amigos, isso era a Velha Energia, e não 
tem lugar na Nova. Vocês não estão separados. Na verdade, vocês nunca 
estiveram.

Assim, com o amor em seu coração e as lágrimas em seus olhos, queridos 
amigos, permitam-se abrir o Primeiro Selo. Enquanto vocês o abrem, o Selo da 
Separação traz de volta a energia do Espírito e do Lar. Traz de volta o amor de 
Deus. Traz isto para a realidade, para o Agora.

Não deixem que homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais lhes 
diga novamente que vocês estão separados de Deus. Nunca.

(Pausa)

O Segundo Selo contém a energia do Eu. Vejam bem, quando vocês 
cruzaram a Muralha de Fogo e vivenciaram a separação, vocês também 
começaram a vivenciar a experiência do Eu pela primeira vez. Vocês 
perceberam que tinham sua própria identidade e sua própria impressão digital 
espiritual.

Houve a realização do Eu, mas isto também criou a dúvida do Eu. “Quem Eu 
sou? Quem Eu sou? Por que Eu estou aqui? Por que Eu não estou mais em 
Casa? Por que Eu estou em um vazio?” A consciência do Eu e a dúvida do Eu 
também deram a vocês a energia para a descoberta do Eu. Vocês têm 
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estado em uma jornada por eons de tempo, descobrindo quem vocês são, e 
quem não são.

As igrejas lhes dizem que o Eu é mau ou errado. Compreendam e relembrem 
que vocês ajudaram a criar algumas das doutrinas e dos dogmas das igrejas. 
Mas é hora de transformar essa energia, transmutá-la na Nova. Dizem a vocês 
que o Eu tem que ser aniquilado. Dizem para deixá-lo ir, para deixar algum 
Deus desconhecido assumir o comando, e que assim um dia vocês perderão 
toda a lembrança de quem vocês foram porque vocês retornarão para o 
paraíso bem-aventurado de Deus em um grande emaranhado de unidade.

Queridos amigos, na Nova Energia, o Eu existe. Existe a realização do Eu, a 
compreensão do Eu. Vocês se lembrarão da jornada que os trouxe até aqui. 
Vocês se lembrarão de quem vocês são. O Eu não deve ser negado. O Eu não 
deve ser aniquilado.

Todas as noites ao redor do mundo, nós trabalhamos com humanos que estão 
tentando se matar, física e emocionalmente. Eles estão tentando matar as 
memórias do que eles fizeram, de onde eles estiveram. Todas as noites, nós 
choramos, porque o Eu é uma preciosa dádiva do Espírito. É a sua dádiva.

Não deixem que homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais lhes 
diga para negar o Eu, que é uma parte essencial de sua exclusiva identidade 
espiritual. Vocês são o Criador do Eu. Assim, queridos amigos, com o amor em 
seu coração e as lágrimas em seus olhos, abram o Segundo Selo. Vejam a 
beleza do seu Eu. Suavemente, permitam que o Segundo Selo seja aberto.

(Pausa)

Queridos amigos, há um Terceiro Selo. E, sim - para quem acabou de 
perguntar - eles estão relacionados às energias dos chacras. Eles estão 
relacionados à energia das palavras nas escrituras, se vocês as estudarem um 
pouco. Por trás do Terceiro Selo está a energia de Satã. Está dentro de vocês, 
profundamente infiltrado em vocês.
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A energia de Satã nada mais é do que dualidade, luz e escuridão, à qual foi 
dado um poder próprio. Mas vocês sabem agora que o poder é uma ilusão. 
Deram a Satã um poder próprio, e uma identidade própria, e um lugar próprio 
em justaposição com Deus, com o Espírito.

Sim, na verdade, as igrejas de hoje lhes ensinam que vocês têm que escolher 
Deus ou Satã. Eles são essencialmente o mesmo. Eles são essencialmente o 
mesmo, todos parte do mesmo. Porém, foi implantado em vocês este senso de 
dualidade, de que há uma ruptura e uma divisão.

Existe um medo que os motivou… e também os pôs doentes… que os 
enfraqueceu… os matou… o medo de cair nas mãos de Satã. Vocês correram 
para a luz. Vocês tentaram encontrar refúgio na luz. Entretanto, Satã sempre 
parece encontrar vocês. Vocês se perguntam onde está Deus, e por que Deus 
não está aí para defender vocês, por que Satã está sempre dando puxões, 
puxões em vocês.

A energia de Satã, como vocês a conhecem hoje, é uma ilusão. Não há Satã, 
como as igrejas queriam que vocês acreditassem. Não existe uma escolha 
entre céu e inferno, luz e escuridão. Sempre houve apenas dualidade.

Vocês também chegaram a acreditar que há um Satã dentro de vocês, uma 
parte de vocês que é tão ruim, tão má, que não deveria receber o amor de 
seu coração, que não deveria receber a vida para existir. Vocês deceparam 
uma parte de si.

Assim, queridos amigos, com o amor em seu coração e as lágrimas em seus 
olhos, abram o Terceiro Selo de Satã para revelar que havia uma ilusão de 
dualidade, que energia é apenas energia, a menos que vocês a rotulem. É 
apenas energia do Espírito. Sintam as forças da escuridão que estão em cada 
canto da sala. Entendam o jogo que elas jogaram porque vocês pediram que 
assim o fizessem.

Não deixem que homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais lhes 
diga que Satã possuirá vocês. Não deixem que homem algum, mulher alguma 
ou igreja alguma jamais lhes diga que há um poder em oposição ao Espírito. É 
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apenas energia. Está dentro de vocês. Vocês são o Criador. Suavemente, 
permitam que o selo se abra.

[Pausa]

Queridos amigos, no Quarto Selo está a energia do Pecado, que é também a 
culpa que vocês carregaram por tanto tempo. Está profundamente 
implantado em vocês e é parte da condição espiritual humana. Pecado e 
culpa - a mesma coisa. Vocês carregaram a culpa de deixar o Lar. Vocês 
carregaram a culpa por tentar aniquilar ou consumir outros anjos em passados 
distantes, durante a criação das estrelas e das galáxias, bem antes de vocês 
tomarem a forma física. Vocês carregaram a culpa porque lhes disseram que 
vocês fazem coisas que são menos merecedoras do amor de Deus.

Vocês têm carregado a energia do pecado e da culpa dentro de vocês. Era 
parte da sua condição espiritual humana. Enquanto vocês abrem este selo, 
vocês perceberão que nunca houve uma razão para se sentirem culpados, 
que não houve essa coisa de pecado. Há SOMENTE experiência.

Assim, queridos amigos, com o amor em seu coração e as lágrimas em seus 
olhos, permitam que o Quarto Selo seja aberto. Liberem-se dos fardos do 
pecado e dessa culpa que vocês carregam por tanto tempo. Na Nova 
Energia, não há essa coisa de pecado. Não há nada do qual se sentirem 
culpados.

Não deixem que homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais lhes 
diga que vocês fizeram algo errado aos olhos de Deus. Tudo é experiência.

Na Nova Energia, vocês têm um equilíbrio em seu interior com o qual vocês 
não serão compelidos a fazer coisas que sejam contra a vontade ou o amor 
de um outro homem… de uma outra mulher… ou da Terra… ou de qualquer 
objeto vivente, porque vocês têm uma enorme compreensão da jornada de 
cada um. Vocês terão grande compaixão por eles, uma compaixão tal que 
vocês podem assisti-los fazer coisas hediondas para si mesmos, e ainda assim 
amá-los. Liberem o pecado e a culpa. E, como professores da Nova Energia, 
ajudem os outros a ultrapassarem esta barreira difícil, este chacra muito difícil.
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(Pausa)

Queridos amigos, por trás do Quinto Selo está uma energia para a qual 
queremos que vocês prestem particular atenção neste dia, e de hoje em 
diante, em todos os dias que virão. Enquanto vocês trabalhavam nas 
condições espirituais humanas e as selavam em sua consciência e em seus 
sistemas de crenças, vocês criaram uma condição interessante chamada 
Sofrimento. Sofrimento. Vocês acharam que o caminho de volta ao Lar, o 
caminho para recuperar o que consideraram ser um caminho errado, era 
através do sofrimento. Este é um dos selos mais contemporâneos.

Vocês se deram o sofrimento… sofrer fisicamente… sofrer financeiramente… 
sofrer nos relacionamentos… sofrer em benefício dos outros. Queridos 
Shaumbra, vocês são peritos em sofrer pelos outros! Fazendo assim, vocês 
abstêm os outros de seus próprios sofrimentos. E isto mostra falta de compaixão 
por eles.

Vocês assumiram seu próprio sofrimento… o sofrimento do mundo… o 
sofrimento de vidas passadas… os sofrimentos de universos que nunca foram 
criados. (Risos da platéia) Vocês assumiram os sofrimentos das entidades e dos 
anjos que vocês costumavam ser. Vocês entranharam a energia do sofrimento 
bem no fundo de vocês, e ela está causando problemas em seus corações. 
Está causando problemas em sua vida. Vocês chegaram a níveis tão baixos 
em sua jornada que pensaram que o único caminho de voltar era sofrendo, 
sofrendo, sofrendo.

Quando estiverem prontos para abrir esse Selo do Sofrimento, vocês sentirão 
que essa energia se transforma em uma energia de alegria e criação. 
Queridos Shaumbra, alguns de vocês podem passar por um período difícil para 
abrir este selo, porque vocês ainda acham que há mais sofrimento pelo qual 
têm que passar. Vocês ainda acham que a vida tem que ser difícil. Vocês se 
convenceram disto tão profundamente que se deram apenas o mínimo, o 
suficiente para conseguir levar a vida. Vocês voltam para o nosso lado e 
dizem: “Droga, a vida é difícil!” Daqui pra frente, quando nós ouvirmos isso de 
vocês, diremos: “Droga, por que você escolhe ser assim?” (Risos da platéia)
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Assim, queridos amigos, com o amor em seu coração, e as lágrimas em seus 
olhos, e risos em sua voz, abram o Quinto Selo, e permitam que a energia do 
sofrimento seja liberada de sua consciência. Permitam que todo o sofrimento 
pelo qual passaram e o que vivenciam hoje vá embora.

Não deixem que homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais... 
jamais... jamais lhes diga que vocês têm que sofrer de novo. A alegria é o 
caminho da Nova Energia. A realização é o caminho da Nova Energia. 
Tenham orgulho de quem vocês são, do que vocês são e do que vocês fazem. 
Expressem isto com amor, como ouviram ontem à noite [referindo-se a um dos 
palestrantes da noite anterior]. Queridos Shaumbra, liberem o sofrimento do 
Quinto Selo, para que possam vivenciar as bênçãos, as graças de ser um anjo 
na Terra.

(Pausa)

Por trás do Sexto Selo - um elemento interessante - um elemento que tem 
muita energia por trás dele hoje… energias que estão literalmente tentando 
atacar vocês… energias que estavam presentes no nosso encontro do mês 
passado e que voltam de novo, particularmente neste dia. Por trás do Sexto 
Selo está a Salvação, a Salvação.

Vocês sabiam que algum dia, nas encruzilhadas de sua jornada, haveria a 
salvação. Haveria a libertação. Não são os UFO’s que estão vindo pegar 
vocês. (Risos da platéia) Não é um guru. Não é outro humano. Nem mesmo é 
Jesus, Yeshua.

A salvação é cada um de vocês. A salvação é a liberação de todas as ilusões. 
A abertura dos Sete Selos É a salvação. Aceitar no fundo do coração quatro 
palavras simples - EU SOU DEUS TAMBÉM - é a salvação.

Suas igrejas (cristãs) dizem hoje a todos que existe a salvação através de Jesus 
Cristo, seu único filho. E eu, Tobias, farei uma afirmação audaciosa aqui - isso é 
mentira! Não há um filho escolhido. Há anjos do Lar e milhões e bilhões deles. E 
estou sentado aqui falando com 238 deles bem agora, além de todos os que 
estão on-line. Eu me refiro a todos vocês.
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Não permitam que a igreja lhes diga que vocês têm que seguir o caminho de 
ninguém, nem o de Yeshua. Na verdade, ele foi um exemplo. Mas ele não 
queria que os outros o seguissem. Sabem, ele cometeu alguns erros. Ele sofreu 
mais do que o necessário! (Alguns riem)

Assim, queridos amigos, com o amor em seu coração e as lágrimas em seus 
olhos, abram o Sexto Selo da Salvação. Transmutem a Velha Energia da 
salvação de que alguém vem para salvá-los se vocês forem julgados 
apropriadamente. Liberem isso de dentro de vocês. Entendam que vocês são 
sua própria salvação. Ninguém mais é a sua salvação, simplesmente vocês 
são.

A salvação sempre esteve aí. Era a aceitação de vocês mesmos e de sua 
jornada. Compreendam que Yeshua ama vocês. Yeshua caminhou com 
vocês. Yeshua não precisava salvá-los de nada. Vocês nunca precisaram ser 
salvos. Vocês só precisavam ser lembrados disso. 

(Pausa)

Por último, o Sétimo Selo. O Sétimo Selo também representa a energia do Eu, 
assim como o Selo Número Dois. Mas, no Sétimo Selo, é o desdobramento do 
Eu: “Eu Sou”, em vez do Eu: “Quem sou Eu?” O Sétimo Selo representa a 
borboleta que deixa o casulo.

O Sétimo Selo sempre esteve dentro de vocês. Sempre houve o potencial do 
“Eu Sou”. O “Eu Sou” não precisa perguntar quem é. Não precisa perguntar o 
que está acontecendo ao redor. Existe um saber e uma compreensão em um 
nível profundo e novo. O Eu por trás do Sétimo Selo entende as coisas através 
do coração divino, não através da inteligência humana. O Sétimo Selo é o 
potencial da Nova Energia e da Nova Terra.

Assim, com todas as bênçãos vindas de nós... do Arcanjo Miguel... de 
Metatron… e de Maria… de Hossaf… de Saint Germain… sim, realmente - para
quem perguntou - realmente, de Kryon também… e das forças escuras que 
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permanecem nos cantos... abram o Sétimo Selo para se permitirem ser o “Eu 
Sou”.

Queridos amigos, na Nova Energia, não deixem que homem algum, mulher 
alguma ou igreja alguma jamais lhes diga que vocês são algo menos do que 
Deus. Comecem a viver cada momento, cada respiração e cada dia como 
Deus. Abram-se com esse coração divino de vocês. Liberem o fardo que 
vocês colocaram em sua mente.

(Pausa)

Os Sete Selos se abrirão suavemente, suavemente. Vocês têm o amor e o 
apoio dos anjos em volta de vocês durante este período. E vocês têm seu 
próprio Eu Divino. Vejam bem, um bebê não se concebe e nasce em um dia. 
Levam meses, nove meses. A revelação, a abertura dos seus selos virá suave e 
lentamente.

Pedimos a vocês que a primeira coisa que irão fazer pela manhã é respirar 
fundo e reconhecer que Vocês São Deus Também. Ao longo do dia, quando 
ouvirem aquele palavrório mental, reconheçam que é simplesmente a dúvida 
do Eu. Lembrem-se: “EU SOU Deus Também.” É tudo que vocês precisam 
saber. Vocês merecem isso, todos vocês. Vocês merecem isso. Agora, aceitem 
isso em seus corações.

Novos tempos estão vindo para todos. Vocês podem ter desafios. Vocês 
podem ter trabalho a realizar. Mas não será como antes. Não será como 
antes. Vejam, alguns de vocês trabalham, e trabalham, e trabalham duro. Até 
a energia do trabalho irá mudar. Será mais prazeroso. Será uma aventura. Não 
terá que ser uma luta. Vocês não terão que sofrer.

Vocês terão muito que fazer, Shaumbra, nestes dias de Nova Energia pela 
frente. Vocês ouviram um bocado sobre isso aqui (referindo-se às 
apresentações da Conferência da Nova Energia). Vocês receberam 
propostas. Foram mostrados a vocês aqui oportunidades e potenciais. Foi 
mostrado aqui como vencer obstáculos e ultrapassar barreiras.
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Se vocês aceitarem o desafio, aceitarem a Nova Energia, permitirem-se abrir 
os selos que estiveram fechados por tanto tempo, vocês encontrarão um 
caminho diferente. Ele virá até vocês. Ele VIRÁ até vocês. Vocês vão achar 
que não terão que trabalhar muito. Sim, vocês ocuparão os dias com 
atividades, mais do que nunca, mas não será um trabalho enfadonho como 
costumava ser no passado. Será a alegria da vida. Vocês podem lidar com 
isso, Shaumbra? (Risos da platéia)

(Pausa)

Há vinte meses, sentados nesta mesma sala, nós fizemos uma canalização 
sobre isso em uma manhã de domingo (no primeiro encontro da Escola do 
Círculo Carmesim: O Lado de Fora do Círculo). Esta canalização foi um reflexo 
das palavras escritas uns 2.150 anos atrás por todos vocês que estão bem aqui, 
todos vocês que se reuniram no Monte Sion.

A essência desta canalização foram palavras que não poderiam ser faladas 
ou escritas [breve pausa porque Tobias fica muito emocionado] - muita 
emoção aqui - palavras que não poderiam ser faladas ou escritas na época e 
que dificilmente podem ser faladas ou escritas mesmo agora neste ano de 
2003. Vocês teriam sido mortos na época. Agora, vocês só levarão uma surra! 
(Risos da platéia)

Há vinte meses, nós canalizamos quatro palavras simples - VOCÊS SÃO DEUS 
TAMBÉM. Palavras simples. Embora sejam as quatro palavras mais dinâmicas 
da Nova Energia.

Nós desafiamos Cauldre a publicar a Bíblia da Nova Energia. E dissemos isso 
literalmente. Pressionamos a energia dos Shaumbra para criá-la. Cutucamos o 
ombro de Cauldre muitas, muitas vezes só para que ele a fizesse.

Na verdade, na verdade, nós compreendemos as preocupações. Na 
verdade, nós compreendemos que estas “forças da salvação” da Velha 
Energia não gostam nem um pouco disto. Não querem ver isso. Não querem 
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que estas palavras sejam publicadas, sabem, porque ainda têm os sete selos 
fechados dentro de si. Ainda se agarram às Velhas crenças e aos Velhos 
caminhos. Têm medo da Nova Energia, da Nova igreja, do Novo caminho.

Mas nós sabemos que vocês, Shaumbra, são fortes. Sabemos que vocês estão 
prontos. Estão prontos para isso.

Assim, nós pedimos que aceitem esta dádiva que vocês criaram, esta dádiva 
das quatro palavras - VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM.

A Bíblia da Nova Energia já está pronta agora! Cauldre lhes contará uma 
história engraçada quando terminarmos aqui (ver mais abaixo). A Bíblia da 
Nova Energia tinha que estar pronta para esta conferência. Ficou pronta em 
cima da hora! Tinha que estar nesta sala, hoje! Tinha que estar com as 
energias unidas dos 238 que se reuniram no Monte Sion há 2.150 anos.

Nesta Bíblia da Nova Energia, existem apenas quatro palavras. (Risos da 
platéia) VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. É simples assim. É simples assim.

Nesta Bíblia da Nova Energia que vocês verão hoje, há 238 páginas. Há uma 
página representando cada um que está nesta sala hoje. E a capa da Bíblia 
da Nova Energia representa os Shaumbra de todo o mundo.

A Bíblia da Nova Energia, queridos amigos, contém páginas em branco 
porque homem algum, mulher alguma ou igreja alguma jamais pode lhes dizer 
como viver. VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. Cada um de vocês aqui, cada um de 
vocês de 2.150 anos atrás, está representado por uma página no livro. Vocês 
ajudaram a criá-lo.

É um dia importante para nós e para vocês. É um dia que as forças externas 
não esperavam ver. Começaram seus ataques energéticos meses atrás. Sim, 
alguns de vocês puderam sentir isso. As forças intensificaram os ataques 
durante nosso último encontro. Quase fizeram Cauldre esquecer de fazer o 
livro! (Alguns riem) Mas foi entregue bem a tempo. Estamos brincando com 
você, Cauldre, é claro.
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Assim, queridos amigos, tamanha é a energia do Shoud 12 da Série dos 
Humanos Divinos. Os Sete Selos, as energias que foram guardadas bem dentro 
de vocês, podem agora ser abertos e liberados.

Sim, se vocês estudarem as escrituras, e as energias do sistema de chacras, 
vocês verão como isto tudo se relaciona. Se vocês se interessarem em estudar 
as escrituras para aprender mais sobre as Revelações, compreendam que, há 
uns 2.150 anos, quando nós nos encontramos no Monte Sion, nós nos 
conectamos com as energias interdimensionais. Procurem as interpretações 
quando falam sobre os demônios, e os cavalos, os guerreiros e todos os outros 
símbolos que estão nas Revelações. Recordem-se ao considerar de novo este 
livro, e vocês o compreenderão de fato.

Nós continuaremos com a energia desta reunião por um ou dois dias. Mas a 
energia DESTE momento é a aceitação de que Vocês São Deus Também, e a 
abertura dos Sete Selos.

Nós os amamos ternamente. Vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Uma nota de Geoffrey Hoppe (Cauldre):

O primeiro encontro da Escola do Círculo Carmesim, “O Lado de Fora do 
Círculo”, aconteceu no Great Divide Lodge, de 8 a 11 de novembro de 2001, 
no mesmo salão da Conferência da Nova Energia, onde a canalização acima 
foi realizada. Foi uma semana longa e cansativa, mas muito satisfatória. Mais 
de 60 Shaumbra re-viveram a jornada de quando deixaram o Lar, passaram 
pela Muralha de Fogo, caíram em um Vazio e criaram o universo.
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Eu me lembro claramente de como estava cansado quando acordei 
domingo de manhã, o último dia do encontro. Eu já tinha canalizado Tobias 
cinco vezes nos dois dias anteriores, e tínhamos uma última canalização para 
fazer naquela manhã. Eu disse a Tobias que estava exausto, e lhe pedi que 
não se prolongasse demais. Eu estava preocupado com a minha capacidade 
de manter o foco e a energia da canalização.

Mais tarde, Tobias chegou para a canalização. Eu me senti energizado no 
momento em que ele começou a falar. Foi uma das melhores - e mais longas -
canalizações realizadas por Tobias. Foi a primeira vez que ele apresentou as 
palavras: “Vocês são Deus Também”. Ele disse que o planeta estava pronto 
para a Bíblia da Nova Energia, e que ela deveria conter apenas as quatro 
palavras: “Vocês São Deus Também”. Tobias disse que a Bíblia da Nova 
Energia deveria ter mais de cento e tantas páginas e que todas, exceto uma, 
deveriam estar em branco. Ele disse que, como criadores na Nova Energia, 
cabia a cada um de nós escrever as páginas da nossa própria Bíblia da Nova 
Energia.

Coloquei o projeto no canto da mente das “coisas a fazer”, mas ele 
continuava sendo deixado para trás por causa de todos os outros projetos de 
maior urgência. Mais ou menos um ano depois, eu entrei em contato com 
diversas gráficas para cotar preços, mas me deparei com alguns obstáculos 
porque não entendiam a razão para um livro de capa dura com uma única 
página impressa. Na confusão, deixei o projeto ir parar no fim da lista de 
prioridades uma vez mais.

No inverno passado, Tobias me lembrou novamente da Bíblia da Nova Energia 
durante uma canalização em público. Eu estava tão envolvido com um 
enorme projeto para um cliente consultor que optei por ignorar 
temporariamente o seu pedido. Então, apenas duas semanas antes de virmos 
a esta Conferência da Nova Energia, Tobias apareceu de repente numa tarde 
enquanto eu dava um tempo no trabalho.

“Como está indo a minha Bíblia da Nova Energia?” perguntou com um ligeiro 
tom de sarcasmo na voz.



344

“Tobias, eu simplesmente não tive tempo de preparar a arte final e fazer a 
produção”, respondi.

“Seria bom ter o livro para a Conferência de Verão da Nova Energia”, Tobias 
insinuou.

“A Conferência é daqui a duas semanas, Tobias!” eu disse num tom 
exasperado. “Tentarei fazer isso assim que voltarmos.”

“Hmmmmm….” E Tobias foi embora.

O telefone tocou no momento em que voltei para a escrivaninha. Era a 
gráfica com quem trabalhei no projeto daquele cliente. No final da conversa, 
ele disse: “Lembra daquele livro que cotei cerca de seis meses atrás? Aquele 
com todas as páginas em branco? Acabei de me deparar com a papelada 
da negociação. Você ainda vai fazer o livro?”

“Diabos, como Tobias fez isto!!?” Fiquei me perguntando. Eu disse ao cara da 
gráfica que precisava do livro em duas semanas, nem um dia depois de sexta-
feira, 18 de julho. Se não fosse possível, teríamos que esperar até depois da 
Conferência para conversar.

Ele me ligou quatro horas depois. Apesar de sua gráfica não produzir livros de 
capa dura, e terem que terceirizar o trabalho com uma gráfica na Costa 
Leste, ele disse que poderiam entregar os primeiros 300 livros em Breckenridge 
no dia 18 de julho… se eu entregasse todos os arquivos com as artes até o dia 
seguinte à tarde.

Acordei às seis da manhã no dia seguinte, desenhei a capa e o miolo e passei 
um e-mail com os arquivos para a gráfica à tarde. Eu enfrentei mais desafios 
emocionais, mentais e espirituais naquela manhã do que em qualquer outro 
momento dos meus oito anos de jornada espiritual. Quem sou eu para estar 
escrevendo este livro? O que as pessoas vão dizer? Como vão reagir os 
fundamentalistas? Yeshua concorda com isso? Moisés? E meus pais, que agora 
estão do outro lado? Eu fiquei literalmente mal do estômago, e com tanto 
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conflito dentro de mim que eu nem conseguia sentir Tobias à minha volta. Na 
minha mente de dualidade no momento, tudo isso parecia tão… blasfemo! Eu 
me via sendo apedrejado. Com pedras bem pesadas, é claro.

300 cópias da Bíblia da Nova Energia foram entregues como prometido em 
Breckenridge, Colorado, no dia 18 de julho. Tobias tinha me pedido para não 
apresentar o livro até depois da canalização de sábado à tarde, 19 de julho. 
Eu não entendi o pedido na hora, mas depois da canalização compreendi 
totalmente. Ele queria preparar a energia para a apresentação do mais novo 
livro dos Shaumbra: “A Bíblia da Nova Energia”. 238 páginas. Quatro palavras 
simples: “Vocês São Deus Também”.

Num momento muito belo e comovente depois da canalização, Brad 
Johnson, Clear Lake, MN, sugeriu que todos da Conferência assinassem uma 
cópia da Bíblia da Nova Energia. Durante a canalização do dia seguinte, 
Tobias reconheceu a idéia e, mais, sugeriu que Linda e eu levássemos a cópia 
“assinada” da Bíblia da Nova Energia a todos os workshops e seminários, de 
modo que os Shaumbra de todo o mundo pudessem assiná-la. E assim é!

(O resto da tiragem da Bíblia da Nova Energia chegou uma semana depois. 
Estão agora disponíveis no estoque dos Shaumbra Gifts no web site do Círculo 
Carmesim: www.crimsoncircle.com .)

Tradução para o Português: Inês Fernandes -  mariainesfernandes@globo.com    
Rio de Janeiro, Agosto de 2003

A Série do Humano Divino:

Shoud 12:"Os Sete Selos"

19 de Julho de 2003

Não Houve Canalização de Perguntas & Respostas
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Tobias do Conselho Carmesim é apresentado por Geoffrey Hoppe, vulgo 
"Cauldre", Golden, Colorado. A história de Tobias, do bíblico Livro de Tobit, 
pode ser encontrada no web site do Círculo Carmesim: 
www.crimsoncircle.com http://www.crimsoncircle.com  . O Material do Tobias 
é oferecido gratuitamente aos Trabalhadores da Luz e Shaumbra de todo o 
mundo desde agosto de 1999, época em que Tobias disse que a humanidade 
tinha ultrapassado o potencial de destruição e entrado na Nova Energia.

O Círculo Carmesim representa uma rede mundial de anjos humanos que 
estão entre os primeiros a fazer a transição para a Nova Energia. Enquanto 
eles vivenciam as alegrias e os desafios do status da ascensão, ajudam outros 
humanos em suas jornadas, compartilhando informações, atendendo e 
orientando. Mais de 50.000 visitantes vão ao web site do Círculo Carmesim 
todos os meses ler os últimos materiais e discutir suas próprias experiências.

Os encontros do Círculo Carmesim acontecem mensalmente em Denver, 
Colorado, onde Tobias apresenta as informações mais recentes através de 
Geoffrey Hoppe. Tobias declara que ele e os outros do Círculo Carmesim 
celestial estão, na verdade, canalizando os humanos. De acordo com Tobias, 
eles estão lendo nossas energias e traduzindo nossas próprias informações de 
volta para nós, de modo que possamos vê-las vindo de fora, enquanto as 
vivenciamos no nosso interior. O "Shoud" é uma parte da canalização em que 
Tobias fica de lado e a energia dos humanos é canalizada diretamente por 
Geoffrey Hoppe.

As reuniões do Círculo Carmesim estão abertas ao público. O Círculo 
Carmesim sobrevive com o amor sincero e a doação dos Shaumbra de todo o 
mundo.

O objetivo dos que fazem parte do Círculo Carmesim é servir de guias 
humanos e professores àqueles que seguem o caminho do despertar espiritual 
interior. Não é uma missão evangélica. Pelo contrário, a luz interior é que 
guiará as pessoas até você para receberem compaixão e atenção. Você 
saberá o que fazer e o que ensinar nesse momento, quando vier até você o 
humano precioso e único, pronto para embarcar na jornada da Ponte de 
Espadas.
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Se você estiver lendo isto e sentir a verdade e a conexão, você é realmente 
um Shaumbra. Você é um professor e um guia humano. Permita que a 
semente da divindade cresça dentro de você agora e em todos os momentos 
que estão por vir. Você nunca está sozinho, porque a família está espalhada 
por todo o mundo e os anjos estão ao seu redor.

Por favor, distribua este texto livremente numa base não comercial e sem 
cobrar por ele. Por favor, inclua as informações na íntegra, inclusive com este 
pé de página. Todos os outros usos têm que ser aprovados por escrito por 
Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. Todos os 
direitos reservados.

http://www.crimsoncircle.com

Fonte: http://www.novasenergias.net/circulocarmesim/huma.htm   

Formatação e Divulgação:  www.luzdegaia.org


