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Série da Nova Energia

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 2 de agosto de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 1: Os Atributos de "Você", Deus

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos novamente como família. É 
uma honra para mim, Tobias, estar aqui junto de vocês hoje, para começarmos outra 
sessão com vocês. É para mim uma alegria imensa olhar para cada um de vocês, me 
conectar com cada um que está sentado aqui, cada um que está sintonizado neste 
momento.

Eu disse a Cauldre há algum tempo que este era um trabalho difícil, que ele não 
esperasse multidões. [Alguns risos da platéia, considerando-se uma sala com mais de 
100 pessoas, além dos milhares que acompanham on line.] É um tipo diferente de 
trabalho o que vocês fazem. É desafiador. Está quebrando os Velhos sistemas, e o mais 
difícil de tudo, quebrando os Velhos sistemas dentro de vocês mesmos.



2

Nós não esperávamos necessariamente estar sentados aqui quatro anos depois com um 
grupo tão forte e amoroso de Shaumbra, um grupo que cresceu desde a pequena reunião 
no topo desta montanha. Cresceu, tornando-se algo que chamou a atenção dos 
trabalhadores da Nova Energia por todo o mundo e chamou a atenção dos anjos, dos 
conselhos e das ligas do nosso lado do véu.

Assim, é uma honra em particular para mim, Tobias, estar aqui com vocês hoje e assistir 
seu grupo crescer, assisti-los voltarem para se sentar nestas cadeiras para terem um 
pouco mais de mim. [Mais risadas] É uma honra ver o progresso que vocês tiveram 
nestes poucos anos.

Como eu disse antes, este é um curso que pensávamos que levaria muitas, muitas 
encarnações. Mas, aqui, aqui estão vocês, passando pela aceitação de Tudo o que É, 
passando pela compreensão de que vocês na verdade ascenderam. Vocês ainda estão na 
Terra e ainda estão na forma humana. Mas, vocês ascenderam, o que quer dizer que 
passaram de uma vida para outra, e, o mais importante, vocês trocaram, em sua 
consciência, os Velhos sistemas pelos Novos em uma encarnação só.

Vocês ainda estão trabalhando com todas estas coisas. Vocês ainda estão encontrando 
alguns empecilhos. Mas, a cada dia que trabalhamos com vocês, descobrimos que estão 
liberando mais e mais do Velho para abraçá-lo novamente da maneira da Nova Energia. 
Vocês passaram por muita coisa no que diz respeito a deixar ir... nos seus 
relacionamentos... no plano de vida com o qual vieram para esta encarnação. Vocês têm 
que liberar empregos. Vocês têm que liberar até a sua saúde. Vocês têm que liberar 
tantas coisas para que elas possam voltar verdadeiramente para vocês de maneira Nova 
e divina.

Assim, eu estou um bocado emocionado aqui hoje por estar com vocês, um tanto 
emocionado com os convidados que trazemos. E, esta é uma época monumental.

Cauldre nos diz que, às vezes, ficamos cerimoniosos aqui. Mas, permitam-nos continuar 
sem interrupção. [Gargalhadas da platéia e risos de Tobias]

Esta é uma época monumental, uma época que já dura uns três, quatro mil anos, uma 
era de consciência que está pronta para a mudança. E, é claro, como sabem, vocês são 
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os que lideram a mudança. Esta é uma época monumental em que as energias e as 
entidades que pavimentaram o caminho até agora e sustentaram um tipo de energia 
arquetípica estão agora prontos para passar o trabalho a vocês. Exemplos disto estão em 
muitas de nossas canalizações e discussões nesses anos. Mas há uma enorme mudança 
agora, e que só é possível... só é possível por causa do trabalho que vocês fizeram. Que 
não tem nada a ver com o tipo de trabalho que vocês imaginavam que fosse. Falaremos 
um pouco sobre isso hoje. Falaremos sobre algumas das energias arquetípicas que não 
são mais válidas, que estão partindo.

Mas, queridos amigos, vamos todos juntos inspirar bem fundo o sopro do Espírito aqui, 
para compartilhar a energia deste encontro e deste dia - deste dia bastante notável e 
histórico espiritualmente - pois aqui está um grupo de trabalhadores da Nova Energia 
pronto para dar o próximo passo, pronto para entrar - como dizer - em Novos campos, 
Novos horizontes. Um dia monumental.

E, é por isso que os mestres vêm hoje como nossos convidados sentar com vocês, e, à 
maneira deles, fazer uma doação de energia para vocês. Há, em particular, quatro 
energias principais, e muitas outras, muitas outras que se sentam no Segundo, no 
Terceiro e em outros círculos ao redor. Sim, na verdade, todos vocês - que estão aqui 
em pessoa, que estão escutando - elas estão em volta de vocês em um círculo de amor, 
em um círculo de amparo. Porque o que acontece com vocês acontece com elas 
também. Assim, elas estão muito curiosas. Elas têm muito interesse no que vocês estão 
fazendo.

Vamos permitir que entrem as energias do primeiro convidado de hoje, alguém com 
quem vocês estão familiarizados, alguém cujo papel na Terra está mudando agora, e 
mudando particularmente com a abertura dos Sete Selos, e o advento da Bíblia da Nova 
Energia. E, realmente, nosso querido convidado de hoje é Yeshua. Ele entra radiante, 
queridos amigos, radiante com amor e gratidão, não a figura de Yeshua que foi discutida 
mais cedo hoje, aquela na cruz, aquela que sofreu por vocês. Esse é o Yeshua da Velha 
Energia.

Aqui está alguém que é muito parecido com vocês. Aqui está alguém com quem muitos 
de vocês caminharam e conviveram. E, ele, ele vem hoje para lhes dizer que os tempos 
estão mudando. O tempo dele está mudando. O tempo em que as energias dele eram 
parte integral da Terra tem que mudar agora, porque vocês estão abertos para assumirem 
a energia do Cristo.
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Assim, querido Yeshua, querido Yeshua pode ser libertado agora. Pode ser liberado 
desta energia intensa da Terra para continuar seu trabalho no que vocês chamariam de 
Ordem de Sananda, seu trabalho do outro lado. Ele amou a jornada que fez aqui na 
Terra, e amou estar com todos vocês. Mas, é tempo de até mesmo a energia dele partir, 
de modo que vocês, que vocês possam ser os Cristos.

Agora, de fato, há muitos que estão altamente imbuídos desta energia arquetípica de 
Yeshua, de Jesus. E, eles continuarão a sustentá-la. E ele continuará a trabalhar com 
eles... mas pedindo, pedindo que liberem e deixem partir essa energia... pedindo a eles 
que olhem para dentro de si... pedindo que encontrem um professor que atenda pelo 
nome de Shaumbra, porque esse professor os ajudará a compreenderem que eles são 
Deus também.

Yeshua vem, e diz que, em particular, a energia dele sempre estará disponível para 
vocês, mas da maneira Nova, não da maneira das Velhas escrituras, não da maneira que 
pedia para que vocês o buscassem, o seguissem - palavras imensamente distorcidas. Ele 
queria dizer: “O caminho que eu sigo é o meu caminho, mas vocês podem seguir um 
caminho também, como eu fiz. Sigam seu próprio caminho, e descobrirão o que, em 
primeiro lugar, nunca esteve faltando.”

Yeshua está radiante hoje porque finalmente houve energia suficiente dos Shaumbra 
para criar este Novo livro, a Bíblia da Nova Energia - VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. 
Era só o que estava esperando para começar a partir. Ele trabalhará com vocês de outros 
planos e níveis. Ele pediu especificamente para voltar a este grupo, mas com um nome e 
uma energia diferentes associados a ele. Então, ele voltará. Vocês todos caminharam 
juntos nessa jornada de dois mil anos, de um jeito ou de outro. Ele está aqui hoje 
representando um tipo de, um tipo de adeus, mas um adeus apenas aos Velhos tempos.

Os grandes mestres vêm hoje passar a bola para vocês, de modo que vocês façam o 
trabalho agora, queridos amigos. E, chegando agora na energia deste grupo está a 
querida e gentil energia de Buda, Gautama, que também entra, sorrindo de orelha a 
orelha... feliz por ter sido humano... e feliz por ser divino... feliz que existe um grupo de 
humanos na Terra que está alcançando a compreensão do que é a verdadeira iluminação 
unificada. É a mistura do humano e do espírito. É a aceitação do Eu junto com o Divino.

É tempo de até mesmo a energia de Buda partir. Vocês verão, vocês verão algumas -
como dizer - representações bastante interessantes disto, retratos deste acontecimento 
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em muitas partes da Terra. Vocês chegarão a ver quase uma rebelião contra Buda por 
parte de alguns que não conseguem mais lidar com a energia, vocês verão mais 
destruição de estátuas. E, Buda está feliz com isso, queridos. Ele não precisa de estátuas 
de metal, bronze, pedra nem mesmo de plástico erguidas em sua honra.

Ele vem hoje se sentar ao lado de vocês. Ele tem estado aí para guiá-los de tantas 
maneiras, para ser parte de sua jornada. Ele também retornará com um novo nome e 
uma nova energia, mas não como aquele que vocês colocaram em um pedestal, cuja 
imagem vocês colocaram no altar, mas com um novo tipo de imagem, uma imagem que
pôde ser criada por causa do trabalho que vocês fizeram, do progresso da humanidade.

Sim, de fato, houve um tremendo progresso. É difícil às vezes. Algumas vezes, nós 
sabemos que vocês olham para o mundo à sua volta e se perguntam se a humanidade 
chegará a entender. [Alguns risos na platéia]

Mas, queridos amigos, queridos amigos, olhem também as manchetes. Olhem as capas 
das revistas. Olhem como as pessoas à volta estão conversando... de maneira tão 
diferente do que há dez, vinte, trinta anos. Retratadas nas primeiras páginas estão 
histórias de meditação... histórias sobre cura na Nova Energia... histórias que 
questionam se os Cristãos deveriam tentar mudar os Muçulmanos... assuntos que não 
poderiam ser discutidos poucos anos atrás. Eles estão agora em destaque. O que vocês 
consideravam loucura há dez anos é agora aceito. [Algumas risadas]

E vocês passaram para novos níveis. Na verdade, agora que a humanidade está apenas 
começando a pelo menos compreender e parcialmente aceitar os atributos da meditação, 
vocês dispensam a meditação. [Mais risadas] Agora que os jornais populares falam do 
poder da reza, vocês sabem que não precisam mais rezar. Então, na realidade, vocês 
passam para o nível seguinte.

Mas, olhem, olhem para o efeito que vocês causaram na consciência da Terra. Ela não 
está andando para trás. Está andando para frente. E, parte de nossa mensagem a vocês 
durante o ano será ajudá-los a entender que as coisas estão andando para frente muito 
rapidamente, quatro vezes mais rápido, queridos amigos.

Vocês estão correndo em direção a um evento, um salto quântico que nós agora - como 
dizer - é uma data variável. Mas, nós diríamos que acontecerá no verão de 2007. Daqui 
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a apenas quatro anos, quando a consciência passará por um salto quântico. É um enorme 
acontecimento. Celebraremos com vocês nesse dia.

Agora, há muito trabalho a fazer neste ínterim. Ficamos um tanto entusiasmados aqui. 
[Risos da platéia]

Cauldre sempre quer saber qual será a nossa última canalização. Depois dos Sete Selos, 
ele voltou para casa, sentou sozinho na sala e disse para mim: “Tobias, adeus... nada 
mais a ser discutido.” [Risos da platéia] “Você lacrou a velha Bíblia. Você escreveu a 
Nova. Então, acho que agora é com a gente.” E, de certa forma, ele estava certo. É com 
vocês. Mas, queridos amigos, nós não poderíamos partir logo agora. Estamos nos 
divertindo muito com vocês! [Risos da platéia]

Assim, a energia maravilhosa de Buda vem hoje, sorrindo de orelha a orelha de tanta 
satisfação. Alguns de vocês podem ter sentido aquele tapinha nas costas, aquela brisa no 
tornozelo enquanto ele passava, também muito entusiasmado. Ele cansou de ser 
colocado em estátuas. [Mais risadas]

Tem uma coisa, queridos amigos, que nos faz rir deste lado. Sempre que erguem uma 
estátua para um humano importante, sua energia fica muito difícil quando ele retorna 
para cá. É muito difícil para ele deixar a identidade de quem era naquela vida. E as 
pessoas se aproximam e veneram e às vezes odeiam a energia. As pessoas seguram essa 
energia.

Não somos importantes em estátuas aqui deste lado. [Mais risada] É por isso que 
enviamos pássaros para cuidarem ocasionalmente dessas estátuas. [Mais risada] É o que 
pensamos delas. É interessante os humanos normalmente colocarem estátuas ao ar livre.

Assim, queridos amigos, Buda, representando grande parte da energia da consciência 
moderna, atual, de vocês, representando a era destas religiões na Terra, vem hoje para 
agradecer-lhes, para, de certa forma, dizer adeus a vocês, passar-lhes a bola. Ele sorri 
por saber que vocês foram corajosos o bastante para dizer: “Eu sou Deus também”, 
valentes o suficiente para deixar ir os Velhos processos, que tinham um grande domínio 
sobre vocês.
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Se respirarem fundo agora, vocês poderão sentir a liberdade de se livrarem dos Velhos 
processos. Vejam bem, foi difícil porque vocês ajudaram a criar aquele livro. Vocês 
estão nas histórias daquele livro, a Bíblia da Velha Energia. Vocês, alguns de vocês, 
ajudaram literalmente a escrever suas páginas. Vocês se conectaram profundamente às 
jornadas. Então, queridos amigos, é grande a sensação de liberdade neste dia.

A energia de Maomé vem hoje fazer uma visita, a energia arquetípica de Maomé, que 
teve e tem grande influência na Terra neste momento... uma energia de muita paz, 
apesar do que vocês vêem nas atitudes de tantos que abraçam esta energia na Terra no 
momento... energia muito, muito dedicada e amorosa. Mas Maomé vem e diz que, 
novamente, apesar das aparências, aqueles que entendem realmente a essência dessa fé 
compreendem verdadeiramente as quatro palavras “vocês são Deus também”. Isso é o 
que tentaram dizer por tanto tempo.

Mas, de fato, os humanos distorcem as palavras. Os humanos as alteram. Os humanos 
fazem afirmações que nunca foram ditas pelos profetas originais. Maomé vem, sabendo 
que grande parte da energia dele pode partir agora, muito da energia dele pode voltar 
para o nosso lado do véu para trabalhar com as ordens celestiais que estão ajudando a 
livrar essas pessoas na Terra que estão presas, que estão escravizadas... mas não mudar -
digamos - a energia daqueles que são os ditadores, daqueles que as estão impedindo de 
avançar. A energia de Maomé volta para este lado para trabalhar com as pessoas que 
não acreditam em si, que não entendem nem sentem a natureza divina dentro delas. Essa
é a única coisa que está prendendo as pessoas como escravos, que as está mantendo em 
um governo tirânico - sua própria falta de autovalorização.

O trabalho que nós fazemos deste lado é enviar constantemente ondas de amor, é 
reafirmar constante e pacientemente que elas são amadas, e que o caminho para o 
Espírito começa dentro delas mesmas. Nós não tentamos mudar o curso em que elas 
estão. Nós não tentamos mudar quem elas são. Mas, às vezes, quando há uma brecha, 
nós conseguimos transmitir essa mensagem gentil de reafirmação que chega como uma 
brisa, que chega como um sentimento suave, ou um pensamento ou uma música que 
diz: “Você é realmente valioso.”

E em quarto lugar hoje a energia de Moisés retorna. Ele tem sido uma energia base 
muito importante para as religiões do mundo atual. Foi ele quem, realmente, ajudou a 
liberar seu povo. Foi ele que ajudou a definir as condições de vida enquanto humano e 
espírito. Moisés vem hoje, como fez em outro de nossos encontros, dizer que é tempo 
de ele retirar sua energia também. É tempo de ele deixar grande parte da sabedoria, 
grande parte do esclarecimento de seu trabalho com vocês.
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Estes quatro grão-mestres, Yeshua, Buda, Maomé e Moisés - e existem muitos, muitos 
outros - mas estes são os quatro que representam - digamos - a maior energia 
arquetípica reconhecida da era moderna... eles vêm hoje para reconhecer o trabalho que 
vocês fizeram, para pedir-lhes que sustentem agora as energias que eles sustentaram por 
tanto tempo. É mais apropriado para um anjo humano vivo na Terra sustentar estas 
energias do que para uma Velha energia arquetípica.

Vocês viram muitas, muitas energias partirem aqui nestes últimos poucos anos. Muitas 
saíram pela porta durante nossos vários encontros e reuniões. Muitos partiram de outras 
formas. Mais uma vez, isto só significa que há muita honra por vocês e pelo caminho 
que agora vocês podem aceitar.

Há uma quinta energia que também vem. Ela é um pouco diferente das outras, mas foi 
muito importante em sua consciência moderna e em suas culturas modernas, foi mais 
importante do que muitos de vocês já imaginaram, muito mais do que uma história. Um 
pouco dessa energia aconteceu de verdade. Um pouco aconteceu 
multidimensionalmente. Mas, toda ela serviu de base para a sua consciência 
contemporânea, para as suas crenças.

É a energia que vem hoje, sim, do Rei Arthur para estar com vocês. Rei Arthur era real? 
De certo modo, de certo modo... nem tanto como relatado em seus livros, nem tanto 
como o rei humano, o rei menino. Parte disso ocorreu, de certa forma. Se vocês 
voltarem às terras originais da Bretanha, vocês podem sentir a energia lá. Vocês podem 
sentir as energias do Rei Arthur. Mas, aconteceu multidimensionalmente.

Foi - como dizer - desenvolvido numa energia tal que todos vocês o aceitaram em seu 
interior. Todos vocês se relacionam com esta energia de um jeito ou de outro. Todos 
vocês têm as energias arturianas dentro de vocês. Fazem parte delas as energias de 
Lancelot, Guenevere, Morgana, Mordred e de todo o elenco de personagens.

Queridos amigos, eles também estão prontos para partir. Eles estão prontos para dizer 
adeus, porque há mudanças que varrerão as muitas terras com as quais estão associados 
- as terras da Inglaterra, que vocês chamariam de terras da Grã-Bretanha. Estão 
chegando mudanças majestosas nos próximos 12 meses.
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Nós vamos deixá-los ver o que acontece. E, enquanto vocês observam os eventos nesta 
terra maravilhosa, a terra que fez nascer as energias para muitos de vocês, que fez 
nascer as energias para o continente europeu, que forneceu os portões para aqueles que 
vieram das Américas encontrar a terra livre... oh, isto está tudo reunido. E, no coração 
de tudo isto, estão as energias arturianas. Elas estão aqui. Elas são parte integral de 
quem vocês são, ou de quem vocês foram. Queridos amigos, daí vieram as Cruzadas. 
Daí veio a busca pelo Santo Graal... metáforas, mas tudo aconteceu de verdade.

Assim, Arthur vem hoje e diz que não há necessidade de buscar o Santo Graal. Ele 
sempre esteve dentro de vocês. Ele sempre foi a taça da divindade que vocês possuíam, 
mas que haviam selado atrás do muro, selado nestas condições sobre as quais falamos 
na nossa reunião passada. Sempre esteve lá.

Arthur foi morto por seu filho, que é uma metáfora interessante por si só. Arthur se 
permitiu ser morto por seu filho em penitência por seus próprios pecados. Vejam bem, 
ele era um guerreiro. Ele era um combatente. Ele amava a guerra. Ele não pensava em 
nada além de cortar cabeças e atravessar corações com sua espada, até que um dia ele 
percebeu que havia algo se agitando em seu interior. E era sua própria divindade. Era 
seu próprio despertar.

E ele foi de fato tocado pelas energias, pela semente de Cristo, energias com as quais 
muitos de vocês trabalharam naqueles longínquos dias de Yeshua, e logo depois de 
Yeshua. Ele foi tocado por vocês e pelo trabalho que vocês fizeram. Ele desistiu de sua 
espada, e criou um novo lugar de paz, um lugar de prosperidade e abundância, um lugar 
principalmente de liberdade. E, então, ele se permitiu ser morto por seus pecados de 
batalha. Assim, sua energia vem neste dia, agradecendo a vocês pelo despertar que 
deram a ele.

Certos desmembramentos de energia surgiram a partir do trabalho dele, do trabalho de 
vocês, e foram chamados de Cruzadas... uma coisa interessante, uma coisa que muitos 
de vocês aqui bem agora, no momento em que dissemos essa palavra, sua energia caiu 
dez níveis. [Risada da platéia] Foi um tempo difícil. Vocês lutaram nas Cruzadas. Vocês 
foram os que tentaram pôr em prática a nova palavra, tentaram espalhar a semente da 
consciência crística pelo mundo afora. Mas, queridos amigos, como vocês sabem, isso 
saiu ligeiramente do controle. Vocês eram dominados pela paixão... oh, quanta paixão, 
tanta paixão que não se permitiram mais ser dominados por ela desde então.
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Arthur vem para dizer que o que vocês fizeram causou um efeito no mundo. Mudou o 
mundo. E agora é tempo de mudança novamente. E é por isso que vocês estão aqui. Ele 
retira a energia dele. Querido Lancelot, querido Lancelot - falaremos dele daqui a pouco 
- retira também sua energia, uma energia amorosa, mas às vezes uma energia que não se 
glorifica muito.

Morgana, que manteve o equilíbrio da luz e da escuridão... foi mal interpretada pelo 
trabalho que fez... tentando manter os portais dimensionais abertos... tentando, queridos 
amigos, manter uma compreensão de todos os lados... manter uma compreensão dos 
místicos em um tempo em que, através do trabalho da - como dizer - igreja próspera da 
época, tudo foi subjugado... tudo repreendido. A igreja da época foi uma mistura de 
política... algumas vezes religiões... muito raramente espiritualidade... tentando criar 
conformidade dentro de todo mundo... tentando fazer com que as pessoas se 
conformassem com certas idéias e conceitos a respeito de Deus e de Cristo. Assim, 
Morgana, que é parte de todos vocês, também está pronta para liberar sua energia, de 
modo que possa retornar para o nosso lado e trabalhar com vocês de um jeito 
inteiramente Novo, até mesmo com um nome energético Novo.

Mordred, o que criou o caos no palácio... ele também parte. Seu trabalho está feito. Ele 
não precisa mais ser aquele que assume o difícil papel da escuridão. É tempo de ele 
devolver o equilíbrio à energia dele.

E, sim, nós nunca esqueceríamos da querida Guenevere... a que amou... a que se encheu 
de paixão... mas que também se encheu de conflito... sem ter certeza se deveria estar em 
serviço, ou seguir seu coração... ou será que existe um meio de se estar em serviço e 
seguir o coração ao mesmo tempo? Ela foi uma parte bem grande de todas as energias 
de vocês... ajudando-os a tentar entender este equilíbrio... este equilíbrio de amor e 
orientação... bem como o equilíbrio de servir... tentando ajudá-los a compreender como 
amar aberta e livremente... mas de um jeito Novo.

Assim, as energias de Camelot se juntam às energias de Yeshua - combinação 
interessante aqui hoje - e Buda, Moisés e Maomé, para passar-lhes a bola... não para 
deixá-los sozinhos, queridos amigos... porque, como nós sempre dizemos: “Vocês 
nunca estão sozinhos”... mas para dizer: “Agora é o momento de vocês levarem esta 
semente de consciência crística para aqueles que estiverem prontos.” Estes mestres... 
eles foram os que ajudaram a espalhar a consciência crística. Que não representa apenas 
Yeshua. Dentro de Buda estava a consciência crística... e dentro de Maomé... dentro de 
Moisés e, na realidade,... dentro de muitos outros. Mas, agora é com vocês.
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Esta é uma reunião monumental. E, nossos encontros no futuro também serão, porque 
vocês quebraram uma energia muito Velha e difícil. Vocês são os que estão querendo 
abrir os Sete Selos, abraçar um caminho inteiramente Novo. Monumental.

Vocês sabem, os discípulos, os apóstolos da época de Yeshua, realmente não pensavam 
que o que eles estavam fazendo era importante. Eles achavam que eram pessoas comuns 
em busca de respostas, respostas através de Yeshua. Eles pouco tomaram conhecimento 
do impacto do trabalho que fizeram, do impacto que isso causaria dois mil e alguns anos 
mais tarde.

Nós observamos com muita honra todos vocês, Shaumbra. Vocês nem mesmo 
começaram a perceber em sua mente de hoje o que estão fazendo e o impacto do seu 
trabalho. Vocês não têm noção.

Em nossa última reunião, falamos sobre os Sete Selos. Vocês os reviram hoje, e sabem 
de coração o que eles são e o que significam. Os Sete Selos foram o fim da linha da 
Bíblia da Velha Energia. Agora que vocês os abriram, vocês podem florescer na Nova 
Energia. Vocês podem florescer com a Bíblia da Nova Energia... tão simples. Tão 
simples... vocês são Deus também.

Com relação aos Sete Selos, queridos amigos... levará um tempo para estes florirem por 
inteiro. E nós lhes pedimos, e pedimos a Cauldre e Linda, para continuarem a trabalhar 
com isto. Pode levar um ano. Levar quatro anos de trabalho - a abertura constante destes 
centros energéticos, destas condições que estavam seladas dentro de vocês. Isto não é 
imediato. Será absorvido aos poucos.

Nós pedimos, e desafiamos os Shaumbra a desenvolverem muitas formas incomparáveis 
de apresentar os Sete Selos. Não tem que ser apenas de uma maneira. Não queremos 
que seja de um modo só. Peguem a energia de nosso encontro do mês passado e 
trabalhem com ela. Vejam, há muitos tipos potentes de cura, reequilíbrio, associados 
aos Sete Selos.

Vocês não têm que trabalhar apenas com outros Shaumbra. As pessoas que estiverem 
prontas para abrir os Sete Selos virão até vocês. Os Sete Selos, se vocês observarem as 
energias que estão por trás deles, e observarem os desequilíbrios no corpo das pessoas, 
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vocês poderão chegar a um reequilíbrio e a um realinhamento muito rapidamente, 
apenas se permitindo sentir qual destes selos está mais desequilibrado.

Existem feridas profundas no Selo da Separação que devem ser direcionadas. Vocês não 
precisam falar sobre isso diretamente com o cliente, ou diretamente com quem 
estiverem trabalhando. Mas permitam-se sentir as feridas profundas, profundas, 
associadas a esta dor, a uma dor. A criança que foi abandonada por seus pais - este é o 
sentimento desta ferida. Se houver problemas mais inferiores extremos com aqueles 
com quem vocês trabalharem, cheguem lá de pronto e compreendam o que está contido 
nesse Selo para a pessoa.

Alguns de vocês trabalham com música. Há - digamos - uma vibração nesse Selo. Há 
uma vibração que permitirá o reequilíbrio desse Selo se o humano assim o desejar. E, 
através da música, vocês podem trabalhar com as pessoas... através de diferentes tons de 
voz... através de diferentes trabalhos energéticos... tudo isto.

Queridos amigos, esta é a essência do muito que pode ser feito para o reequilíbrio na 
Nova Energia. Muitos de vocês estão procurando sua paixão e ficam se perguntando o 
que fazer. Voltem e releiam os Sete Selos. Façam uma nova visita a eles e depois vão 
para dentro de si. Muitas informações estarão lá para vocês - como apreender estas 
informações básicas essenciais, este material e como criar os Novos programas.

Com as crianças, observem onde estão os seus bloqueios, onde estão os desequilíbrios 
nos Sete Selos que elas carregam. A maioria delas, queridos amigos, como uma pista, 
terá o desequilíbrio no Selo da Salvação neste momento. É onde estão tendo 
dificuldades. As crianças da Nova Energia venceram os empecilhos, mas estão tendo 
dificuldades com a Salvação.

É por isso que estão buscando em vocês, de certa forma, as respostas, e ficando 
frustradas com vocês mais do que vocês imaginam [alguns riem], porque elas querem 
saber que vocês também aceitaram que são Deus. Então, elas buscam em outros lugares 
e não encontram humanos que tenham este entendimento. E elas ficam frustradas... e se 
revoltam... ou se retraem... ou, queridos amigos, ficam desorientadas. Elas não 
conseguem mais se centrar.
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Observem o Selo da Salvação quando estiverem trabalhando com elas para ajudar a 
reequilibrá-las. Ajudem-nas a compreender que começa dentro delas. E, elas já têm este 
esclarecimento dentro delas. Ajudem-nas a trazê-lo para fora, a alcançar um novo 
sentido do eu na Nova Energia. É simples assim.

Tanto, tanto trabalho a ser feito com os Sete Selos nos próximos quatro anos. Vocês se 
perguntam o que fazer. E, estamos lhes dizendo hoje - eis uma oportunidade sagrada. 
Há muitos caminhos de trabalhar com isto - histórias... modalidades de cura... reuniões 
de grupo. Não tem que ficar limitado aos Shaumbra. Vocês nem mesmo têm que falar 
dos Sete Selos com aqueles com quem trabalharem. Fiquem atentos aos desequilíbrios. 
Fiquem atentos à relação que eles têm com os sete centros de chakras, que estão 
tentando desesperadamente voltar para um reequilíbrio como um único centro de 
energia.

O que está sendo feito no momento é monumental. E nós continuaremos cada vez mais 
dizendo isso para que vocês entendam que vocês não estão apenas vindo aqui escutar 
algumas palavras doces durante uma hora ou mais. Vocês estão vindo aqui porque têm 
um Novo trabalho a fazer. Vocês escolheram ficar neste planeta. Os Shaumbra 
escolheram crescer, e aprender, e agora serem aqueles que sustentam esta energia que os 
outros estão liberando, que os mestres estão liberando.

Assim, queridos amigos, queridos amigos, vocês apresentaram a Bíblia da Nova 
Energia. É também uma metáfora, de certo modo. Será interessante ver onde isto vai 
dar. Mas vocês apresentaram a energia, e isso é o que importa. Vocês a permitiram 
tornar-se evidente, e vocês a abraçaram quando ela se fez.

Vocês conheciam as palavras por anos e anos. Os mestres lhes disseram de um jeito ou 
de outro. Mas elas ainda não tinham penetrado o coração. Não tinham ultrapassado 
todas as suas camadas e todos os seus filtros. Era um conceito, mas vocês não o tinham 
colocado em prática na vida diária. Vocês o carregaram como um daqueles poucos 
conceitos intelectuais bem bolados que são úteis na hora de se conversar sobre 
espiritualidade - quem cita as melhores palavras chaves? E, isso era bom, porque ajudou 
a levar esse conceito para a sua realidade.

Mas, então, vocês começaram a abraçá-lo. Vocês começaram a verdadeiramente, 
sinceramente senti-lo. Vocês começaram a saber que vocês são Deus também neste traje 
peculiar chamado condição humana.
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Vocês são Deus também, de uma maneira diferente, de um jeito diferente do Deus do 
Lar. Vejam bem, o Deus, o Rei e a Rainha, a Mãe/Pai/Deus, a imagem que vocês 
tinham na Velha Energia não é o mesmo que vocês, Deus, não o mesmo. Esse Deus não 
tinha a experiência de sair do Primeiro Círculo... de deixar o Lar... de desenvolver um 
novo senso de identidade... de ser um Criador no direito que é de vocês.

O Deus do Lar só tem experiências através de vocês. Vocês são um tipo muito 
exclusivo de Deus também, porque vocês tiveram todas estas experiências. Vocês 
viveram na forma humana. O Deus do Lar não fez isso - apenas através de vocês.

Assim, quando vocês dizem que são Deus também, é diferente. É diferente certamente 
da Velha Energia, da Velha ilusão do velho homem de longas barbas brancas, sentado 
no céu. Isso já se foi há tempos.

É diferente do seu conceito de - como vocês dizem? - Tudo o que É. Muitos de vocês 
sustentaram o conceito, o sentimento, de que estão todos interligados e que o ser como 
indivíduo (a individualidade) constitui a união de todos os outros seres (a unidade) e 
que isso é Deus. Isso também é diferente. “Vocês são Deus também” significa que 
vocês são todas as coisas, mas que tiveram experiências únicas, exclusivas de sua 
jornada enquanto anjos, de sua jornada na Terra enquanto humanos e agora, que fecham 
o círculo inteiro; por isso é diferente.

Neste próximo ano, queridos amigos, vamos trocar um pouco a energia do Shoud com 
vocês, levando em consideração - digamos - o seu pedido. Vamos, na verdade, falar 
com vocês sobre o que está acontecendo do nosso lado. Mas vamos falar com vocês 
sobre - digamos - alguns assuntos oportunos relacionados à Terra - o que está 
acontecendo na Terra... para onde estão indo as energias da Terra.

E chamaremos esta série de Série da Nova Energia, porque, de fato, de fato, vocês estão 
realmente caminhando na Nova Energia agora... parte de vocês ainda está na Velha. 
Mas essa é a beleza de tudo isto - vocês podem estar na Velha e na Nova ao mesmo 
tempo. Vocês podem.

Na Série da Nova Energia, vamos conversar com vocês. Vamos fazer o Shoud com 
vocês tratando, na maior parte das vezes, de coisas comuns - de que maneira os 
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negócios na Nova Energia irão operar... com base no trabalho que vocês estão fazendo 
agora... com base no que nós todos vemos em termos de tendências e padrões 
energéticos... de que maneira os negócios, por exemplo, sairão de seu modo dualístico 
de competição e passarão para o modo da Nova Energia. E, achamos que vocês vão 
ficar surpresos com algumas das coisas que vocês dirão. [Algumas risadas]

Falaremos das igrejas e para onde elas se encaminham, como as igrejas passarão ou não 
para a Nova Energia, como serão as reuniões espirituais da Nova Energia, com base no 
trabalho que vocês estão fazendo. Há apenas dois anos e dois meses, nós nos sentamos 
com vocês e falamos sobre as energias da igreja e suas paredes se ruindo. Olhem as 
mudanças que ocorreram em dois curtos anos nos níveis mais elevados das igrejas. 
Olhem como as igrejas, as igrejas patriarcais, estão mudando.

Algumas delas, do fundo de seu coração de Deus, estão até reconhecendo os humanos, 
os humanos que se denominam gays. Que mudança, queridos amigos... é mais que uma 
manchete no jornal a energia subjacente da energia que volta equilibrada para algumas 
das igrejas. Aquelas que não se abrirem para permitir o equilíbrio do masculino e do 
feminino e a aceitação de todos pelo que eles são... suas paredes começarão a ruir. 
Começarão.

Falaremos sobre questões de saúde. Falaremos sobre sua biologia. Falaremos sobre os 
medicamentos da Nova Energia e... Cauldre nos interrompe aqui. [Risos da platéia] Ele 
não quer que falemos de medicamentos e coisas assim. Mas vocês verão que não é o 
que vocês pensam. Falaremos sobre como... não estaremos prescrevendo nada, Cauldre. 
[Mais risadas] Vocês verão como os medicamentos energéticos e os medicamentos 
químicos podem trabalhar juntos. E diremos como eles trabalham para invalidar um ao 
outro.

Falaremos sobre comunidade. Falaremos sobre onde os humanos se reunirão para viver 
e trabalhar juntos, e os governos de fato. Falaremos sobre o avanço da Nova Energia, os 
processos que estarão acontecendo nestes próximos dias. Falaremos sobre tudo isso 
porque vocês estão criando as energias para que existam estas novas condições. 
Falaremos com vocês sobre elas, porque queremos que vocês compreendam em todos 
os níveis o que está acontecendo ao redor do mundo. Quando há caos aparente, quando 
há conflito, quando há guerras e desavenças... queremos que vocês entendam que tudo é 
parte de um processo apropriado, e um processo de mudança, e um processo de 
liberação. Então, abordaremos alguns destes assuntos durante o ano.
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Nós os desafiaremos mais do que nunca, queridos amigos, a fazer o que está em seu 
coração, a seguir a sua paixão. O Fruto da Rosa está contido no âmago da abertura dos 
Sete Selos. Ele está lá.

Estaremos encorajando-os a liberar essas situações nas quais vocês se encontram. Vocês 
sabem que estão presos. Mas vocês têm medo de liberá-las. Estaremos encorajando-os a 
seguir seu coração. Vocês não estão destinados a seguir um caminho deprimente, 
miserável de sofrimento. [Risada da platéia] Vocês simplesmente escolheram isso. 
[Mais risada] E nós vamos ajudá-los a entender como podem liberar isso, como vocês 
podem deixar isso ir.

Traremos um novo tipo de convidado para os nossos encontros, convidados que - como 
dizer - esperaremos... novos tipos de convidados em nossas reuniões.

Na verdade, vocês têm mostrado de todo jeito que estão prontos para a Nova Energia. 
Vocês têm mostrado de todas as maneiras que vocês querem assumir a liderança, de 
fato.

Queridos amigos, vocês são Deus também. Respirem isso bem agora. Vocês têm 
Yeshua que reconhece isto. Têm Buda que reconhece isto. Têm Moisés, e Maomé, e 
certamente o Rei Arthur, e toda a Camelot, que reconhecem isto. Vocês deram aquele 
passo cruzando a linha na aceitação disto. E agora é tempo de começar a viver isto. 
VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM.

Deus ama vocês ternamente, sempre amou. Sempre esteve dentro de vocês. Na 
compreensão do amor de Deus por vocês, talvez vocês consigam entender o amor por 
vocês mesmos, e, portanto, o verdadeiro amor, o amor pelos outros humanos, pela vida 
ao seu redor. Compreender como “vocês são Deus também” é compreender a 
compaixão que o Espírito sempre teve por vocês - compaixão total, amor total, mesmo 
nos momentos de maior escuridão.

Quando vocês caíram em um abismo e acharam que o Espírito não existia lá, o Espírito 
existia, sim. O Espírito estava com vocês. O Espírito estava lá em total compaixão por 
vocês, chorando as mesmas lágrimas, vivenciando a mesma solidão, sentindo a 
intensidade da escuridão com vocês.
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Às vezes, a compaixão por parte do Espírito... a compaixão pode não ser sentida às 
vezes porque está tão escondida que vocês nem mesmo a reconhecem. A compaixão 
nestes dias em que vocês se sentiam como que desistindo, e que se perguntavam onde 
estava o Espírito... a compaixão era tão profunda e pura e estava tão integrada dentro de 
vocês que vocês não podiam nem mesmo senti-la como uma energia externa. A 
compaixão era tão genuína e verdadeira que vocês dificilmente podiam senti-la. Estava 
assim escondida. Sempre esteve lá.

O Espírito sempre teve compaixão sob a forma de total aceitação de tudo que vocês são, 
tudo que vocês foram, tudo que vocês fizeram... total aceitação, sem nunca haver um ar 
de repreensão no semblante do Espírito, nem sequer uma sugestão de que vocês 
tivessem feito algo errado. Isso é uma condição que vocês herdam de seus pais, que 
vocês herdam de sua sociedade... não do Espírito. O Espírito sempre teve respeito por 
tudo que vocês são e por tudo que vocês fizeram porque TUDO era sagrado.

Através de vocês, o Espírito vivenciou o nascer do sol pela manhã. O Espírito jamais 
poderia ter vivenciado isso sem os seus olhos, e os seus sentimentos, e o seu coração. O 
Espírito sentiu a dor de um relacionamento rompido através de vocês e jamais tinha 
sentido isso antes. O Espírito nem mesmo entendia um relacionamento até que vocês 
tiveram um. O Espírito conheceu a alegria da amizade através de vocês. Conheceu o 
contentamento do sucesso através de vocês. Conheceu o desespero dos dias escuros 
através de vocês.

O Espírito tem total compaixão por vocês. E a compaixão inclui a aceitação e a honra. 
VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. E, queridos amigos, vocês são um reflexo do Espírito.

E enquanto vocês caminham nestes dias de Nova Energia, e se perguntam: “O que isto 
significa - Eu sou Deus também? O que isto significa?” Pensem na compaixão que o 
Espírito sentia e sente por vocês. Sintam isso pelos outros. Será a obstáculo mais difícil 
para vocês transporem inicialmente.

Tenham compaixão por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão sofrendo. 
Tenham compaixão por aqueles que estão perdidos e perturbados. Tenham compaixão 
por aqueles que são altamente bem sucedidos. Tenham compaixão por aqueles que são 
saudáveis. Tenham compaixão por todos os humanos.
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Parem de tentar mudar o mundo. Deus não o mudou. Deus não interferiu na jornada de 
vocês. Deus apenas os envolveu em total compaixão. Será que vocês podem ser Deus 
também, e sentir tal compaixão por todos os humanos, honrando e aceitando as suas 
jornadas? Parem de tentar mudar o mundo. Deus não o mudou, porque ele ama vocês.

O desafio mais difícil que muitos de vocês terão na Nova Energia é essa honra e 
aceitação, e total compaixão, mesmo quando virem alguém em grande sofrimento. Oh, 
sabemos o que vocês vão querer fazer. Vocês vão querer tentar consertá-lo e curá-lo. 
[Algumas risadas]

E é apropriado quando eles pedem por isso. Eles não têm que pedir com palavras. Vocês 
terão um saber, terão a sabedoria que vem de Espírito para Espírito Divino. Vocês 
verificarão isso duas vezes para terem certeza de que vem do nível mais profundo da 
sua verdade. Não é para vocês os mudarem. Lembrem-se da compaixão que Deus sentia 
por vocês e levem-na aos outros na Nova Energia. Será desafiador.

E, então, queridos amigos, sintam isso por vocês mesmos. Tenham a mesma compaixão 
por tudo que vocês fizeram até o momento... total compaixão por vocês mesmos... 
compaixão por qualquer desequilíbrio físico.

Um dos maiores desequilíbrios de energia pelo qual vocês vão passar neste momento é 
a questão do peso. E estamos tão cansados disso. [Risos da platéia] Deus ama vocês 
gordos ou magros, altos ou baixos. Tenham compaixão por vocês. Será que conseguem 
ter compaixão por vocês mesmos? Será que podem encontrar alegria no seu ser físico? 
Será que conseguem ver a dificuldade que criam para vocês mesmos?

Se vocês puderem sentir compaixão e amor por vocês mesmos em um corpo que vocês 
se deram, esse corpo voltará para um equilíbrio abençoado. Liberem o conceito do que 
vocês acham que deveriam ser, e permitam que seu corpo se reequilibre da maneira 
mais divina, que é maior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar neste exato 
momento. E isso é difícil para vocês.

E, sim, nós nos enrolamos aqui. [Risos da platéia]



19

Queridos amigos, VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. Deus sempre teve total compaixão 
por vocês. Agora, nestes dias que virão, tenham compaixão pelo seu semelhante. 
Tenham pela Terra. Tenham por todo o reino animal e o reino vegetal da Terra.

Compaixão não significa indiferença. Simplesmente significa respeito.

E, quando outros anjos humanos quiserem tomar um caminho diferente, eles virão até 
vocês. Eles estão procurando pelos Shaumbra bem agora. Não digam a eles palavras 
sem sentido. Trabalhem com eles no nível deles. Olhem nos olhos deles. Conectem-se 
com eles. E falem com eles algo que saia do coração, não de boca para ouvidos, mas de 
coração para coração; digam: “Você é Deus também. Eu reconheço você.” Isso mudará 
o modo com que o trabalho começa, e o modo com que vocês trabalham com eles. 
Então, tenham total compaixão. Queridos amigos, nós estamos nos concentrando nisto, 
nisto aqui, neste atributo da compaixão, porque é muito importante trabalhá-lo.

Entendam que quisemos esperar até agora para trazer um outro convidado. É sério. Para 
ajudá-los a compreender a energia por trás da compaixão, um dos atributos muito 
simples de Deus, nós trazemos a energia de alguém muito importante e poderoso, 
alguém forte e corajoso.

Ele está morto. O Super-Homem está morto, queridos amigos. [Risos da platéia] O 
Super-Homem está morto, entendam, morto, porque não tinha compaixão. Ele tentava 
salvar o mundo quando o mundo não queria ser salvo. Ele interferia com todas as coisas 
que aconteciam em volta dele. Não foi a criptonita que o matou. Foi a falta de 
compaixão. [Mais risadas]

O Super-Homem foi uma energia arquetípica criada em uma época em que seu mundo 
realmente, verdadeiramente, precisava dela. Precisavam de esperança, de algum 
humano que fosse super.

Mas, de certa forma, essa energia arquetípica trabalhou contra vocês. Não apenas o 
Super-Homem. Todos os super-heróis, e todos estes grandes seres que vocês 
manifestaram. Vocês queriam o corpo perfeito, a força perfeita, a visão de raio-X, a 
capacidade de fazer todas as coisas e salvar o mundo.
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Mas, queridos amigos, o Super-Homem está morto agora; foi substituído pela 
compaixão, substituído sem a imagem do corpo perfeito que era forte e possuía todos 
estes outros atributos relacionados ao corpo físico. Esse está morto agora. Vocês têm 
batalhado e enfrentado dificuldades agindo do modo que vocês acham que deveria ser 
um super humano. E, ele se foi... foi... está morto.

Foi substituído por sua divindade. Foi substituído por um equilíbrio natural assumido
pelo corpo, e assumido pela mente, e pelo espírito... uma vez que vocês liberaram estes 
Velhos conceitos de tentarem ser Super-Homem e Super-Mulher. Vocês concentraram 
sua atenção nisso. Vocês até julgaram sua espiritualidade com base em todas estas 
coisas superficiais. Elas se foram agora. Elas se foram. Foram substituídas pela 
compaixão e pelo respeito por si e por tudo que está em torno de vocês. O Super-
Homem se esqueceu de se honrar e honrar os outros. E ele teve que partir. [Mais 
risadas]

O segundo atributo do Espírito - e são muitos os atributos; hoje abordaremos quatro -, o 
segundo atributo do Espírito é simplesmente a alegria e a celebração. O Espírito está em 
constante alegria e celebração, o tempo inteiro, em relação a qualquer coisa que esteja 
acontecendo... assim, assim, queridos amigos, em admiração ao que vocês estão 
fazendo, celebrando até mesmo quando vocês têm um dia ruim, celebrando agora que 
ele sabe como é ter um dia ruim. [Risada da platéia] Vocês podem parar de ter tantos 
dias ruins porque o Espírito já sabe como é. [Mais risada] Vocês continuando insistindo 
nisso.

O Espírito está em constante celebração... se uma batalha está acontecendo... se alguém 
está fazendo aniversário... se há uma festa... se um aluno está estudando... se algo está 
sendo inventado... é sempre uma alegria e celebração constantes.

Vocês são Deus também. Será que vocês conseguem ficar em constante alegria e 
celebração? Podem parar de julgar o que é certo e errado, bom e ruim? Será que podem 
celebrar a morte de alguém que está perto de vocês? Podem estar em alegria e 
celebração quando lerem algumas das coisas hedionda que acontecem pelo mundo? Se 
não puderem, queridos amigos, então vocês não estão se permitindo ser Deus também.

Será difícil no começo, nós sabemos. Mas Deus, o Espírito, está em constante alegria e 
celebração. Não significa que Deus não compreenda as implicações do que está 
acontecendo, que não compreenda a profundidade das experiências que os humanos 
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têm. Deus está totalmente ciente da escuridão e da luz. Mas Deus celebra cada 
experiência.

Vocês são Deus também. E é tempo de alegria e celebração em sua vida. É tempo, como 
nós dissemos, de liberar o sofrimento pelo qual vocês têm passado, no qual vocês se 
colocaram. Cada momento, alegria e celebração... parem de nos responsabilizar por 
isso. São vocês que fazem isso. Celebrem com abundância cada processo em sua vida. 
Celebrem tudo.

Quando vocês se perguntam o que isto quer dizer - ser Deus também - significa 
compaixão. Significa alegria e celebração.

Deus está sempre criando (é o terceiro atributo). Há sempre um movimento de energia. 
Há sempre uma expressão de amor, e ele é criação, sempre está criando. Deus encontra 
motivo de grande alegria e celebração ao criar.

Vocês são Deus também. Vocês são Criadores em cada processo, estão constantemente 
criando quer saibam disto ou não. Agora é a hora de serem Criadores conscientes.

Queridos amigos, trabalhando com vocês, nós sabemos que vocês têm sonhos à noite. 
Vamos falar sobre sonhos aqui em uma de nossas discussões futuras. Mas vocês têm 
sonhos à noite, e alguns destes sonhos são horríveis e apavorantes. Alguns são 
desafiadores e difíceis, e não fazem sentido algum.

Mas, nestes tempos recentes, muitos, muitos, muitos de vocês aqui... nós estamos bem 
ao lado de vocês no meio de seus sonhos um tanto traumáticos. Vocês pararam em seu 
sonho, e disseram conscientemente: “Isto é só um sonho. Eu posso mudá-lo. É uma 
ilusão que eu estou criando. E, por eu ser o Criador, eu posso agora mudar o sonho para 
qualquer coisa que eu queira. E não sou mais uma simples vítima do meu sonho. Eu sou 
o Criador do sonho.”

Sentados aqui agora, vocês estão em um sonho. É uma ilusão. Tentem me encontrar. 
[Risada da platéia] É uma ilusão muito, muito real. É um potencial que está acontecendo 
de modo muito intenso, muito concentrado e muito material. Mas, vejam bem, existem 
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outros potenciais acontecendo em outros níveis. Entretanto, é neste que está o foco 
principal. Nós não precisamos ir para esses outros níveis. Permaneceremos aqui.

Mas, queridos amigos, que se sentam aqui como Deus também, vocês podem fazer a 
mesma coisa que têm feito nos sonhos. Parem por um momento. Respirem fundo. Lá 
vão vocês. Vocês são Criadores. Vocês não são vítimas de suas vidas. Vocês são os 
Criadores delas. Vocês são os Criadores de suas vidas. É isso que os torna tão únicos, 
mesmo por parte do Espírito.

Vocês são um tipo diferente de Deus também. Vejam bem, o Espírito que vocês 
conhecem, o Deus de todas as coisas, a unidade, não tenta especificar o que precisa ser 
criado. Esse Espírito permite que isto seja feito através de vocês. O Espírito de todas as 
coisas quer que vocês continuem a criar, e explorar, e aprender e crescer.

Essa é a grande diferença entre vocês, Deus, e o Deus do Lar. Vocês podem mudar as 
suas criações. Vocês podem direcioná-las para onde quiserem. O Deus do Reino, do 
Lar, não tem em particular nenhuma - como dizer - ele, e ela, deu a vocês esse direito de 
escolha criativa. Vocês podem se sentar aqui hoje e mudar suas criações. Vocês não 
precisam ser específicos.

Nós falamos disso com vocês na canalização sobre “criar em amplas pinceladas”. Não 
entrem nos detalhes. Vocês não têm que se preocupar sobre como o seu corpo processa 
comida em energia. Cuidamos disso nos níveis divinos. Acontece o mesmo com a 
criação de vocês. Criem em amplas pinceladas.

Se vocês não gostam do que estão criando, mudem. Como vocês mudam o que estão 
criando? Simplesmente respirem bem fundo. Liberem o Velho. Lembrem-se de que 
vocês estão em uma espécie de sonho muito real, e então façam a escolha em um nível 
geral amplo. Nós lhes falaremos em determinado momento do futuro sobre - digamos -
criações mais específicas. Mas primeiro vocês precisam entender a própria natureza da 
criação.

Assim, criem em amplas pinceladas. Mudem aquilo de que não gostam. Mas criem. 
Façam alguma coisa. Criem. É a natureza do Espírito, e vocês são Deus também.
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Queridos amigos, este conceito de “vocês são Deus também”... vocês estão começando 
a apreendê-lo, a senti-lo, a entendê-lo. E dizemos que o Super-Homem está morto para 
que vocês compreendam que simplesmente não tem a ver com criar um corpo perfeito. 
Isso é brincadeira de criança. Isso é brincadeira de criança. Queremos que essa energia 
seja liberada agora. Tem a ver com criar nos níveis mais divinos, em níveis altamente 
sofisticados.

E, queridos amigos, Deus sempre ama (é o quarto atributo). Deus sempre ama... ama 
todas as coisas... ama a experiência de vida... ama a expressão do Eu. Em sua vida, 
observem as áreas em que falta amor - áreas escuras, áreas difíceis, áreas dentro de si - e 
se permitam ter esse amor.

Nós lhes pedimos que sinceramente trabalhem com a primeira condição de Deus - a 
compaixão. Ela virá até vocês nas próximas semanas e meses, particularmente nestes 
próximos dias - ter total compaixão. Não significa indiferença. Não significa apatia.

Muito pelo contrário, na compaixão, vocês têm amor total, aceitação total, paixão total 
pelos outros. Ficar por detrás da mureta não significa não se importar. Significa deixar 
de fazer as coisas pela maneira da Velha Energia, pela maneira dualística. Significa dar 
uma olhada em como as coisas são realmente criadas. Pedimos que sinceramente, 
sinceramente trabalhem aqui nisso por um tempo.

Assim, temos muito, muito trabalho a fazer. Como dissemos, daqui a quatro anos ou 
mais - sem uma data específica -, a consciência humana passará por um salto quântico. 
Não estamos dizendo que alguma coisa particular irá acontecer nessa data. Não estamos 
dizendo que haverá manchetes diferentes nos jornais. Mas algo acontecerá no nível 
subjacente, semelhante ao que aconteceu em sua “convergência harmônica”. Não foi 
apenas o alinhamento dos planetas. Foi uma mudança de condições.

Uma mudança maior está para acontecer daqui a quatro anos. Há muito trabalho para 
vocês fazerem. Há muito trabalho para preparar - como dizer - a nova casa para o que 
acontecerá depois dessa época. As coisas vão se acelerar aqui em toda a sua volta. 
Entendam a razão de isto estar acontecendo bem agora.

Com isso, as energias amorosas de Arthur, Buda, Maomé, Moisés e Yeshua vêm 
abraçá-los. Eles voltarão também de um modo Novo com um nome Novo. Mas, por 
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agora, eles partem, eles deixam a Velha Energia. E eles deixam o caminho para o Novo 
com este grupo que chamamos de Shaumbra.

Vocês nunca estão sozinhos. Mas as coisas sempre mudarão.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes - Rio de Janeiro, setembro de 2003

(mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 2 de agosto de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 1: Os Atributos de "Você", Deus

Perguntas & Respostas

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que continuamos na energia deste dia. Enquanto 
vocês liberam coisas que os estavam impedindo de prosseguir... enquanto vocês 
permitem que sua divindade atue nesta realidade com vocês e participe de cada 
momento, todas as dinâmicas de sua vida mudam. Todas as energias à sua volta mudam.

Foi difícil chegar a este ponto, porque vocês estavam liberando Velhos processos 
previamente condicionados. No entanto, às vezes é assustador liberar o modo como 
vocês acham que as coisas deveriam ser.

É por isso que dizemos que o Super-Homem morreu. Ele era um conceito da Velha 
Energia a respeito de um tipo de humano com super poderes, incluindo uma super força 
física e super inteligência. Nenhuma dessas coisas é importante na Nova Energia. 
Nenhuma dessas coisas nem mesmo é real na Nova Energia. Vocês lutavam com este 
conceito de super humano. Os atributos de um Humano Divino são muito diferentes do 
que vocês achavam que fossem. Aqui se encontrava a maior parte dos empecilhos, a 
maior parte da luta.
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Agora vocês estão caminhando na Nova Energia, aprendendo um Novo caminho. É 
mais fácil para nós chegar até vocês nestes Shouds. É mais fácil para nós vir 
diretamente a vocês em qualquer modo. Compreendam que nós sempre estamos aí. 
Sempre queremos falar com vocês. Não é reservado para uns poucos. Está aí para vocês. 
Com as mudanças que vocês fizeram, é mais fácil.

Algumas vezes, vocês lutam com aquilo que nós deveríamos parecer e com o que a 
nossa energia deveria proporcionar. Livrem-se desses conceitos também. Vocês nos 
encontrarão em um novo lugar de sua consciência, em um lugar que vocês previamente 
nem mesmo sabiam que existia. Nós estamos com vocês no Novo lugar. Permitam que 
sua consciência vá até lá, e vocês nos ouvirão muito claramente.

VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM, mas ainda assim são únicos por direito. Vocês 
carregam um senso de auto-percepção e individualidade, algo que o Espírito do Lar não 
tem. Há algo mais que os torna únicos.

Vejam bem, Deus é um estudioso e sempre foi um estudioso. Professor é aquele que já 
esteve no caminho. O Espírito nunca percorreu o caminho antes. É por isso que vocês 
deixaram o Lar, para ter novas experiências, fazer uma nova criação, e essencialmente 
criar a Nova Energia. O Espírito sempre foi um aprendiz.

O que os torna uma exceção, Shaumbra, é que vocês são aprendizes, e também 
professores. É isso que os torna únicos em relação ao singular Deus de Casa. Vocês 
aprenderam muito em sua jornada. Vocês aprenderam o que é ser de lagarta a borboleta, 
o que é passar pela transformação, completar o Círculo, desde que deixaram o Lar até 
criarem a Nova Energia.

Cada um de vocês, Deus, está aqui neste momento como uma âncora de energia, mas 
também como um professor para aqueles que virão. Vocês estão aqui para guiá-los 
quando eles chegarem até vocês, pedindo orientação. Eles virão de muitos caminhos 
diferentes. Os pedidos que eles fizerem serão ouvidos por vocês, mas eles também serão 
sentidos por seu coração. E vocês saberão quando for a hora. Vocês saberão até o que 
dizer a eles, porque as palavras virão nesse momento em que conectarem sua energia a 
deles.
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Cada um de vocês está aqui, querido Deus, para ser o professor dos outros. Eles 
precisarão de vocês. Precisarão de sua compaixão. Precisarão sentir de vocês a alegria 
da celebração da vida. Eles precisarão saber que vocês são seus próprios criadores. 
Precisarão saber que vocês conseguem mudar em qualquer tempo a ilusão da realidade 
para vocês mesmos. Não para os outros, mas para vocês mesmos.

Querido Deus, cada um de vocês é inteiramente único. Vocês carregam um padrão de 
energia diferente do padrão do Espírito do Lar. Esse Espírito é o aprendiz. É hora de 
vocês serem o mestre.

Sabemos que vocês ainda têm dificuldade em aceitar isso e acham que não têm nada 
para ensinar, esperando participar de mais aulas [risada da platéia], esperando aprender 
mais, esperando até estarem prontos. Mas se vocês estão aqui, se estão conectados com 
estas palavras de alguma forma, é porque escolheram ser um professor, um professor de 
um jeito Novo em uma Nova Energia.

Este é um conceito importante na compreensão de que vocês são Deus também. Assim, 
vocês continuarão a aprender muito igualmente. Vocês continuarão a ter muitas, muitas 
experiências novas. Essa parte, a parte do aprendiz, certamente não acabou. Mas agora é 
hora de trazer ao equilíbrio a energia do mestre.

Com isto, teremos o prazer de ouvir suas perguntas.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1: Tobias, você poderia, por favor, compartilhar seus 
insights sobre como alguém mantém um equilíbrio entre estar presente no Agora e 
estabelecer metas e fazer planos para o futuro?

TOBIAS: Na verdade, a primeira coisa a fazer é respirar fundo, estar no Agora, e 
compreender que tudo que é apropriado vem para você. Na sociedade em que vocês 
vivem agora, com a consciência que vocês têm, sim, na verdade, existem – como você 
disse – metas ou planos. Vocês podem conseguir isto à maneira da Nova Energia, 
fazendo duas coisas. Permaneçam no Agora, mas expandam esse Agora para que ele 
abranja os potenciais do que pode vir a acontecer. Expandam o seu Agora para incluir 
os potenciais. Tragam esses potenciais para vocês no Agora. E depois estejam abertos 
para quaisquer mudanças que possam surgir.
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Entendemos que os planejamentos existem devido às energias dualísticas com as quais 
vocês vivem. Alguns planejamentos são necessários para certas coisas do dia a dia em 
sua vida, mas sempre incorporem neles a energia da mudança potencial. Vocês 
enquanto grupo de humanos vieram a este mundo em um tempo em que estabelecer 
metas, este enfoque nas metas, era muito importante. Teve seu valor na época.

Muitos de vocês desenvolveram planos e metas porque queriam realizar muito nesta 
encarnação. Grande parte centralizou-se na liberação dos Velhos processos, do Velho 
karma. Mas vocês podem liberar essa necessidade de estabelecer metas agora, do modo 
como faziam antes, porque não serve mais a vocês. Certamente, vocês têm que estar 
cientes do que está à sua frente e não serve mais, mas tragam essa energia para o Agora 
e permitam que ela mude. Permitam que ela se transmute o tempo inteiro. Vocês verão 
diferenças sutis, mas muito importantes, entre apenas estabelecer metas e fazer planos, e 
permitir que essa energia venha ao seu Agora e mude.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2: Tobias, eu tenho duas perguntas em uma. Estou 
liberando muitas coisas em minha vida, deixando ir coisas que não funcionam mais, o 
que me coloca, na verdade, numa posição em que, digamos, a minha ficha está limpa. 
Eu quero saber qual é a diferença entre livre arbítrio e os contratos que temos, e também 
se ao pedir... às vezes eu reluto em pedir alguma coisa, porque li e ouvi que quando 
pedimos algo é porque estamos em falta, e também somos os únicos a fazer a escolha. 
Você pode esclarecer?

TOBIAS: Na verdade, nós pedimos a você que respire profundamente junto conosco, 
com todos na sala. [Pausa enquanto todos na sala respiram fundo.] Mais uma vez. 
[Outra pausa para que o grupo respire fundo novamente.] Veja bem, você tem um 
bloqueio aqui na mente [apontando para a cabeça de Cauldre]. Você vai passar por tudo, 
tentando imaginar como funciona. Apenas siga o seu coração. É realmente simples 
assim. Você não se acostumou a seguir seu coração ainda, então pode precisar de um 
pouco de prática para fazer isto. Siga seu coração no que diz respeito a estas coisas. As 
respostas estão todas lá. As coisas apropriadas virão até você, e você saberá o que fazer 
com elas no Agora. Nesse ínterim, pare com a contenda. Tudo vem de um modo divino.

Nós falamos anteriormente sobre a diferença entre livre arbítrio – a capacidade de fazer 
escolhas – e a Vontade Divina. A Vontade Divina é a aceitação de todas as coisas. Ela 
está mudando integralmente a disposição energética de vocês, de modo que vocês 
incorporem um sistema de orientação divino. São vocês. É de vocês. Não vem de nós. 
Quando essa confiança entre o eu humano e o eu divino é estabelecida, vocês vêem 



28

como as coisas mudam. Vocês não precisam se preocupar muito com o que pedem, ou 
com as palavras que vão usar para fazer o pedido.

Às vezes, nós nos divertimos à beça com humanos que acham que não se expressaram 
muito bem. Nós não somos tão estúpidos! [Risada da platéia] E acima de tudo, a sua 
divindade não é assim. A sua divindade entende e quer fazer parte de sua vida. Vocês 
não precisam definir estas coisas com detalhes. Vocês não precisam se preocupar com o 
que estão pedindo.

De maneira muito simples, vocês poderiam dizer: “Querida divindade interior, venha e 
faça a sua parte. Oriente-me na minha jornada.” É simples assim. Então, tudo muda, 
todas as dinâmicas. Vocês saem da estrada da dualidade. Tudo vem até vocês. É um 
pouco difícil de explicar com palavras humanas porque há uma tendência para 
intelectualizá-las. Por isso, nós lhes pedimos que respirem fundo, para que sintam, para 
que possam sentir toda a energia que entregamos a vocês antes de nossas palavras serem 
ditas. Vocês têm esse sistema de orientação divino. Confiem nele.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: Tobias, eu presto serviço voluntário para uma 
agência que fornece atendimento a pessoas que são HIV-positivo. Designaram-me para 
estar com os pacientes terminais na hora da transição. Será que devo permanecer nesta 
agência? E, será que estou no caminho certo?

TOBIAS: Essa é uma pergunta muito específica para nós respondermos. Novamente, 
pediríamos que você fosse ao seu coração. Estamos analisando as energias que 
envolvem a pergunta. [Pausa] O que você está fazendo é muito benéfico, mas você 
deveria definitivamente abrir-se às opções. Não tem a ver com ficar ou não na agência. 
Tem a ver com o trabalho que você está fazendo no que se refere ao processo de 
transição, que também é um de nossos projetos favoritos. O bem que você está fazendo 
nesse processo de transição é que é importante. A estrutura da agência não. Se você se 
sente sufocada pela estrutura... então é hora de sair por conta própria. Compreenda que 
você está aprendendo muito neste exato momento sobre o processo de transição, em 
muitos níveis diferentes. Você também detém grande compaixão, e este é um elemento 
muito importante no tipo de trabalho que está fazendo.

Abra-se para os novos níveis de compreensão que você está adquirindo, e – como dizer 
– trabalhe, sim, com o que está vindo do outro lado, daqueles que fizeram a transição, 
especialmente aqueles com quem você trabalhou no ano passado. Eles estão vindo do 
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outro lado para trabalhar com você. Eles escolheram não reencarnar na Terra no 
momento. Estão atraídos pelo seu trabalho. Muitos dos que fizeram a transição no ano 
passado estão particularmente disponíveis para você bem agora, especialmente se você 
expandir a natureza deste trabalho.

Você é honrada pelo trabalho que faz. Você trabalha com compaixão, sem julgamento, e 
compreende que é apenas um processo pelo qual vão passar. Nós lhe agradecemos.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4: Olá, Tobias, minha pergunta está relacionada a 
experiências que tenho tido há um ano e meio ou dois. Eu mudei um tempo atrás e 
passei a deixar cada vez mais meu coração me guiar. E, as coisas fluíram, e me levaram 
a diversas partes do país e a um trabalho diferente. Há cerca de um ano e meio ou dois, 
algo mudou. Pode apenas ser parte de uma liberação tremenda que está acontecendo. 
Mas, no momento, eu não consigo me comunicar com o meu coração, por assim dizer. 
E, não existe paixão ou energia que me leve para alguma direção. E já faz bastante 
tempo, o que é muito incômodo, estranho, frustrante... não sei o que dizer. Algum 
comentário sobre isso?

TOBIAS: Temos, sim. [Risada da platéia] Um dos processos que temos visto os 
Shaumbra atravessar é um ciclo de atividade seguida de nenhuma atividade, um arroubo 
de paixão seguido da falta de paixão. O que reparamos é algo bastante característico 
porque vocês estão passando por muitas evoluções de consciência. Algumas vezes, sua 
própria divindade se fechará para vocês, colocando-os no período de quietude. O 
caminho em que você estava deixou de ser o caminho mais elevado. Assim, você 
atravessará um ciclo de quietude ou reserva.

Entretanto, este é também um dos períodos em que vocês estão na verdade mais 
conectados com a sua divindade. Quando o Espírito e vocês estão nas situações mais 
difíceis e desafiadoras, na escuridão, no abismo, é quando de fato o Espírito está mais 
perto. Mas vocês não notam porque a compaixão não está disponível. A mente humana 
da Velha Energia não vê desta forma. Sente como se houvesse uma separação.

Nós lhe pedimos que ainda conviva com isso. Compreenda o que está acontecendo. E 
saiba que seu próprio Eu – você, Deus – está criando agora caminhos inteiramente 
Novos.
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Agora, você voltará daqui a aproximadamente quatro a cinco meses, nos chamando, e 
dizendo: “Tobias, está tudo muito louco agora. Tudo está acontecendo tão rápido [risada 
da platéia]. Eu tenho muita compaixão, e estou me virando pra todo lado.” Então, veja, é 
apenas um ciclo que você está atravessando. Conviva com isso e compreenda que sua 
própria divindade está planejando um Novo percurso.

SHAUMBRA 4: Bem, o difícil é que a mente quer se meter e resolver, e comandar, e 
planejar tudo.

TOBIAS: É mesmo.

SHAUMBRA 4: E quando a conta bancária de alguém vai diminuindo e diminuindo, a 
mente REALMENTE quer se meter e resolver...

TOBIAS: De fato. E, de certa forma, isso também é uma bênção, porque faz soar o 
alarme, que diz ao Eu Divino: “É hora de fazer alguma coisa aqui.” Assim sendo, 
trabalham de mãos dadas. No que diz respeito à falação da mente, nós lembramos de 
novo – é muito simples para todos vocês –, a mente não consegue ficar falando 
enquanto vocês respiram profundamente.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5 (da Internet): Tobias, tem um livro popular com 
decodificações da Bíblia que interpreta o fim do mundo como sendo em 2006. Do que 
se trata?

TOBIAS: A energia deste livro é muito precisa... de certa forma. Mas foi escrito na 
Velha Energia. Existem alguns equívocos e algumas coisas envoltas em muito medo 
aqui. O que é preciso é o sentimento de que haverá uma mudança grandiosa nestes 
próximos três a quatro anos. Alguns predisseram que o salto quântico seria em 2012. 
Nesta decodificação das escrituras, dizem que ele ocorrerá em 2006. Nós achamos que 
será lá para meados de setembro de 2007.

Mas não é uma data fixa. É um ponto de separação que se move. Assim, não se 
prendam a nenhuma data específica. Não será o fim do mundo. Será o começo de uma 
Nova Energia. Será o começo de um tempo inteiramente Novo. Será o começo de uma 
Nova consciência na Terra.
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Alguns humanos passarão por tempos muito difíceis. Alguns se revoltarão. Muitos 
deixarão o planeta. Mas, vocês, Shaumbra, por causa do trabalho que estão fazendo, por 
causa de nossas reuniões, compreenderão que é apenas uma Energia inteiramente Nova 
na qual vocês vão entrar. Nós lembramos novamente a vocês que, por favor, não caiam 
nos dramas e nas teorias de conspiração de cercam isto tudo. É simplesmente a evolução 
da consciência divina.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6: Tobias, é tão bom estar aqui com você em pessoa. 
Minha pergunta...

TOBIAS: É uma ilusão. [Risada da platéia]

SHAUMBRA 6: Uma boa ilusão! Minha pergunta quer ser independente desde a 
Independência, no workshop de Missouri, porque ela não faz parte da consciência de 
massa. A menstruação é algo obsoleto?

TOBIAS: Ela está tão entranhada na biologia humana que levará um tempo. E 
especificamente esta é uma das coisas sobre as quais falaremos este ano em nossas 
discussões médicas e biológicas. Vocês verão – como dizer – vocês verão uma 
dicotomia. Vocês verão algumas mulheres passarem por um período muito, muito mais 
difícil com isso, e outras terem um período muito mais tranqüilo. Até certo ponto, é uma 
situação ou condição que pode logo desaparecer da biologia humana. Mas das 
encarnações que vocês estão vivendo agora, certamente ela fará parte. Há coisas que 
podem ser feitas para reduzir seus efeitos. E, nós pedimos que a platéia adivinhe qual é 
a primeiríssima coisa a se fazer:

PLATÉIA: RESPIRAR FUNDO!

TOBIAS: Isso. Respirar fundo na aceitação da mudança que vai ocorrer em sua biologia 
reduzirá o impacto. Existem certas ervas e até certos métodos de energia – alguns estão 
disponíveis agora, outros se tornarão muito em breve – que ajudarão nisso.
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Existem implicações muito significativas deste processo de mudança que também têm a 
ver com uma – digamos – mudança geral na energia feminina, particularmente no 
ambiente muito masculino em que vocês vivem. Mas, por direito, saibam que os efeitos 
podem ser reduzidos através da respiração. Eventualmente, sentimos que não fará mais 
parte – como dizer – da matriz – boa palavra – da condição humana.

SHAUMBRA 6: A feminilidade será... a criatividade se expressará de uma forma 
diferente?

TOBIAS: Certamente.

SHAUMBRA 6: Aaaah... obrigada!

TOBIAS: Bem colocado!

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7 (da Internet): Há um tremendo debate e polarização 
dentro da comunidade e entre as organizações religiosas no Canadá, considerando a 
proposta do governo federal de mudar a definição de casamento – que é normalmente a 
união de um homem e uma mulher – e estendê-la para incluir a comunidade gay. Você 
poderia comentar algo?

TOBIAS: Queridos amigos, uma das coisas que nos agrada é quando vemos as 
manchetes dos jornais e ouvimos as notícias. Há muito progresso sendo feito nesta área. 
Vocês às vezes se perguntam sobre o efeito do seu trabalho na Terra. Tem havido muito 
progresso nesta área nestes últimos anos. Os governos mudarão para liberar seu controle 
sobre o povo. Eles estão aqui para servir, e se esqueceram disso. Desse modo, 
especificamente, quer atendam um casal gay, quer atentam qualquer que seja o tipo de 
casal, eles estão aqui para servir. Este também é um reflexo das mudanças em sua 
sociedade e em sua consciência. Há mais e mais aceitação. Rapidamente, rapidamente, 
barreiras estão sendo quebradas.

Aqueles que vieram com uma energia equilibrada de masculino e feminino, aqueles que 
vocês chamam de gays ou homossexuais, têm causado muita mudança no equilíbrio 
geral deste planeta de muita energia masculina Velha. As coisas estão mudando 
rapidamente, e, na verdade, muitos não estão gostando disso. Quando a consciência e o 
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governo chegam ao ponto de reconhecer a união de amor de quaisquer duas pessoas, 
saibam que a essa altura vocês fizeram muito progresso. Seu trabalho causou um 
impacto.

Deus ama o relacionamento de quaisquer duas pessoas, e VOCÊS SÃO DEUS 
TAMBÉM. Não importa como esse amor é expresso, como é criado. São essas Velhas, 
Velhas barreiras que precisam ser destruídas. E muito progresso foi feito. Nós vemos 
nesta terra do Canadá que eles estão progredindo muito rapidamente. Isto mudará a 
consciência geral no mundo ocidental muito rapidamente, e a natureza essencial – como 
dizer – da energia masculina desequilibrada que está no Ocidente no momento. Assim, 
seria bom ver que isto mudou.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7: Oi, Tobias. Eu tenho três filhos – 11, 12, e 17 anos. 
Dois foram considerados disléxicos e um como sendo hiperativo. Você tem algumas 
palavras de sabedoria para eles?

TOBIAS: De fato, eles vieram certamente como – não gostamos de rotular muito – mas 
vocês os chamam de “crianças de cristal”. Vieram com atributos claros, crianças 
altamente sensitivas, que têm dificuldade de manter o foco em um mundo de Velha 
Energia, e assim apropriadamente. Nós já falamos sobre as escolas da Nova Energia, 
que não avaliarão um estudante nem o julgarão pelo tipo de atributo que possui, que, de 
certa forma, é um dom. Essas crianças também estão em um estado de consciência 
expandida e de Agora Expandido.

Nós os encorajamos, enquanto pais de anjos humanos que escolheram trazê-los, para 
serem seus guias nos primeiros anos – que não olhem para isso como sendo um tipo de 
deficiência de modo algum, mas sim uma dádiva única. Pedimos que façam com que 
eles também respirem fundo regularmente. Conversem com eles do modo amoroso que 
vocês fazem, e ajudem-nos a compreender que vocês podem estar em modo expandido e 
também ter um foco ao mesmo tempo. Um não precisa substituir o outro.

Compreendam também que eles são altamente, altamente sensitivos no nível mais 
profundo de sentimentos. A falta de um foco específico nesta realidade é também, de 
certa forma, uma proteção para eles. Isto os ajuda a evitar coisas como problemas 
médicos sérios dentro de seu ser. Coloquem-nos em um regime regular de respiração e 
aceitação. Ajudem-nos a entender as dádivas que estão incorporadas nisso. Não tentem 
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negar estas condições, mas sim trazê-las para a aceitação, e – como dizer – aproveitem 
as dádivas com eles.

SHAUMBRA 7: Eu agradeço muitíssimo.

TOBIAS: Obrigado você!

PERGUNTA DE SHAUMBRA 8 (da Internet): Como alguém deixa a consciência de 
massa para trás, e como a gente sabe se está tendo sucesso ou não? É meio confuso e 
não tenho certeza do que isso significa exatamente ou como isso se parece?

TOBIAS: Cauldre está brincando conosco, e disse que vai sugerir um medidor de 
consciência de massa que... [Risada da platéia] Queridos amigos, simplesmente ter a 
compreensão do que é consciência de massa e fazer a escolha de estar pronto para 
deixá-la é suficiente, tudo mais se estabelece. A sua natureza divina sente e ouve isto. 
Veja isto como um exemplo de criar em amplas pinceladas. Então, você começa o 
processo de se liberar da consciência de massa. A experiência é única para cada um. 
Não é algo que poderíamos dizer que tenha um sentimento específico... ou uma cor 
específica que você verá... ou um evento específico. É dizer simplesmente: “Estou 
pronto para liberar.”

Agora, nós voltamos a isto, dizendo que vocês nunca teriam levantado a questão ou 
ouvido a canalização se não estivessem prontos para liberar a consciência de massa. Era 
algo que vocês estavam prontos para fazer. Simplesmente é cruzar esse ponto em que 
vocês dizem: “Eu escolho realmente liberar.” Todas as dinâmicas foram sendo 
estabelecidas dentro de vocês de qualquer forma. É agora apenas uma questão de saber 
que vocês a deixaram.

Vocês notarão súbitas diferenças em sua vida no início e dentro de algum tempo 
diferenças ainda maiores. Uma diferença súbita que pode surpreender e chocar vocês 
algumas vezes é sentir-se até mesmo mais separados dos amigos, da família e da 
humanidade em geral. Mas, mais tarde, isso volta e se transmuta em uma empatia muito 
profunda e compaixão, porque vocês caminharam por esse lugar.



35

Outros pequenos sinais serão como um sentimento de desorientação porque vocês têm 
que deixar os laços da Velha energia. Vocês podem sentir como se estivessem –
digamos – às vezes perdendo a memória. Ou como se não estivessem altamente 
enfocados. Todas estas coisas fazem parte disso, mas depois retornam quando vocês 
estiverem firmes na Nova Energia.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 9: Eu queria saber o que você poderia nos dizer sobre a 
energia de Adam Kadmon no planeta e como ela se manifesta.

TOBIAS: Realmente. A energia de Adam foi desenvolvida e produzida pela Ordem do 
Arco. Foi um dos modelos iniciais para o divino e a biologia virem juntos à Terra. Foi 
um longo caminho que essa energia levou antes de vir para a Terra, o que vocês 
chamariam, de certa forma, de um tipo de jornada galáctica.

A energia de Adam Kadmon que foi trazida a vocês a esta altura não lhes serve mais. 
Vocês poderiam dizer que este é um dos atributos da consciência de massa. Foi um 
modelo de energia que muitos de vocês sustentaram. Vocês poderiam olhar para a 
energia dos Sete Selos e vê-la claramente. Nós a vemos claramente aqui, e é difícil 
descrever em palavras. Mas é sinuosa. É algo que está no DNA da biologia também.

É hora de deixar essa energia ir. Um Novo alguém aparecerá. Não queremos dar um 
nome a esta altura. Os humanos amam estes nomes. Queremos mantê-lo em uma 
arquitetura aberta a esta altura. Mas vocês podem honrar a energia de Adam Kadmon. 
Agora vocês a podem deixar ir, e será substituída por algo muito interessante. Mas foi 
simplesmente um modelo para o Velho. Obrigado por esta pergunta encantadora.

[Pausa]

Assim queridos amigos, começamos nossa nova série, a Série da Nova Energia, com 
uma lembrança de que VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM. Vocês sempre foram. Vocês 
sempre serão. Vocês são o único Deus por causa das experiências pelas quais passaram. 
Mas vocês não estão separados de Deus. Vocês não são menos do que Deus. Vocês não 
são indignos do amor de Tudo o que É. VOCÊS SÃO DEUS TAMBÉM.



36

Daqui vocês continuam a ser os professores. Daqui vocês continuam a ajudar os outros 
a compreenderem. Daqui vocês continuam a criar os caminhos da Nova Energia. Estes 
são muito importantes no momento, nestes próximos quatro anos para o trabalho que 
vocês fazem. Ajudará a determinar a facilidade na qual a humanidade e Tudo o que É 
passam para a próxima fase. Vocês têm um grande trabalho a fazer!

Vocês nunca estão sozinhos. Vocês têm o nosso amor e o nosso apoio todo o tempo.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes - Rio de Janeiro, outubro de 2003 -
(mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de setembro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 2: A Compreensão Expandida do Ser

 Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos novamente. Ah, como eu, 
Tobias, e todos esses que são parte do Conselho Carmesim gostamos destes momentos 
que compartilhamos com vocês! Amamos a hora em que a música toca [antes da 
canalização]... quando vocês abrem seus corações... quando vocês se permitem sentir... 
quando vocês nos convidam, a todos, a vir a este espaço. Uma transição verdadeira de 
energia acontece aqui. É um encanto ver vocês todos durante este período... deixarem ir 
um pouco... liberarem... e permitirem que o amor do Espírito flua para dentro de vocês e 
à sua volta.

Levamos um tempo para nos ajustar quando chegamos. As energias estão muito fortes, 
mesmo para nós. Vocês são tão intensos em seu trabalho! Vocês são tão apaixonados! 
Nós amamos simplesmente nos sentarmos aqui com vocês.

O trabalho com estas canalizações – o que nós agora chamamos de Shouds – está se 
tornando muito mais fácil. Há uma diferença profunda para mim, Tobias. Eu costumava 
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vir até um Cauldre (Geoffrey Hoppe) nervoso e um tanto confuso. Ele não tinha tanta 
certeza de que eu me apresentaria! Não estava tão certo de que a energia dele era clara o 
suficiente para permitir que eu chegasse integralmente. Voltando a esses dias passados... 
oh, queridos amigos, vocês eram tão diferentes naquela época, muito mais tristes, muito 
mais temerosos de si próprios!

Agora nós podemos nos unir energeticamente e apresentar um Shoud a uma só voz, 
ainda que com muitas, muitas vozes. O que vocês ouvem agora é muito mais do que eu, 
Tobias. Vocês estão ouvindo Cauldre. Ele está finalmente se permitindo tornar-se parte 
disto. Surpreendente! [Risada da platéia]

Vocês estão ouvindo vocês mesmos, porque estão abrindo seus corações, e percebem 
que estamos todos ligados. Vocês percebem que nós simplesmente trazemos suas 
mensagens de volta a vocês. Vocês estão abrindo o coração em amor e em confiança, e 
emprestando a sua energia. Portanto, vocês podem ouvir sua voz inscrita nestas 
palavras, inscrita na vibração desta energia. Vocês estão se permitindo ouvir a si 
mesmos pela primeira vez.

Vocês estão se permitindo ouvir a pessoa que está próxima de vocês. Ah, por tanto 
tempo vocês se fecharam aos que estivessem perto, ao seu redor. O nível de confiança 
dos outros estava muito baixo. Mas, agora, agora ouçam as vozes deles inscritas nas 
vibrações destas palavras. Aquele que está perto de vocês tem sabedoria e amor e 
compaixão.

Ouçam os anjos que vieram louvar vocês! Ah, eles fazem fila para vir a este evento, 
para estarem com vocês. Agora vocês podem ouvir o coro dos anjos que chegam, que se 
juntam no Segundo, e Terceiro, e Quarto Círculos.

Que jornada maravilhosa nós estamos compartilhando juntos, uma época maravilhosa 
na Terra! Ah, sim, na verdade há dificuldades e desafios. Mas nunca antes a consciência 
se moveu tão rápido. Nunca antes a vibração da Terra se moveu tão rápido.

Vocês podem ver o testemunho disto nas tecnologias à sua volta. A tecnologia 
simplesmente segue a consciência. A sua tecnologia está mudando muito rapidamente. 
Mas não é a tecnologia que está mudando o mundo. São vocês. É a consciência e a 
vibração que estão mudando o mundo. Elas ficam evidentes nas tecnologias.
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Nestes últimos quinze anos, desenvolveu-se mais tecnologia do que em toda a história 
da humanidade. Vocês que vieram na época da Segunda Guerra ou depois, e têm vindo 
desde então... vocês trazem um modo novo e confiante de movimentar energias.

As gerações anteriores tinham medo de liberar sua herança, tradições e raízes familiares. 
Vocês chegaram, algumas vezes para espanto de seus pais e dos pais deles, e não deram 
continuidade às tradições. Vocês quebraram as barreiras. Criaram os Novos processos. 
Eles voltaram seus olhos para vocês. Mas vocês vieram prontos para fazer a mudança.

O que é tão especial em relação aos Shaumbra é que vocês querem muito ir para os 
níveis bem difíceis. Vocês querem continuar voltando a estas reuniões, continuar a ir a 
alguns níveis bem difíceis e desafiadores dentro de seu próprio ser. Este grupo de 
Shaumbra nós admiramos profundamente.

Nós brincamos com Cauldre e com vocês todos de que seria fácil falar dos tempos 
passados nestas reuniões. Vocês repararam, Shaumbra, que nos Shouds vocês não falam 
dos Velhos dias? Vocês não tentam voltar e reacender as energias de Lemúria ou 
Atlântida. Oh, muitos, muitos que estão nesta jornada se sentem atraídos pelo passado. 
E é apropriado. Eles precisam ter uma compreensão de como todas as coisas 
aconteceram. Mas eles podem se perder nisso também.

Não com este grupo de Shaumbra. Vocês estiveram lá e fizeram isso. Vocês querem 
entrar no Novo. Vocês querem mover a consciência adiante. Este grupo de Shaumbra é 
muito especial.

Sim, nós poderíamos falar de alienígenas, dos galácticos. É apropriado para muitos, 
porque eles precisam compreender que há muito mais além no universo do que o mundo 
deles. Há muito mais acontecendo. Muito mais foi revelado no passado.

Este grupo não opta por trazer os assuntos de energias intergalácticas, 
multidimensionais, alienígenas. [Risada da platéia] Vocês estiveram lá e fizeram isso. 
Vocês escolheram ir para o próximo nível descobrindo, e se divertindo, e tendo um 
relacionamento com o seu Divino. Em vez de ir para estes lugares distantes fazer sua 
busca, vocês continuam indo para dentro de si.
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Vocês são os que escolhem os assuntos que são discutidos nos Shouds. Nós apenas 
carregamos a energia. Nós simplesmente os ajudamos a celebrar o que vocês estão 
aprendendo. Este grupo de Shaumbra, na verdade, não opta por trazer à baila as 
conspirações.

Cauldre brinca conosco e diz que talvez se falássemos sobre estas coisas atrairíamos 
grupos muito, muito maiores. Mas, não é o que vocês escolhem trazer. Não é nisso que 
vocês optam concentrar sua atenção.

Conspirações? De fato, muitas delas são reais. De fato, muitas delas são super 
dramatizadas. De fato, todas elas estão imbuídas de medo. Este grupo não escolhe ir até 
aí. É isso que é tão especial com relação aos Shaumbra.

Vocês vêm aqui para um trabalho desafiador. Vocês vêm aqui para ter revelações no seu 
interior sobre vocês mesmos e o seu relacionamento com o Espírito. Vocês vêm aqui 
para descobrir a Nova Energia que está dentro de vocês. Na verdade, os Shaumbra são 
especiais ao redor de todo o mundo. Os Shaumbra estão pavimentando um Novo 
caminho, um caminho muito Novo.

Assim, é uma honra para todos nós estar aqui com vocês. É uma honra para vocês estar 
aqui com vocês neste dia!

Queridos amigos, nesta Série da Nova Energia, vocês disseram, e nós estamos ajudando 
a trazer através das mensagens que são um pouco diferentes, um tipo diferente de 
convidado. Nós dissemos que estaríamos discutindo assuntos oportunos que estão 
ocorrendo em seu planeta, ajudando-os a entender o que está se apresentando a vocês, 
quais são as tendências e os padrões, ajudando-os a entender por que vocês estão 
vivenciando determinados sentimentos, e emoções, e experiências.

Com isso, trazemos um convidado especial neste dia. Pedimos a vocês que 
simplesmente inspirem e sintam as energias deste convidado. Ele é importante para o 
que está acontecendo no mundo bem agora. Ele é importante para a consciência deste 
planeta. O convidado de hoje também é importante para a nossa discussão.
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Respirem fundo e se permitam sentir suas energias. Ele ainda vive no planeta, mas 
estará partindo muito, muito em breve. Vocês o conhecem como uma pessoa que 
carregou uma longa tradição, mas uma tradição que está pronta para mudar. Sim, é a 
energia do Papa João Paulo II que vem aqui visitá-los hoje. Ele está fazendo a transição 
bem agora. Ele está deixando o físico. Neste exato momento ele está numa das últimas 
peregrinações de seu mandato. Ele estará partindo muito em breve. Ele está velho e 
enfermo no corpo humano. Mas seu espírito está tão forte e perspicaz como nunca.

Ele veio em um momento muito importante para a Igreja Católica, que, como sabem, 
tem suas origens no trabalho que todos vocês fizeram na época de Yeshua. Ela foi 
chamada de igreja de Yeshua. Desta surgiram muitas, muitas outras igrejas.

Ele chegou em uma época de mudança, fazendo um trabalho muito difícil, equilibrando 
a Velha Energia com a Nova. Foi uma tarefa muito difícil para ele, pois muitos, muitos 
humanos preservam uma Energia muito Velha da igreja e não querem liberar isso. 
Querem voltar realmente aos Velhos processos. João Paulo II veio como uma ponte 
para a Nova Energia. Na verdade, ele queria partir deste planeta vários anos atrás. Ele 
assumiu uma responsabilidade muito difícil. Mas as Velhas Energias da igreja o 
impediram de ir. Elas não queriam vê-lo partir porque sabem que o que vem a seguir 
são grandes mudanças, mudanças difíceis na igreja. Ele está realmente pronto para ir 
agora, e é hora de mudar a essência da igreja.

Parte da energia dele ainda permanece como o Papa. Ele não pode compreender por que 
se apóiam nele. Ele não pode terminar seus discursos, e terminam por ele de qualquer 
jeito. Para começar, ele não os escreveu. Reparem na diferença das palavras que ele fala 
agora versus o que ele dizia há dois, três, quatro anos. Ele não está escrevendo mais 
suas próprias palavras. De vez em quando, quando ele ganha força, ele lança algo não 
escrito no script. Isto faz com que muitos dos presbíteros da igreja saiam correndo 
[algumas risadas], pois ele se aproxima de muitas compreensões e muitos insights 
Novos, mesmo agora em seu trabalho.

Ele vem a este encontro para ver um grupo de humanos que pode dizer corajosamente: 
“Eu Sou Deus Também”. Ele vem a este encontro não como um homem frágil, doente e 
velho, mas como um anjo vivaz, um humano enérgico que entende a necessidade da 
mudança, que entende que a igreja em si está passando por muitas dificuldades e muitas 
mudanças. Ele se preocupa com a maneira com que a igreja faz estas mudanças.
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Ele se senta aqui hoje com vocês, todos vocês. Ele sente a energia de vocês e vê o 
progresso que vocês têm feito. Ele vê como vocês ajudaram a criar a igreja em primeiro 
lugar. Alguns de vocês aqui foram professores dele em vidas passadas. Ele vê como 
vocês então se afastaram das próprias igrejas que vocês ajudaram a construir, saíram em 
sua própria jornada solitária, e agora voltaram para uma Nova compreensão onde vocês 
podem dizer: “Eu Sou Deus Também”.

É maravilhoso ter João Paulo conosco hoje. Ele pede que não lamentem, não se 
preocupem quando ele fizer sua passagem. Ele diz que a energia dele estará mais 
presente do que nunca neste grupo. Ele gostaria de trabalhar com os Shaumbra, e 
gostaria de aprender com os Shaumbra. Ele está muito feliz em ver como um grupo tão 
pequeno de humanos pode causar um impacto tão grande na consciência. Ele está muito 
feliz em ver como um grupo tão pequeno de humanos pode passar tão rapidamente por 
um processo tão difícil e desafiador.

Nós chamamos esse processo de “a expansão da compreensão do Ser” – o processo pelo 
qual vocês têm passado em todos estes dias desta encarnação, mas particularmente 
nestes últimos poucos anos. Vocês estão expandindo a identidade do seu Ser enquanto 
ainda estão aqui na Terra. É um processo difícil. É um processo desafiador. E, às vezes, 
parece um processo que nunca tem fim. Segue em ciclos, como vocês aprenderam. Não 
é um caminho reto. É um caminho circular. Cada vez que vocês completam o círculo, 
vocês voltam novamente, mas com uma nova compreensão, uma compreensão 
expandida da sua identidade. Vocês entendem o processo do qual estamos falando aqui 
porque vocês passaram por ele. Ah... é tão bom terem passado por esta experiência... 
assim vocês podem ser os professores.

A primeira etapa na consciência expandida da sua identidade é o despertar. Até o seu 
despertar, vocês estão simplesmente adormecidos e inconscientes. Vocês estão 
simplesmente passando pelas implicações de ser um humano.

Lembram-se do seu despertar? Lembram-se daquele bater na porta... daquele sentimento 
interior implacável de que alguma coisa não estava certa... daquela irritabilidade 
profunda pela qual vocês passaram... daquele sentimento de não se reconhecer... 
sentimento de que algo estava mudando, mas vocês não sabiam o que era?

Então, vocês chegaram ao ponto de despertar. Pode ter sido uma situação muito difícil, 
um acidente de carro talvez, e depois um período em que vocês ficaram 
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impossibilitados, quando então tiveram que ir para dentro de si. Pode ter vindo como o 
resultado de uma experiência, ou talvez de uma aula que tenham assistido ou um livro 
que tenham lido. O despertar veio em resposta àquele desejo incômodo que estava 
dentro de vocês, àquele bater na porta que vocês estavam ouvindo, mas ignorando por 
tanto tempo.

O despertar veio, e é belo de tantas maneiras. Foi divertido. Carregava uma energia 
nova e fresca. Havia uma nova esperança e um sentimento inteiramente novo. Vocês 
olhavam para quem vocês tinham sido antes do despertar e não podiam nem imaginar 
que estiveram tão fechados, que foram tão limitados em seus enfoques.

Ao despertar, vocês querem correr para dizer a todos o que vocês vivenciaram. Vocês 
querem contar a todos sobre este novo sentimento interior que vocês têm. Vocês querem 
compartilhar com todo mundo os seus novos sonhos, seus novos níveis de energia.

Vocês descobrem rapidamente que, ao falarem a eles, eles reviram os olhos! [Risada da
platéia] Sim, eles começam a falar de vocês por trás das costas. Eles vêm até vocês e 
dizem: “Estávamos falando de você. Estamos preocupados.” Mas, vocês sabem em seu 
coração que era real, que o despertar não foi apenas uma outra falsa esperança. Foi real.

No despertar, existem dificuldades. O despertar acorda tudo dentro de vocês, não apenas 
o bom, não apenas a luz. Tudo. Ah, sim, agora vocês começam a ter experiências, 
sentimentos e pensamentos... reviver as vidas passadas... reviver as dificuldades e os 
desafios... reviver uma época antes de sequer virem à Terra. Tudo surge no despertar.

Uma depressão quase que se instala a esta altura. Vocês pensavam que o despertar era a 
resposta final, não pensavam? Vocês pensavam que tudo ia ficar melhor, que Deus e os 
anjos iam cuidar disso para vocês, não pensavam?

Agora, na segunda etapa desta identidade em expansão... agora que vocês passaram pelo 
despertar... vocês foram para o processamento. Vocês se tornaram experts em processar! 
Vocês foram a curadores e facilitadores. Vocês foram a workshops e cursos. Vocês 
nunca terminavam de processar. [Risada da platéia]
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O processamento era importante porque alguma coisa estava cozinhando dentro de 
vocês. Vocês tinham despertado. Agora era hora de obter uma melhor compreensão. 
Vocês precisavam falar sobre as vidas passadas. Vocês precisavam falar sobre as 
dificuldades de sua infância nesta vida.

Vocês precisavam ficar zangados... com os cônjuges... ou os pais. Vocês precisavam 
ficar zangados com Deus. Sim, tudo bem se zangar com Deus. Ah, ajuda a liberar uma 
quantidade enorme de energia muito Velha e enclausurada. Vocês precisavam chorar. 
Vocês precisavam deixar sair algumas emoções. Vocês precisavam fazer o papel de 
vítimas às vezes. Vocês precisavam liberar tudo isso. O despertar deu vazão a isso.

Vocês precisavam falar sobre isso. Sim, alguns de vocês têm cônjuges que pensavam 
que vocês nunca parariam de falar sobre isso [risada da platéia], amigos que começaram 
a evitá-los quando vocês perguntavam se poderiam almoçar juntos. [Mais risada] Ah, 
que época maravilhosa para processar! Serviu bem a vocês. O processamento foi uma 
parte importante da sua nova compreensão do Ser.

Mas então chega a hora de prosseguir. Como vocês saberão que é apropriado? Ah, 
quando vocês estiverem repetindo as mesmas histórias novamente. Quando vocês 
estiverem indo constantemente ao passado... tendo que constantemente trazer à tona 
estas histórias... criando constantemente algumas vidas passadas para dar a vocês um 
tipo de conforto com relação a onde vocês estão no momento... então o processamento 
foi feito. É hora de seguir em frente.

Então, vocês passam para a etapa seguinte, que é a da liberação. É mais ou menos aqui 
que encontramos vocês, Shaumbra. Liberando. Quando começamos há quatro anos e 
um mês a estar com vocês, vocês estavam nesta etapa de liberação... um tanto 
confusos... muitos de vocês querendo voltar para a fase de processamento. Liberar é 
uma parte importante desta expansão de sua identidade... liberar... este deixar ir... deixar
ir. É muito difícil, como vocês sabem.

Há uma tendência de querer vir a novas compreensões e aclaramentos enquanto vocês 
ainda estão presos ao passado. Nós trabalhamos com vocês por muito tempo na 
liberação, no deixar ir o Velho. Enquanto vocês estavam liberando, vocês perderam 
empregos... vocês perderam cônjuges... vocês perderam o senso de identidade de quem 
vocês eram. Mas vocês tiveram que deixar ir. Vocês tiveram que deixar ir. Isto foi 
provavelmente uma das fases mais difíceis e desafiadoras pela qual vocês passaram. 
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Será do mesmo jeito para aqueles com quem vocês trabalham. Eles vão querer liberar 
um pouquinho com a sua orientação, mas só um pouquinho. Será difícil para eles liberar 
total e abertamente todas as coisas que eles achavam que eram. Lembrem-se como foi. 
Em nossos encontros iniciais, vocês estavam desejando liberar um pouquinho aqui, um 
pouquinho ali.

Depois, vocês perceberam que o ciclo de liberação tinha começado. Foi razoavelmente 
difícil parar de liberar. Foi difícil porque vocês perderam o senso de identidade do seu 
Velho eu. Vocês entraram na escuridão e no vazio de sua vida quando sentiram como se 
tudo estivesse fechado, quando sentiram como se estivessem num vácuo mais uma vez. 
E, sim, isso trouxe de volta lembranças do vazio de quando deixaram o Lar. Foi 
duplamente difícil para vocês.

Liberar não significa que vocês estão negando quem vocês foram e o que tinham sido. 
Era simplesmente a liberação. Vocês estavam simplesmente liberando as condições da 
Velha Energia em torno dessas experiências.

Vejam bem, a experiência ainda existe. Vocês estavam apenas deixando ir as suas 
reações... os seus sentimentos... o seu entendimento... e as suas atitudes com relação a 
essa experiência. Por exemplo, a experiência difícil pela qual passaram quando eram 
criança ainda existe. Mas vocês liberaram a Velha energia emocional que a rodeia... 
talvez as energias de vítima. Vocês liberaram as energias de ofensa, e compreenderam 
que vocês estavam nesta experiência maravilhosa simplesmente jogando com outras 
pessoas.

Quando vocês liberaram, vocês não estavam empurrando as coisas para debaixo do 
tapete. Vocês estavam deixando ir o modo como percebiam essa experiência. Muitos de 
vocês estavam observando estas experiências velhas e difíceis com uma energia 
desequilibrada. Talvez fosse uma energia de ser a vítima... uma energia de coisas ruins 
sempre vindo até vocês... uma energia de que não mereciam nada além da escuridão. 
Liberar é deixar ir a sua percepção da maneira como as coisas foram.

Alguns de vocês disseram que iam liberar essa percepção, depois voltaram para casa, e 
perceberam que não tinham liberado, que vocês ainda a estavam escondendo. Há um 
certo conforto nas atitudes da Velha Energia. Às vezes, é mais fácil ser a vítima do que 
ser o Criador, algumas vezes é mais fácil culpar os outros do que assumir a 
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responsabilidade por quem vocês são. Assim, vocês diriam que estavam liberando, mas 
depois vocês se prendiam de fato aos Velhos processos.

Mas vocês deram permissão para trabalharmos com vocês. Vocês deram permissão para 
darmos um empurrãozinho. Deram permissão para que nós colocássemos vocês em 
movimento. Vocês deram permissão para que fôssemos em seus sonhos, como temos 
feito com freqüência, e afugentar os demônios para fora de vocês! [Risada da platéia]

Por fim, vocês realmente liberaram e deixaram ir. Muitas mudanças ocorreram em suas 
vidas. Mas vocês ainda se encontram aqui. Vocês ainda estão seguros. Vocês ainda 
estão no Agora, e mais do que nunca, Vocês São Deus Também.

Quando vocês verdadeiramente, verdadeiramente liberaram, vocês transmutaram 
energia. Vocês transmutaram energia e criaram uma vibração inteiramente nova. 
Quando vocês transmutaram o Velho, vocês mudaram o potencial do seu futuro.

Vocês estavam viajando por um caminho cheio de dificuldades... buracos, pedras, 
barreiras. Vocês continuavam colocando estas dificuldades no caminho à sua frente por 
causa de sua percepção do que estava atrás de vocês. Vocês acreditavam que a estrada 
tinha que ser difícil porque ela sempre tinha sido desse jeito.

Quando vocês transmutaram a energia através da liberação, vocês mudaram seu futuro 
potencial. O futuro é o passado curado, queridos amigos. O futuro é o passado curado.

Ouçam vocês mesmos bem agora através da voz de Cauldre e minha voz, de Tobias. 
Escutem-se. Sintam-se. Vocês liberaram, e vocês transmutaram. Vocês mudaram o 
potencial do amanhã.

[Pausa]

A próxima etapa na expansão da identidade do Ser foi permitir a integração do divino e 
do humano. É aqui que vocês estão bem agora, de certa forma. Parte de vocês não está 
querendo aceitar que Vocês São Deus Também. Vocês ouvem as palavras, mas seu 
coração bloqueia os sentimentos. Vocês sabem que é a hora, mas vocês não se sentem 
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merecedores. Vocês sabem que a semente de Cristo está dentro de vocês. Mas vocês não 
se sentem suficientemente puros para permitir isso em sua vida. Assim, vocês se 
seguram.

Vocês estão lutando neste momento. Vocês ouvem as nossas palavras sobre a integração 
divina. Vocês ouvem as nossas palavras sobre serem Deus. Mas vocês não sabem se 
estão prontos para isso ainda. Vocês não sabem se podem aceitar isso.

Queridos amigos, nas palavras de um professor muito sábio, Deus está pronto para ser 
humano agora. O humano está pronto para ser Deus?

Estes ciclos da expansão de identidade não são ciclos de um só tempo. Vocês passarão 
por eles repetidamente. Vocês passaram por mais de um despertar. Vocês passaram por 
mais de um período de processamento. Vocês passaram por muitas, muitas liberações. 
Vocês passaram por muita integração.

Quando vocês alcançam um novo nível de aclaramento – o que vocês poderiam chamar 
de despertar – vocês sabem que é então o momento para processar. Processar – em vez 
de ser enfadonho e difícil, em vez de carregar a energia da vítima – pode ser uma 
satisfação que os impulsiona, tornando a liberação muito, muito fácil. É realizada com 
graça. É realizada com a finesse de um dançarino profissional, talentoso e gracioso.

Então, vocês terão a transmutação e a transformação em sua vida. Um nível 
inteiramente novo de energia divina virá para sua vida. Então, vocês voltam através do 
ciclo de novo... um novo despertar... um novo tipo de chegar à compreensão através do 
processamento... uma nova liberação... uma nova transformação... um novo nível de 
compreensão do divino. Vocês pensavam que fosse um programa de um só tempo, mas 
vocês passam por ele repetidamente.

Alguns de vocês ficaram muito frustrados e um bocado deprimidos. Vocês disseram: 
“Eu passei por esta dificuldade. Por que eu sinto que estou de volta no mesmo carrossel 
mais uma vez?” Queridos amigos, não é um carrossel. Na verdade, é giratório, e é 
circular. Mas é uma série de ciclos que continuam a expandir cada vez mais para fora... 
uma espiral indo tanto para cima quanto para baixo... uma espiral indo para todos os 
lados... uma espiral que é interdimensional. Falando de interdimensionalidade, sabemos 
que vocês fazem perguntas sobre isto, sobre as diferentes zonas dimensionais. “Será que 
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nós estamos na quinta dimensão bem agora enquanto estamos falando?” Não, nós 
estamos em todas as dimensões enquanto falamos. “Como eu chego à sexta dimensão?” 
Ficando no Momento Presente e permitindo que sua divindade venha através de vocês. 
“O que está na décima segunda dimensão?” Não importa! Nós não vemos as dimensões 
do nosso lado como vocês. Nós não a segmentamos. Elas existem todas juntas no 
Agora. Vocês não precisam sair em jornadas para estas outras dimensões. Vocês 
precisam simplesmente se expandirem neste momento do Agora para permiti-las virem 
a vocês.

Assim, vocês passam por estes ciclos de expandir, expandir a consciência do Ser. Vocês 
vão continuar passando por eles. Compreendam que eles fazem uma espiral para cima e 
para baixo... obliquamente... para dentro e para fora. Pode ser uma bênção e uma alegria 
quando percebem que atingiram o fim de um ciclo, e se preparam para começar um 
novo ciclo. Um novo despertar vem a vocês. Alegrem-se com isso. Brinquem com isso.

Agora, cada vez, Shaumbra, que vocês chegarem à finalização de um destes ciclos, um 
novo nível de divindade pode integrar sua condição de humano. Algo acontece aqui. 
Nós falamos sobre isso. Demos a isso algumas definições novas.

Cada vez que vocês chegam ao fim de um ciclo, vocês criam Nova Energia. A 
finalização do ciclo cria então nesse momento Nova Energia. Essa Nova Energia fica 
disponível para vocês no próximo ciclo pelo qual passarão! O próximo ciclo será mais 
fácil. Tornar-se-á mais amplo, mais definido. Será mais profundo. Terá muito mais 
claridade. Nova Energia é criada quando vocês chegam ao fim de cada ciclo.

A Nova Energia fica então disponível como um potencial para a consciência de outros 
humanos. Eles podem escolher usá-la durante a jornada deles. Alguns não a 
reconhecerão. Alguns não vão querer utilizá-la. Mas estará disponível.

Vocês estão criando Nova Energia. Essa Nova Energia ajudará a mudança de 
consciência. A Nova Energia ajudará a criar novas tecnologias que beneficiarão a 
humanidade e o universo.

Muitos de vocês estão chegando à finalização de um ciclo. Quando chegarem a este 
ponto, compreendam o que está acontecendo. Compreendam que nesse momento vocês 
simplesmente criaram Nova Energia e vão para o próximo nível.
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[Pausa]

E muitos de vocês estão presos. Vocês estão presos em uma energia muito difícil. Nós 
não percebemos a importância desta área de impedimento. Não, nós não sabemos todas 
as coisas. Aprendemos através de vocês. Deus não sabe todas as coisas. Deus aprende 
enquanto vocês as vivenciam.

Assim, não conhecíamos o impacto desta situação particular até nos encontrarmos com 
vocês há oito semanas (na Midsummer New Energy Conference, em julho de 2003) e 
percorrermos a abertura dos Sete Selos. Quando chegamos ao Quinto Selo, queridos 
amigos, os alarmes soaram do nosso lado! [Risada da platéia] Percebemos que havia 
muita, muita energia presa ali! A energia de batalhar, a energia de sofrer ainda está 
enterrada tão profundamente em vocês que vocês não estão terminando estes ciclos de 
modo equilibrado.

Vocês passam pelos ciclos de despertar, processar e liberar. Mas quando chegam na 
integração com o Divino, vocês ficam presos. Vocês tentam seguir para seu próximo 
ciclo sem completar a essência da integração divina. Vocês não se sentem merecedores. 
Vocês acham que precisam sofrer.

Então, vocês começam um novo ciclo em sua vida. Mas no desenrolar do ciclo – o 
despertar, o processamento, a liberação, a integração – dentro desse ciclo vocês 
constroem o sofrimento mais uma vez. Vocês constroem um caminho difícil. Nós 
demos uma olhada minuciosa nesta energia. E temos que dizer que tivemos que colocar 
todas as nossas energias na criação de um meio de ajudá-los a entender como 
ultrapassar isso.

A viagem que Cauldre, e Linda, e os dois doutores (Dra. Norma Delaney e Dr. Garret 
Annofsky) fizeram à Europa recentemente não foi coincidência. Ah, não, eles não a 
planejaram. Nós sim. Tivemos que mudar as coisas ao redor muito rapidamente para 
eles. Tivemos que levá-los a uma área onde o sofrimento é muito profundo e denso, 
muito Velho, onde o quinto chakra, o Quinto Selo, está trancado. Tivemos que ir lá, a 
essa região. Tivemos que fazer os arranjos para estar nesse barco (no Lago Constance, 
na Alemanha) para lidar com esta energia do sofrimento.
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Vamos falar do sofrimento relacionado à igreja, relacionado à liberdade espiritual. 
Vamos ajudar a ultrapassar algumas energias aqui, uma continuação de nossa discussão 
menos de uma semana atrás (no Lago Constance). Vamos falar aqui sobre as igrejas. 
Talvez vocês compreendam a importância de João Paulo II em nosso encontro aqui 
hoje.

[Pausa]

Nos tempos de Lemúria, queridos amigos, vocês não tinham igrejas. Não havia 
religiões. Não havia nem mesmo a compreensão de Deus! Nessa época, não havia 
necessidade de tentar compreender. Vocês estavam vindo na Terra para vivenciar o que 
era estar no corpo humano... e também para ajudar a equilibrar a biologia... e também 
ajudar Gaia a desenvolver o sistema de vida aqui na Terra.

Vocês tinham dificuldade de sustentar sua energia no corpo físico. Era muito desafiador. 
Mas era um jogo divertido de se jogar. Enquanto as energias se tornavam cada vez mais 
concentradas, vocês eram capazes de se sustentar na biologia.

Na época de Atlântida, uma época maravilhosa e por vezes difícil, vocês ajudaram a 
equilibrar a biologia, de modo que ela tomasse a forma básica que vocês têm hoje. 
Muita pesquisa foi feita então sobre como criar este receptáculo do corpo, como fazer 
com que os humanos parecessem os mesmos em geral.

Mas mesmo nos dias de Atlântida, com toda a compreensão a respeito do trabalho com 
energia, nós não tínhamos uma compreensão nem mesmo um conceito de Deus. Nós 
não falávamos nesses termos. Nem mesmo pensávamos nesses termos. Não tínhamos a 
consciência.

De certo modo, tudo que compreendíamos era o humano. O humano era Deus ao 
mesmo tempo. Nós não compreendíamos tanto sobre a Terra e as estrelas. Chegamos a 
grandes compreensões acerca do humano e da biologia.

Até uns 6.000 anos atrás não havia a compreensão de Deus como vocês a conheceriam 
hoje. Há seis mil anos era difícil que houvesse o que vocês chamariam de religião. Não 
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estava na consciência da humanidade na época. Religião, como vocês a conhecem, só 
tem cerca de 6.000 anos.

E, sim – a quem acabou de perguntar -, é por isso que algumas religiões acreditam que a 
humanidade só tenha 6.000 anos, apesar da evidência científica dizer o contrário. Foi 
apenas há cerca de 6.000 que surgiu a compreensão consciente de Deus, e, portanto, as 
religiões se estabeleceram.

Todo este tempo houve uma energia de sofrimento na consciência humana. Este 
sofrimento originou-se em uma época bem antes até de vocês virem para a Terra. 
Manifestou-se na consciência humana, particularmente no crescimento e na evolução da 
humanidade durante os tempos de Lemúria e Atlântida. E, tornou-se particularmente 
intenso há cerca de 6.000 anos. Foi um dos Sete Selos da Consciência.

A energia do sofrimento e da luta com dificuldade veio do fato de que era difícil aceitar 
a si mesmo e sua identidade. Vocês pensavam em vocês como algo muito distante e 
diferente de Deus. Os humanos achavam que eles tinham sido banidos do paraíso, 
punidos por terem feito algo errado, esperando por um salvador que os tirasse das 
profundezas da condição humana. Vocês acreditavam que tinham que rastejar, adorar 
Deus, ser devoto e sofrer. A energia da batalha e do sofrimento esteve entranhada 
profundamente na condição humana por algum tempo.

Então, chegou a época de Yeshua. Ele veio para mostrar um novo tipo de Deus... não 
um Deus zangado, velho... não um Deus que estava preenchido com punição... não um 
Deus que precisava ser adorado. Na verdade, queridos amigos, que ridículo – por que 
Deus precisaria que vocês adorassem... Ela? [Risada da platéia] Não faz sentido! 
Yeshua veio ensinar sobre um novo tipo de Deus. Vocês encarnaram na Terra naquela 
época ou próximo a ela, carregando com vocês a nova semente da consciência de Cristo. 
Yeshua foi o porta-voz. Vocês foram os mensageiros.

Mas a humanidade ainda estava repleta de culpa, repleta de tanto sentimento de luta e de 
sofrimento que não pôde ouvir as suas palavras ou as palavras de Yeshua. Na verdade, a 
humanidade pregou Yeshua em uma cruz!

Queridos amigos, a cruz é o símbolo divino, um padrão geométrico sagrado. É uma 
interseção do divino e do humano. A linha horizontal representa o humano, e a linha 
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vertical representa o divino. Elas se cruzam, e todos os elementos são iguais e 
equilibrados. Não há uma linha maior do que a outra. É um símbolo sagrado que existe 
por muito, muito tempo. E que também foi insultado por muitos.

Quando este novo potencial para conhecer Deus no interior estava, a essa altura, 
despertando no planeta, a humanidade fez algo com este símbolo sagrado. Pregou um 
homem nele! Colocou uma energia horrível neste símbolo sagrado. Pôs o sofrimento na 
porta de entrada da revelação divina, permanecendo assim desde então.

É por isso que João Paulo vem hoje. Ele compreende. Ele tem feito seu trabalho na 
tentativa de ajudar a remover esta energia de sofrimento da humanidade.

As religiões fazem mais para afetar a consciência da humanidade do que qualquer outra 
coisa na Terra! Se as mudanças forem feitas nas religiões, as mudanças serão feitas na 
consciência. Então, todas as coisas podem progredir para o próximo ciclo com 
facilidade, e graça, e amor.

Mas, queridos amigos, a Velha Energia do sofrimento, que está profundamente 
arraigada no planeta agora, precisa ser removida. Suas instituições religiosas e 
espirituais – quer sejam cristãs, budistas, muçulmanas ou qualquer outra – continuam 
sustentando a energia do sofrimento. Vocês continuam a achar que precisam sofrer em
sua jornada espiritual. É hora de deixar isso partir.

Há seis dias, passamos por um processo muito intenso com centenas e centenas de 
Shaumbra na água em um pequeno barco para liberar essa energia. Levamos as energias 
do Arcanjo Miguel, representando uma força e uma nova compreensão da verdade. E 
levamos as energias do Arcanjo Amael, representando a esperança, uma nova esperança 
para a humanidade. Trabalhamos muito intensamente com esse grupo (no Lago 
Constance).

Damos continuidade à energia hoje para ajudar a liberar o sofrimento que vocês acham 
que tem que fazer parte da sua realidade. Nós desafiamos o grupo naquele dia a liberar o 
sofrimento de dentro deles. Vocês não precisam dele em sua vida. Mas vocês acreditam 
nele. Quase se prendem nele. Embora nós digamos: “Vocês estão prontos para deixar a 
consciência de massa”, vocês carregam o sofrimento com vocês. Está tão arraigado que 
vocês acham que ele é parte de vocês. Quando vocês deixam a consciência de massa, 
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vocês podem deixar muitas coisas para trás. Mas em sua maleta, vocês carregam o 
sofrimento.

Muitas das igrejas na Terra precisam mudar neste momento. Seu logotipo é um homem 
morto pregado na cruz. Essa é a primeira coisa que vocês vêem quando entram em 
muitas igrejas. Vocês abrem as portas, e que energia lhes cumprimenta nesta casa 
sagrada? Essa energia representa o sofrimento que foi colocado diretamente na porta de 
entrada da combinação entre o divino e o humano. Como os humanos podem passar 
para uma nova compreensão de que Eles São Deus Também se o sofrimento, a punição 
e a morte são o que os saúdam?

Nós dissemos ao nosso grupo no Lago Constance há uma semana: “Imaginem, 
imaginem se os alienígenas viessem visitá-los e pedissem para que vocês os levassem 
aos santuários sagrados.” E vocês os conduzissem à igreja mais próxima, abrissem a 
porta e houvesse um homem morto numa cruz. Eles compreendem a energia da cruz 
também. Imaginem criancinhas sendo levadas às igrejas que normalmente são escuras... 
repletas de Velha Energia... e lágrimas... e Velhas, Velhas preces... gravuras nas paredes 
de cabeças sendo cortadas... glorificadas em vitrais coloridos. Que tipo de religião é 
esta?

Nós desafiamos nosso grupo uma semana atrás. E desafiamos vocês também. Dizemos 
isto de maneira um tanto divertida, mas séria. Vão às igrejas. Falem com os padres e os 
ministros, e peçam a eles que tirem Jesus da cruz. [Risada da platéia] Queridos 
Shaumbra, vocês são corajosos? Vocês estão prontos? [Mais risos]

É um símbolo, mas é um símbolo poderoso que penetrou fundo em sua estrutura 
religiosa. Em vez dele, será que vocês podem ter a cruz Divina como símbolo junto de 
humanos felizes, humanos e anjos se reunindo no Agora? Será que vocês podem se 
livrar do sofrimento? Muito do sofrimento que está associado às igrejas remonta, oh, a 
tempos antes de vocês virem à Terra.

Existem religiões na Terra bem agora que tratam as mulheres como cidadãs de segunda 
categoria. Essas mulheres concordaram em ser tratadas assim. Elas carregam um fardo 
do passado, de um tempo anterior à vinda de vocês para a Terra, em que a energia 
feminina esteve no poder e foi muito ofensiva. A energia feminina tinha aprendido a ser 
sedutora. Ainda é. [Risada da platéia]
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Houve um abuso do poder, de modo que agora muitas mulheres se permitem sofrer e 
continuar sofrendo por isto. Elas usam véus em seus rostos. Não podem sequer se sentar 
nas igrejas. Elas não podem se permitir serem vistas. Ficam cobertas por um manto de 
culpa. Sofrem por velhas feridas. É hora de liberar isso.

As igrejas continuam a dizer que vocês foram atirados para fora do Jardim do Éden, que 
Adão e Eva fizeram algo errado. Queridos amigos, esta é uma velha, uma velha história. 
Que para começar não é verdadeira. Há um grande equívoco com relação às metáforas 
que foram originalmente criadas sobre o Jardim do Éden e Adão e Eva. Na verdade, 
representam a energia de Adam Cadman, e também da Eva, as energias femininas, o 
feminino. Representam, de certa forma, vocês deixando o Lar para ir em uma jornada 
maravilhosa.

Mas, queridos amigos, isto em grande parte é religião. Dizem que vocês têm que 
trabalhar o seu caminho de volta a Deus. Aqueles que se dizem devotos furam sua 
pele... prejudicam seu corpo... rastejam pelo chão... e se tornam sanguinários para que 
possam ser vistos como valiosos aos olhos de Deus. Queridos amigos, Deus não precisa 
disto, não quer isto nem se diverte com isto. São Velhas Energias que estão confinadas 
na Terra.

É tempo de liberdade espiritual na Terra. É tempo de as igrejas deixarem ir seus Velhos 
processos, ou suas paredes continuarão a tombar. É tempo de os humanos na Terra 
compreenderem que Deus é amor... que Deus é compaixão... que Deus é criação... que 
Deus é a profunda e verdadeira compreensão de todas estas coisas. Vocês verão 
mudanças dramáticas nas igrejas. As mudanças continuarão enquanto eles sustentam as 
Velhas Energias.

Hoje, aqui com os Shaumbra, dando continuidade à energia que teve início na Europa, 
pedimos aos Shaumbra de todo o mundo que liberem o sofrimento de sua realidade 
pessoal, que permitam que o Quinto Selo se abra. Vocês não estão fazendo isto para o 
mundo neste momento. Vocês estão fazendo isto para vocês mesmos. O mundo 
conseqüentemente mudará.

Vocês podem tirar o sofrimento de sua vida? Vocês podem liberá-lo, de modo a 
permitirem a pura integração do divino e do humano?
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Respirem bem fundo.

Vocês deixaram o sofrimento se tornar uma parte tal de seu sistema de crenças que, 
mesmo quando vocês liberam todo o resto, vocês se esquecem de liberar o sofrimento. 
Deus não quer que vocês sofram. Deus não quer que vocês passem por todas estas 
dificuldades e desafios. O espírito quer que vocês tenham alegria – o oposto do 
sofrimento – alegria em sua vida, e alegria em suas criações.

Seu sofrimento lhes causou a falta de abundância. Vocês se concentraram na 
abundância, e estabeleceram um teste entre vocês e o Espírito: “Espírito, se eu merecer, 
dê-me abundância.” Vocês brincam com o jogo do mais sofrimento e menos 
abundância, e então menos crença no Espírito, e menos crença em vocês próprios. É um 
ciclo vicioso.

Vocês jogam o jogo com vocês mesmos e sua saúde. Vocês dizem: “Espírito, deixe-me 
bem. Deixe-me saudável. Deixe-me equilibrado.” Mas vocês ainda sustentam a energia 
do sofrimento, de modo que vocês ainda permitem que seu corpo fique desequilibrado. 
Vocês ainda permitem a dor. Vocês ainda se permitem serem invadidos por esta coisa 
chamada câncer. Vocês ainda permitem que o seu corpo sofra. É hora de liberar isso.

Não existe nenhum Deus que queira que vocês sofram. Nenhum Deus lhes pede para 
sofrer. Deus pede a vocês que sejam felizes e celebrem.

Liberem o sofrimento de dentro de vocês, Shaumbra, de dentro de vocês. Ele não tem 
que fazer parte da realidade de sua vida.

Quando sua vida continua a ser difícil, quando vocês não estão fazendo o tipo de 
progressos que vocês gostariam de ver em seus próprios níveis de energia, vocês se 
questionam e questionam o seu merecimento. Vocês questionam esta jornada em que 
estão. Vocês questionam as palavras dos Shaumbra... do Shoud... de Tobias. Vocês 
questionam Deus.

Dêem uma olhada. A energia do sofrimento está profundamente enraizada em vocês. 
Foi trancafiada em vocês através de muitas encarnações. E, nesta vida, as igrejas 
ajudaram a trancá-la mais fundo ainda. Vocês não são nada, dizem. Vocês têm que 
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trabalhar o seu caminho de volta a Deus. Vocês são pecadores. Chegará o dia do 
julgamento. Talvez vocês consigam, talvez não. Medo, sofrimento e mais sofrimento... 
vocês têm isso profundamente enraizado dentro de vocês, que o caminho para Deus é 
através do sofrimento profundo e da dor.

Queridos amigos, mudem isso neste exato momento. Vocês não devem sofrer por nada. 
Vocês não precisam sofrer para ajudá-los a compreender a dualidade. Vocês não 
precisam sofrer para ajudá-los a compreender o amor. Isso é Velha Energia. Vocês não 
precisam de tormentos para compreender a alegria... Velha Energia. Vocês podem 
compreender a plenitude da felicidade sem ter que passar por nenhum tormento. Vocês 
não precisam mais sofrer.

Se vocês se permitirem liberar o sofrimento agora, no tempo em que estamos juntos, se 
vocês permitirem que o processo do sofrimento seja liberado, ele pode ser transmutado. 
Pode ser transformado em Nova Energia. Pode ficar, então, disponível para os outros, 
pois quando eles chegarem ao ponto em que percebam que não têm que sofrer, eles 
podem usar a Nova Energia que vocês ajudaram a criar. A transição deles pode ser mais 
fácil por causa do que vocês fizeram aqui. Vocês não estão fazendo o mundo liberar o 
sofrimento. Vocês estão deixando sair o sofrimento de suas próprias vidas. Vocês estão 
mudando a vibração da humanidade, mudando o potencial do amanhã. Vocês estão 
fazendo isto para si mesmos neste momento do Agora em que nos encontramos.

É tempo de liberdade espiritual. Vocês estão ajudando a criá-la. É uma liberdade do 
sofrimento – não mais sofrimento – uma liberdade espiritual que lhes permite dizer: “Eu 
Sou Deus Também”, e torná-los merecedores dela no nível mais profundo... uma 
liberdade espiritual em que há o equilíbrio do masculino e do feminino... do humano e
do divino... da luz e da escuridão... uma liberdade que retira vocês do caminho dos 
Velhos processos do sofrimento... do karma... do pecado e da punição.

João Paulo está aqui hoje com vocês. Ele pergunta se vocês serão os professores desta 
nova liberdade espiritual. Vocês não têm que entrar em retórica ou dogma com os 
outros quando ensinarem isto. Vocês não têm que ter regras. Vocês não têm que ter 
livros longos, enfadonhos. Vocês podem deixar os outros saberem que eles não 
precisam mais sofrer. Vocês podem ensinar isto em cursos. Ou individualmente. Podem 
ensinar do mesmo modo que ensinam as informações sobre os Sete Selos. É ensinar a 
cada e todo humano que eles podem ser livres. Que podem ter liberdade espiritual em 
suas vidas. Podem ficar livres do sofrimento.
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As igrejas passarão por algumas mudanças muito importantes. Enquanto vocês assistem 
a isto, enquanto as mudanças acontecem, compreendam que muito disso foi possível por 
causa do trabalho que vocês têm feito. É hora de as igrejas mudarem mais uma vez o 
conceito de Deus, um conceito que não é aprimorado em grau nenhum há 6.000 anos ou 
mais, um conceito de Deus que é muito Velho, é muito estruturado.

Nos próximos quatro anos, vocês verão grandes mudanças nas igrejas, tempos difíceis. 
Estejam aí e estejam prontos para ensinar um novo tipo de espiritualidade – a da 
liberdade... do amor e da aceitação... da tolerância e da honra.

Isto é o que vem pela frente, Shaumbra. É o que vem pela frente. As mudanças 
começam hoje quando vocês podem dizer verdadeiramente a si mesmos que vocês não 
precisam mais sofrer em sua vida. Ninguém está colocando o sofrimento aí para vocês. 
Nós podemos lhes dizer isso bem agora – não, nem os seus anjos... nem o seu karma... 
nem mesmo a consciência da humanidade.

Não tem que ser difícil. Não tem mais que ser difícil. Quando vocês acordarem de 
manhã, lembrem-se... respirem fundo... e digam: “Não tem que ser difícil.” Se for 
difícil... parem... respirem fundo. Mudem isso. Mudem a sua consciência. Mudem-na. 
Se vocês estiverem lutando com dificuldade... parem... respirem fundo... e lembrem-se 
de que não há nada fazendo vocês sofrerem nesse momento, exceto o Velho sistema de 
crenças que vocês têm sustentado.

Sim, o sofrimento é pesado na consciência da humanidade. Mas vocês não têm mais que 
fazer parte dela tampouco. Há uma tendência para voltar aos Velhos processos. Há uma 
tendência para esses Velhos processos serem como um ímã. Um processo não muda da 
noite para o dia. Mas o processo começa aqui e agora. Quando vocês se encontrarem em 
uma situação em que haja sofrimento à sua volta – dentro de vocês, e com outras 
pessoas – digam a si mesmos, lembrem-se disso, que ninguém está escolhendo o 
sofrimento a não ser vocês. Honrem os outros se quiserem viver em sofrimento. Mas 
vocês não têm que absorver mais esse sistema de crenças. Queridos amigos, esta energia 
do crucifixo tem sido muito forte na Terra por 2.000 anos. Alguns de vocês – a maioria 
de vocês aqui – ajudou a colocá-la aí. A energia do crucifixo... está pronta para partir 
agora. Jesus está de fato pronto para descer da cruz. Ele está cansado de estar lá. [Risada 
da platéia]



57

Para aqueles que fizeram a pergunta: “Jesus realmente morreu na cruz?”, a resposta é 
sim, ele não continuou vivendo como um humano na Terra. A sua energia permaneceu 
muito presente na Terra. Ainda está. Ele não pode ajudar essa energia. Ele está pregado 
na cruz. Mas o homem, o corpo morreu. O trabalho continuou. Continua hoje em vocês 
e através de vocês.

Muitos de vocês estão profundamente envolvidos com essa época de 2.000 anos atrás, 
tão profundamente envolvidos com o sofrimento e a luta que aconteceu. Vocês não 
podem liberar isso. Muitos de VOCÊS ainda estão pregados na cruz. Quando será que 
vocês vão se permitir viver sem lutar com dificuldade, sem sofrer? Tirem Jesus da cruz. 
Tirem vocês da cruz!

Nós os amamos ternamente. Vocês nunca estão sozinhos. Juntos agora, grupo,

“E assim é”.

Tradução para o português: Inês Fernandes - Rio de Janeiro, novembro de 2003

(mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de setembrode 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 2: A Expansão da Compreensão do Ser

Perguntas & Respostas

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que continuamos com a energia de liberação 
deste dia. Quando estiverem trabalhando consigo e com os outros, lembrem-se dos 
ciclos da expansão do Ser. Vocês passam pelo despertar, pelo processamento, pela 
liberação, pela transmutação e pela integração, e chegam finalmente à Nova Energia.
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 Hoje foi apenas uma outra fase de liberação, mas foi muito importante, pois estava 
causando um desequilíbrio. Vocês continuam a sustentar e carregar o sofrimento em sua 
consciência. Vocês continuam a arrastar a energia do crucifixo, ciclo após ciclo. Sim, 
vocês estão aprendendo. Vocês estão descobrindo coisas sobre vocês mesmos. Vocês 
estão alcançando novas compreensões de vida. Mas vocês continuam a arrastar a cruz 
com vocês. Vocês continuam a tornar isso difícil.

 Nós fizemos uma pergunta simples ao grupo há seis dias em Bodensee (Lago 
Constance, Alemanha): “Isto é real? Alguma coisa aqui é real?” “A minha energia, de 
Tobias... é real? O sentimento que vocês têm agora de liberação... é real? Ou é apenas o 
momento em que vocês se encontram? Vocês estão ouvindo apenas a voz de um 
humano que está sentado descalço em uma cadeira [referindo-se a Cauldre enquanto ele 
faz a canalização]? [Risada da platéia] A energia de João Paulo está bem ao lado de 
vocês agora, encorajando-os em seu trabalho? O Espírito na sala está com vocês agora 
na forma de anjos, na forma – sim, realmente – daqueles que já se foram, que foram sua 
família e seus cônjuges? Isso é real?”

 “Vocês podem liberar o sofrimento? Podem liberar essa cruz que vocês estão 
arrastando... apenas ficando nesta energia? Alguma coisa dessas é real?”

 A resposta é simples. Se vocês permitirem que assim seja, é real. É simples assim... se 
vocês permitirem. Se vocês permitirem que o sofrimento vá embora, ele irá. Ah, pode 
ter a fase de tentativa e erro. Vocês podem custar a perceber que não precisam carregar 
isso com vocês. Mas se vocês permitirem, ele irá embora.

 É uma condição da Nova Energia – se vocês permitirem, então assim será. Se vocês 
permitirem o amor do Espírito em sua vida, se vocês deixarem o sofrimento ir, então 
será real. Se se permitirem ser um Humano Divino e assumir a responsabilidade, então, 
será assim. Se se permitirem sentir mais uma vez, então será assim.

 Fizemos esta pergunta repetidamente aos Shaumbra há seis dias – “Isto é real?” “Vocês 
estão brincando com vocês mesmos? É apenas uma diversão? Vocês vão voltar para as 
mesmas Velhas situações difíceis? Isto é real?”

É real se vocês permitirem que seja. Então, permitam, queridos amigos. Permitam-se 
liberar a energia do sofrimento. Vocês não precisam mais dela.
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 Não está tão profundamente enraizada dentro de vocês que não possa ser liberada. Não 
é um pré-requisito para ser humano. Nunca houve a intenção de ser. As coisas não são 
só desse jeito. São do jeito que vocês acreditam ser. É real – estar aqui e liberar o 
sofrimento? Se vocês permitirem que seja!

 Com isso, ficaremos satisfeitos em responder às suas perguntas neste dia.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 1: Você poderia nos dizer o que está acontecendo com 
a Mãe Terra no Yellowstone National Monument?

 TOBIAS: Certamente. Há um esclarecimento aqui. Tem a ver com a partida de Gaia. 
Tem a ver com um processo global. Sabemos que às vezes é difícil assistir a essas 
coisas. Mas, é, de certa forma, apropriado. Existem algumas energias antigas que foram 
presas lá. É hora de serem liberadas ou transmutadas para que entrem as Novas 
Energias. Portanto, é um processo que acontecerá por muitos anos. Então, vocês verão 
um tipo de energia inteiramente nova nessa área.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 2: Tobias, eu tenho duas perguntas. Elas se conectam. 
A primeira é – nos últimos 5.000 anos, 98% das culturas na Terra consideravam os 
homens como superiores e as mulheres como inferiores. Que diabos era isso? [Alguns 
risos da platéia] E a outra pergunta é – Jesus se casou?

 TOBIAS: Esta velha energia patriarcal resultou de velhas feridas ocorridas muito antes 
de vocês virem para a Terra. A consciência da humanidade sentiu que precisava haver 
uma figura do tipo pai severo, uma figura predominante disciplinadora a fim de evitar as 
coisas que tinham acontecido no passado. Assim, de certo modo, vocês teriam que dizer 
que ambos os sexos – o masculino e o feminino – concordaram com isso. Mas está 
bastante desequilibrada. Esta energia masculina representou grande parte da estrutura 
religiosa e da estrutura cultural. Falamos disto diversos anos atrás. Dissemos que teria 
que haver um novo equilíbrio do masculino e do feminino. Falamos sobre os gays e as 
lésbicas que estão ajudando a trazer um novo equilíbrio das energias 
masculino/feminino. Não tem a ver com escolha sexual. Tem a ver com um equilíbrio 
integrado de energias. Vocês verão – e nós veremos mais sobre isto em discussões 
futuras – mas vocês verão um novo equilíbrio do masculino e do feminino, 
particularmente no mundo dos negócios e na sociedade.
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 Mas até que as religiões ajudem a trazer este equilíbrio de volta às igrejas, 
simplesmente ficarão observando suas paredes ruírem. É difícil para aqueles de nós que 
estão deste lado do véu compreender como as igrejas podem justificar esta energia 
masculina desequilibrada, mas mais difícil para nós é compreender às vezes por que a 
energia feminina continua a concordar com isso. [Risada da platéia]

 Jesus se casou? Sim, ele de fato se casou. Ele não se casou na igreja, mas sim no 
coração. Não houve nenhuma cerimônia em particular, mas houve um amor profundo, 
profundo. Sim, na verdade sim.

 Ele aproveitou muitas das coisas mais belas de ser um humano. Também é hora de 
liberar este conceito de que Yeshua não fez sexo. Ele o achou bastante estimulante. 
[Mais risada] Ele apreciou as comidas, e os vinhos, e todas estas outras coisas. Yeshua 
veio dar uma mensagem de que Deus não era o que as igrejas estavam ensinando. 
Assim, ele apreciou, ele apreciou a vida de casado. Mas, como muitos de vocês, ele 
estava tão ocupado que não tinha muito tempo para estar com a esposa.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: Eu deixei um casamento de Velha Energia, e estou 
envolvida com um homem casado. Quando ele me toca, nós nos envolvemos de uma 
forma que nunca experimentei antes. Se eu estou realizada, por que estou me perdendo? 
Este é um relacionamento de Nova Energia com potencial, ou eu estou enganada? 
Obrigada. [Risada da platéia]

 TOBIAS: Se você permitir que seja. [Mais risos] Na verdade, é o que você escolher ser 
no momento. É difícil para nós dizer se é Nova Energia ou não. Nós não queremos 
colocar um rótulo nisso. Mas mais do que qualquer coisa, você está começando a se 
abrir para os sentimentos, para as emoções que você tinha mantido escondidas por tanto 
tempo. Esta experiência pela qual está passando está permitindo que você expanda 
quem você é e compreenda que o sexo é uma coisa maravilhosa, e sagrada e abençoada.

 Novamente, Cauldre está nos repreendendo por diminuir as igrejas hoje, mas este é o 
tema de hoje. [Algumas risadas] Havia uma energia tamanha vinculada à escuridão do 
sexo, particularmente segundo as igrejas. Ensinaram que o sexo não era um bom ato. 
Que fora criado apenas para produzir outros humanos, e não para se ter prazer. 
Ensinaram às mulheres que elas não deveriam ter prazer.
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Isto é uma coisa muito triste, pois na verdade é uma das partes das belas de se ser 
humano, poder estar junto de outro – ou sozinho – e se abrir verdadeiramente. O sexo 
abre todos os seus sentidos. Abre também os seus sentidos divinos. Mas, assim como 
Jesus foi colocado na cruz – que é o símbolo da interseção do divino e do humano –
uma energia escura foi colocada nesta coisa que vocês chamam de sexo.

 Sexo é uma das grandes maneiras de se abrir para a confiança... e para o amor... e para 
os sentimentos... e para a divindade. Se vocês quiserem sentir a sua divindade entrar em 
ação, então se abram totalmente quando estiveram fazendo amor. Desta forma, vemos 
isto como uma coisa maravilhosa para vocês.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 4: Tobias, eu tenho uma pergunta relacionada à saúde. 
Até que ponto acreditar em e pedir ajuda a um profissional médico ou cuidar de si por 
inteira responsabilidade? Ou, existe um meio-termo em que talvez se possa pedir ajuda 
enquanto se trabalha nisso também?

 TOBIAS: Novamente, Cauldre não gosta muito do que temos a dizer. Mas vemos que 
as instituições e profissões médicas hoje têm se afastado de qualquer tipo de 
sentimentos verdadeiros ou intuição. Estão trabalhando pelo livro. E também estão 
trabalhando no relógio.

 Há uma tecnologia tremenda, maravilhosa, mas que não está sendo aplicada de maneira 
apropriada, o que a torna difícil porque estes que não estão trabalhando com o coração 
são também os que detêm essa tecnologia. No momento, é importante ter um equilíbrio 
entre o médico, o técnico e o espiritual tudo junto.

 Vocês podem ajudar a mudar as dinâmicas da visita ao médico, por exemplo, abrindo 
sua divindade antes mesmo de ir ao médico, conectando-se com o seu médico, Divino-
Divino, e também conectando-se humano a humano. É a sua vez de estar com o médico 
e dizer a ele do que vocês precisam ao invés de serem apenas mais um paciente de 
rotina. Na verdade, vemos que a maioria dos médicos apreciaria isto, pois vocês os 
estarão tirando da condição de mesmice causada por ver um cliente após outro.

 Na forma mais pura, autêntica, seu corpo pode se curar sozinho de qualquer coisa. Mas 
enquanto ainda houver crenças de que isto está além de vocês, enquanto ainda houver a 
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energia do sofrimento, é difícil para o corpo responder à cura adequada. Nós 
discutiremos isto com mais detalhes em um Shoud futuro. Vocês, Shaumbra, podem se 
responsabilizar por sua cura. No momento, entretanto, ainda sugerimos um programa 
equilibrado ou integrado de seus médicos habituais e a tecnologia juntamente com um 
bom facilitador da Nova Energia.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 5: Tobias, minha mãe tem doença de Alzheimer. E eu 
estava imaginando se você poderia falar da condição dela em particular, e da doença de 
Alzheimer em geral. Eu agradeço.

 TOBIAS: Sim, na verdade, o Alzheimer é a perda do foco em particular. Isto está 
acontecendo agora enquanto a consciência se expande. Muitos indivíduos estão se 
permitindo permanecer na Terra no corpo humano enquanto permitem que suas energias 
se expandam ou ir para outras dimensões. 

É uma condição que será superada neste seu período de vida devido aos avanços e 
progressos médicos. Mas, em última análise, será porque muitos Shaumbra e outros ao 
redor do mundo estão começando a compreender como a consciência pode se expandir. 
Vocês podem ir a diferentes zonas dimensionais sem ter que deixar seu corpo ou sua 
mente. Desta forma, vemos aqui que existem aqueles que estão trabalhando com 
enzimas específicas, combinações de enzimas, que podem ser ingeridas pelo sistema de 
modo relativamente indolor e que ajudará a trazer de volta um novo equilíbrio.

 Sua mãe, de certa forma, é uma das pessoas que se ofereceu para seguir nesta jornada 
muito especial em favor de toda a consciência.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 6: Eu tenho uma pergunta sobre o meu pai. Ele morreu 
há cerca de um mês. Ele era católico, e acreditava muito no purgatório. Assim, eu fico 
imaginando como ele está.

 TOBIAS: Nós amamos estas perguntas porque liberam muita energia. As crenças dele 
eram muito fortes. Quando ele fez a passagem, foi difícil trabalhar com ele. Mas havia 
diversas esperanças na vida dele, energias que ele levou com ele que o ajudaram a 
compreender um pouco mais de sua jornada. Ele observou você com olhos muito 
curiosos e céticos. Mas ele sentiu sua energia na passagem dele, particularmente quando 
você começou a se comunicar com ele. Deu a ele um conforto enorme.
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 Ele está – como dizer, em suas palavras – passando por um intenso aprendizado no 
momento, pondo-se em dia rapidamente, tentando conseguir uma melhor compreensão 
deste equilíbrio todo de humano e Divino. Ele se viu tendo que se segurar firmemente a 
crenças nessa encarnação, por causa de outras vidas antes dessa. Ele era muito 
desestruturado. Ele era muito impetuoso. [Alguns risos] Deste modo, nós vemos que o 
trabalho está prosseguindo rapidamente. Como você sabe, a energia dele esteve presente 
aqui hoje ao seu lado. Ele quer que você continue falando com ele. Ele lhe agradece e 
envia seu amor.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 7: Tobias, esta é uma pergunta complicada. É uma 
pergunta longa. OK. Meu filho... ele é a reencarnação do meu irmão? E estou no 
caminho certo com ele, fazendo a coisa certa? E a outra pergunta é – meu amigo, Dale... 
a missão dele aqui é uma cura da alma e do corpo?

 TOBIAS: Nós não queremos entrar em assuntos específicos – mas, não, seu filho não é 
a reencarnação de seu irmão. Há uma energia de conexão entre os dois. Mas é melhor 
liberar esta energia de seu filho, porque você está colocando um certo fardo sobre ele 
que não é justo ou apropriado. É um tipo de amor que na verdade está impedindo o 
crescimento dele no momento. As energias de cura estão lá. É bom se você os 
incentivou. Mas, acima de qualquer coisa, é importante que você dê a seu filho o amor 
puro agora, em vez de sobrecarregá-lo com a idéia de quem ele poderia ter sido no 
passado.

 E este é também um bom conselho para todos vocês. Honrem aqueles que estão aí em 
suas vidas agora por quem eles são, não por quem vocês acham que eles poderiam ter 
sido.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 8: Esta é uma pergunta relacionada com o coração. 
Aproximadamente dois meses atrás, eu tive um relacionamento íntimo com uma 
mulher. E ela rompeu o relacionamento, o que, é claro, me machucou muito. Abri meu 
coração mais do que em qualquer outro relacionamento que eu já tive com uma mulher. 
Fez com que meu coração expandisse e sentisse um amor tão forte que eu nunca tinha 
sentido antes. Minha pergunta é esta – o que eu posso fazer como Criador para criar este 
mesmo relacionamento com uma outra mulher, se eu deveria criá-lo, e também o que eu 
deveria fazer para criar este mesmo amor?
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 TOBIAS: É importante não tentar criar este mesmo amor novamente. Outra vez, você 
estaria colocando uma energia desequilibrada em cima desta nova pessoa. É melhor 
amar alguém por quem essa pessoa é, e não pelo que você queria ter. Esta pessoa que 
rompeu o relacionamento, de certa forma, fez isto sem compaixão e amor, porque ela 
teria ferido você profundamente se vocês tivessem ficado juntos. Em um nível mais 
íntimo, ela sabia disto. Ela sabia que você teria ficado extremamente preso à energia 
dela. Isto é engraçado – mas extremamente preso à energia, e ao ponto em que teria 
impedido o seu crescimento e progresso.

 Você quer saber o que pode fazer para repetir este amor verdadeiro que sentiu – e foi
tão bom que você abriu seu coração – como você pode ter isto de novo em sua vida. A 
coisa engraçada aqui é que aquela que rompeu o relacionamento para que você pudesse 
se encontrar mais é quem tem o maior potencial de ter um relacionamento com você 
novamente.

 PERGUNTA DE SHAUMBRA 9: Oi, Tobias, estou perturbando você de novo. Eu só 
queria perguntar se... se estou presa... onde estou presa... que selo está preso... e como 
eu faço para abri-lo. [Muita risada da platéia]

 TOBIAS: Como lhe dissemos da última vez [Tobias se referindo à presença desta 
mulher Shaumbra ao microfone em diversas ocasiões anteriores, o que também é parte 
da razão da adorável risada da platéia], respire fundo. Através da respiração, vocês 
alcançam novas percepções e compreensões. Respirar no Espírito e permitir que o 
Espírito respire em você irá desprender todas essas coisas presas dentro de você. [Mais 
risos] Você é um encanto. Às vezes, você se preocupa demais. Às vezes, você não se dá 
crédito o bastante.

 Onde nós vemos que você está presa agora é no conhecimento interior de que é hora de 
você começar a ensinar. É hora de você pegar tudo que sabe e começar a trabalhar com 
os outros. Você não está bem certa de por onde começar, ou como começar. Mas, mais 
que tudo, você não acredita que está pronta para ser a professora. Desta forma, respire 
fundo. Você tem muito a oferecer aos outros. Você não precisa continuar tentando se 
tornar perfeita. Você já é. Você está pronta para prosseguir. Você está pronta para 
começar a ensinar.

 Dentro de você estão muitos caminhos novos para ensinar os outros, jovens e velhos –
a superarem seus bloqueios. Você fará isto de maneira simples, e divina, e divertida, não 
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se deixando apanhar pelas coisas da mente. Portanto, a única coisa que podemos ver que 
realmente prende você é não acreditar que está pronta. Mas vemos que você está. E 
continue respirando. É uma boa coisa para você.

 SHAUMBRA 9: Eu respiro muito. Obrigadíssima.

 TOBIAS: Com isso, queridos amigos, foi uma honra estar aqui com vocês neste dia 
passando por esta experiência de profunda liberação do sofrimento. Vocês continuam a 
arrastar esta energia do sofrimento com vocês. Este foi um dia em que nós falamos 
sobre a Nova liberdade espiritual.

 Nós honramos, sim, as igrejas pela posição em que se encontram e pelo trabalho de 
amor que têm feito. É apropriado para vocês honrá-las também.

 Mas há um grupo bem grande de humanos prontos para ultrapassar essas Velhas 
Energias. Humanos que buscam o Novo processo. Buscam uma Nova sabedoria, Novas 
maneiras de aprendizagem sobre quem eles são e sobre seu relacionamento com Deus.

 Mas quando eles saem pelas portas das igrejas, às vezes, desiludidos, às vezes 
zangados, existem pouquíssimos lugares para irem. Eles não querem se vincular a uma 
outra igreja como a Velha. Eles não querem fazer parte de algum grupo expressivo, 
algum grupo que tenha só outro conjunto de regras. Eles não querem se tornar 
extremamente esotéricos, porque aprenderam que filosofia pura não satisfaz o coração. 
É apenas alimento para a mente.

 Eles procuram por alguém que tenha passado pelos ciclos, os ciclos do despertar que 
leva ao processamento, e à liberação e à realização final. Procuram por um humano que 
tenha passado por estes ciclos, um humano que tenha empatia e compreensão. O mundo 
precisa do amor de vocês... de seu ensinamento... suas aulas... seus livros... sua música... 
todas estas coisas. Portanto, queridos amigos, é hora. É hora de liberarem o sofrimento 
de dentro de vocês para ajudarem os outros a liberá-lo de dentro deles também.

 Até nosso próximo encontro... nós os amamos ternamente.
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 E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro, novembro de 2003

                                                                       (mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 4 de outubro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 3: A Resposta é Bem Mais Abrangente do que a Pergunta

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos nesta bela energia. É um 
prazer para mim, Tobias, estar com vocês novamente. Quando vocês fazem seu 
exercício de respiração (antes da canalização), e quando a música toca, eu realmente 
ando em volta de vocês e converso com vocês. Eu aperto sua mão, por assim dizer. Eu 
lhes abraço. Alguns de vocês podem sentir isto e se perguntam: “Foi Tobias? Foram os 
outros anjos? Eles esperam para vir quando Cauldre começa a falar?” Não, não, 
andamos pelas fileiras de cadeiras antes mesmo do Shoud começar.

 Estamos muito felizes de vê-los outra vez! Nós os encorajamos a se abrirem para que 
todos nós possamos trazer a energia sagrada. Este é um dos meus momentos especiais –
antes de eu começar com o Shoud – estar com vocês. Às vezes, leva um tempo para 
fazer esta combinação, porque gostamos simplesmente de ficar sentados com vocês.

 Temos muito a dizer hoje. Alguma coisa pode parecer fora de lugar. Mas, queridos 
amigos, tudo se encaixa. Abordaremos muita coisa hoje, muitos assuntos diferentes. 
Quando vocês lerem isto ou escutarem isto depois, vocês compreenderão como tudo se 
encaixa. Tudo se encaixa em sua jornada.

 Há muita, muita atividade do nosso lado do véu neste momento. Os anjos estão 
andando de um lado para o outro. Há muita atividade, muito transporte de energia para 
cá e para lá, de modo que muita comunicação está acontecendo entre os reinos humanos 
e os reinos celestiais. Estamos muito, muito ocupados do nosso lado do véu neste 
momento. [Rindo] Estamos tão ocupados que nos atrasamos um pouco para chegar aqui 
hoje! Quase perdemos nosso compromisso.
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 Vejam bem, não temos calendários aqui, mas temos consciência energética. Sabíamos 
que era a hora do nosso encontro, mas estávamos tão ocupados movendo outras 
energias que chegamos aqui na hora H, bem a tempo de ouvir Linda (Benyo) falar sobre 
o Papa [risada da platéia] e as nossas profecias. Chegamos com tanta pressa que 
acabamos afetando um pouco seus aparelhos eletrônicos, e o teclado, e as outras coisas 
[referindo-se a problemas antes da canalização com microfones e equipamento 
musical]. Assim, tentaremos ser um pouco mais delicados. Vocês sabem como é... 
vocês se atrasam para um encontro... saem correndo pelas ruas... irrompem sala 
adentro... e às vezes acabam atropelando as coisas [risada da platéia].

 Mas estamos aqui, todos nós. Também tivemos que fazer os exercícios de respiração 
com vocês para abrandar um pouco nossas energias.

 Talvez alguns de vocês tenham sentido o aumento de atividade do nosso lado do véu, o 
aumento de atividade em torno de vocês, o aumento de atividade mesmo à noite em 
seus sonhos. Muita coisa está acontecendo, tudo em preparação para um evento que está 
se aproximando num futuro não muito distante. É um salto da consciência, um tempo de 
grande mudança e transição na Terra. São necessárias muitas, muitas mudanças em 
resposta ao que vocês estão fazendo. Falaremos sobre isto hoje.

 Realmente nós temos um grupo inteiro de maravilhosos convidados hoje. Alguns deles 
vocês conhecem – vocês têm trabalhado com eles. Alguns são novos, um tipo de 
mudança de guarda.

 Aqueles que vêm hoje são os seus mensageiros (runners), sua equipe. Vocês têm 
muitos deles. Não queremos dizer um número exato. Não queremos que os humanos 
façam comparações – eu tenho três... a pessoa do lado diz que tem dez... o outro, sabem 
como é, tem mil. [Risada da platéia] Não funciona assim. Não é particularmente uma 
quantidade. Tem mais a ver com qualidade. Estes mensageiros são anjos, na verdade. 
Alguns deles estiveram no plano da Terra antes, mas a maioria deles não.

 Não são como os antigos guias. Seus guias estavam em seu campo direto de energia. 
Sustentavam um espaço em todo o seu redor. Estavam aí para equilibrar suas energias. 
Estavam aí para manter esse espaço ocupado até que vocês estivessem prontos para 
aceitar todo o seu espaço, toda a sua consciência e toda a sua divindade potencial. Os 
seus guias, como vocês sabem, deixaram esse espaço há algum tempo. Alguns deles 
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vêm de tempos em tempos para trabalhar como mensageiros ou “transportadores” 
(“shuttlers”) de energia para vocês.

 Mas os mensageiros são diferentes. Eles estão aqui. Estão aqui hoje na sala. O 
propósito deles é mover as energias e as informações para lá e para cá. Também 
transportam amor e sustentam os dois lados do véu. Sabemos que em sua literatura há 
uma coisa que se chama “cordão prateado”, que liga o humano ao lado celestial. De 
certa forma, é responsabilidade dos mensageiros manter a integridade do cordão 
prateado.

 Por favor, compreendam que não é um cordão prateado literal. É um conduíte de 
energia que conecta ambos os lados. Os mensageiros vão e vêm. Levam até vocês novos 
tipos de energias e informações do nosso lado. Eles também ajudam a equilibrar e 
ajustar os vários elementos da energia espiritual e da energia humana dentro de vocês.

 Vocês estão fazendo muitas, muitas mudanças no momento, e, portanto, seus 
mensageiros estão muito, muito ocupados. Eles estão constantemente ajudando a 
reajustar os quocientes de energia dentro de vocês. Enquanto vocês se abrem e 
permitem que sua própria divindade esteja presente em seu momento Agora, eles 
ajudam a ajustar estas energias entre vocês e o nosso lado do véu. De certa forma, vocês 
poderiam dizer que eles são seus empregados. Estão aqui em serviço de cada um de 
vocês.

 Enquanto vocês passam por seus ciclos de mudança – os ciclos de que falamos em 
nossa última reunião – eles também ajudam a levar esta Nova Energia que está sendo 
criada e colocá-la nos devidos lugares. Vocês estão agora criando Nova Energia, mas 
não há os mecanismos ainda para usá-la em sua realidade humana. Os seus mensageiros 
estão armazenando-a para vocês e também trazendo parte dessa energia de volta para o 
nosso lado do véu, onde é aplicada no universo físico, bem como em todos os aspectos 
dimensionais.

 Portanto, eles estão muito, muito ocupados no momento. Eles vêm hoje como nossos 
convidados de honra. Neste espaço que criamos aqui juntos, eles podem chegar bem 
mais perto. Eles podem fazer uma pausa aqui por um momento enquanto vocês relaxam. 
Eles podem – como dizer – podem ficar perto de vocês. Podem se comunicar com vocês 
de um modo totalmente diferente.
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 Toda a atividade pode diminuir aqui neste nosso momento. Agora juntos. Todos nós 
podemos respirar profundamente. Seus mensageiros podem descansar um pouco, e 
conhecer vocês de um modo totalmente diferente.

 Seus mensageiros estão aqui para servi-los. Eles não podem fazer o serviço por vocês. 
Isso negaria a própria razão pela qual eles estão aqui e pela qual vocês estão aqui. Eles 
não podem criar as coisas para vocês, mas ainda assim podem manter um equilíbrio 
contínuo de energias com vocês.

 Quando vocês estão conscientes de sua presença, ou quando vocês se permitem saber 
que eles são reais, isto facilita o processo inteiro. Torna-o muito mais fácil. Vocês não 
têm que passar por todos os desafios, como aqueles pelos quais passaram nestes últimos 
meses. Pode haver um tipo de energia mais equilibrado em seu ser e uma melhor 
conexão entre ambos os lados do véu.

 Assim, queridos amigos, respirem fundo e permitam que seus mensageiros estejam 
com vocês, neste espaço, prontos para atender a sua consciência que está mudando... 
prontos para transportar as energias para lá e para cá... prontos para guardar para vocês 
as Novas Energias que estão sendo criadas em uma espécie de cofre para serem usadas 
nos momentos apropriados. Na verdade, haverá muitos momentos nestes dias por vir em 
que vocês terão situações em suas vidas que solicitarão a movimentação da Nova 
Energia. Estará disponível para vocês. Enquanto vocês a criam agora, ela está sendo 
guardada em segurança para vocês até o momento apropriado.

 Alguns de vocês ficam imaginando tudo isso. Nós lhes perguntamos: “Isto é real? Os 
seus mensageiros poderiam de fato estar aqui? Poderiam vir a este espaço... quer vocês 
estejam sentados em casa... quer estejam na casa de alguém... ou sentados aqui neste 
encontro neste desfiladeiro? Alguma coisa dessas é real? Em primeiro lugar, existe 
realmente essa coisa de mensageiros? Será que a energia que vocês estão sentindo bem 
agora, esta vibração – mas um tipo novo de vibração – será que é real? Ou são vocês 
apenas querendo que seja assim?”

 Continuaremos a lhes perguntar repetidamente: “Alguma coisa destas é real? O 
trabalho que vocês estão fazendo aqui – não aquele que têm na vida – mas o trabalho 
que vocês estão fazendo neste planeta bem agora... é real?” Se vocês permitiram que 
fosse, de fato é. Se vocês se permitirem estar nesse espaço de amor a si mesmos, de 
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honra a si mesmos pela jornada que escolheram, de fato, então é real. É real de um 
modo inteiramente novo.

 Seu trabalho... não é o trabalho que vocês fazem quando acordam de manhã e vão para 
algum escritório. Esse não é o seu trabalho. Vocês continuam se perguntando: O que o 
Espírito quer que eu faça agora? Por que eu estou aqui neste planeta? Eu tenho um 
trabalho de nível inferior. Certamente, eu deveria estar fazendo um trabalho grandioso.”

 Vocês sabem qual é o seu trabalho real? Vocês são movimentadores de energia e 
ancoradores de energia. São vocês que estão ajudando a consciência a se expandir. São 
vocês que estão passando por todas estas coisas em seu corpo, e em sua mente, e em seu 
espírito – todas estas mudanças e transformações – passando por elas muito 
rapidamente. São vocês que estão iluminando a trilha para os outros.

 Enquanto vocês criam e movem Novas Energias, vocês também sustentam energias. 
Por isso, muitos de vocês se mudaram para áreas geográficas diferentes. Vocês têm uma 
espécie de quociente de energia dentro de vocês, um tipo de luz brilhante por assim 
dizer, que é necessária em certas áreas geográficas para manter um equilíbrio e 
estabelecer um novo potencial para cada área.

 Vocês não estão se mudando para uma certa área porque ela tem uma certa fórmula ou 
formação geológica. Vocês não estão se mudando para lá por causa das montanhas, ou 
por causa da água, ou por causa dos cristais. Vocês não estão se mudando para lá porque 
precisam destes elementos. Vocês estão se mudando para lá porque a área precisa de 
VOCÊS.

 A região – Gaia – precisa de vocês. Vejam bem, ela está partindo. Ela precisa daqueles 
que podem aceitar a responsabilidade do Espírito dentro deles. Então, vocês se mudam 
para lá para sustentar essa energia, e construir essa energia, e torná-la disponível para 
aqueles que vierem bater à sua porta.

 O seu trabalho não tem a ver com ganhar um salário. O seu trabalho é quebrar os 
Velhos paradigmas. E são muitos os Velhos paradigmas no momento. Nós precisamos 
de vocês. Nós precisamos que todos vocês sejam aqueles que desafiam os Velhos 
procedimentos, que passam para os Novos, mas que ainda mantêm um equilíbrio no 
processo inteiro.
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 Os seus mensageiros que estão aqui hoje... estão felizes. Estão felizes porque vocês 
criaram e permitiram este espaço para eles. E eles sabem que há muito mais trabalho a 
fazer. Eles se comprometeram com vocês. E farão o possível para facilitar esse trabalho. 
Eles querem que vocês se comprometam: Vocês vão permitir que seja fácil... para 
variar? [Risada da platéia]

 Nós falamos sobre isto em nossa discussão do mês passado. Não há mais necessidade 
para esta energia do sofrimento. Existe uma diferença entre coisas que são um desafio e 
coisas que são difíceis. Será que vocês podem ver a diferença entre elas? Podem deixar 
de associar a palavra “difícil” ou “sofrido” com a palavra “desafio”?

 Vocês, Shaumbra, amam o bom desafio, mesmo quando retornam para o nosso lado. 
Algumas vezes reviramos os olhos porque vocês sempre querem um desafio. Sempre 
querem jogar com as energias, dificilmente se contentando em estar e simplesmente ser. 
Vocês sempre querem jogar. Nós os amamos por isto. Mas então vocês vão para a 
Terra. Vocês enfrentam os desafios... os desafios de construir o império de Atlântida... 
os desafios de trazer a semente divina nos tempos de Yeshua... os desafios de criar a 
Nova Energia e os novos caminhos.

 Mas não tem que ser difícil. De fato, não é. Olhem para si e para o que estão 
escolhendo na vida. Se houver falta de abundância e de amor, dêem uma olhada. Por 
que vocês possivelmente escolheriam isso? Que energias estão tão entranhadas em 
vocês que fazem com que pensem que precisam ter falta? Ou por que vocês escolheriam 
isso – só para dizer que pularam um grande obstáculo? Dêem uma olhada. Não precisa 
haver a dificuldade.

 Os desafios são divertidos. São agradáveis. É como jogar um jogo intenso. Vocês 
adoram fazer isso apenas pelo desafio, apenas para exercitar suas energias, apenas para 
aguçar e estimular sua inteligência e o seu próprio espírito. Os desafios também podem 
ser bem recompensadores. Mas, por favor, acabem com a dificuldade e o sofrimento.

 No mês passado, falamos sobre os ciclos de mudança e realização. São os ciclos pelos 
quais vocês estão passando, ou passaram. Nós os trazemos à sua consciência de modo 
que compreendam pelo que estão passando. Vocês passam por um despertar. Depois 
pelo processamento, que traz compreensão e sabedoria.
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 Então vocês passam pela liberação, que é deixar tudo ir, liberar qualquer coisa que 
estejam retendo. Não, vocês não estão colocando isso em um armário qualquer. Não 
estão varrendo para debaixo do tapete. Liberar é permitir que algo vá embora em seu 
mais alto potencial.

 O seu despertar gera uma energia. O processamento traz compreensão, mas a 
compreensão é limitada até que vocês possam liberar tudo que vocês pensavam que 
eram. Quando liberam, vocês vão para um nível energético inteiramente novo.

 Depois isso volta para vocês. Volta na forma de integração. Mistura-se novamente, de 
modo que cada vida e experiência passada volta para atendê-los de uma Nova maneira. 
A sabedoria, as compreensões e os aclaramentos, a diversão e os desafios, tudo pode 
voltar para atendê-los de um modo novo e unificado.

 Vocês passam por todos estes ciclos. E depois passam por eles novamente. Mas vocês 
podem liberar o sofrimento e a dificuldade deles. Vocês podem permitir que seja 
agradável.

 Nós apresentamos isto para que tenham uma maior compreensão dos ciclos que 
envolvem o processo, e para que compreendam quando os outros vierem até vocês 
pedindo conselho.

 Quando vierem a vocês pedindo conselho e orientação, vocês poderiam dizer: “Sim, 
eles estão despertando. Eu conheço as dinâmicas deste processo. Conheço a satisfação. 
Conheço o contentamento, mas também sei que da mesma forma ele acarreta outras 
coisas.” Quando eles não quiserem ir além do processamento porque há um certo 
conforto nele, vocês, os professores, terão que saber qual o momento apropriado para 
dizer: “Chega de processar. Vamos liberar agora.” Vocês conhecerão a profunda 
ansiedade associada com a liberação. É como deixar tudo ir embora. É como morrer 
para renascer em um modo inteiramente novo.

 As dinâmicas destes ciclos envolvem muitos elementos da vida humana. É assim com o 
ciclo de todas as suas encarnações. É assim com os ciclos de cada período de sua vida 
agora enquanto caminham para a Nova Energia.
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 Nós realmente entendemos que as dinâmicas são muito novas e desconhecidas nesta 
parte de sua jornada. Nós os acompanhamos de perto. Os seus mensageiros estão 
sempre conscientes destas coisas e tentando reequilibrar e reajustar as energias.

 Em breve, vocês terão o aclaramento de como tudo isto funciona. Vocês ficarão felizes 
em ver como foram capazes de continuar seguindo em frente... continuar vivendo... 
continuar passando por este intenso processo em que vocês vêem o trabalho que está 
sendo feito por todos os seus mensageiros. São eles que vêm trazer equilíbrio quando 
vocês não têm certeza se querem ficar neste planeta... nem do que serve a alguém... ou a 
vocês. São eles que movimentam as energias.

 Os mensageiros não podem mudar a maneira com que vocês sentem as coisas. Mas eles 
movimentam as energias, como se disponibilizassem um potencial que vocês podem 
então usar quando precisarem, quando disserem: “Mas deve haver uma razão pela qual 
estou aqui. Deve haver uma razão para eu continuar prosseguindo.” Esse potencial foi 
disponibilizado pelos seus mensageiros, como um recado nosso, que diz: “Eis a razão 
pela qual você está na Terra neste momento.” Eles estão constantemente movimentando 
as energias. Vocês ficarão simplesmente atônitos com a extensão do trabalho deles e 
como este trabalho os ajudou a chegar até o ponto em que vocês se encontram. São 
vocês que, em última análise, usam a energia. São eles que a disponibilizam para vocês.

 Enquanto sentimos a energia dos Shaumbra de todo o mundo neste momento, vemos 
que vocês passam por algumas experiências interessantes neste período em particular. 
Algumas coisas os têm deixado perplexos – talvez não para baixo, mas apenas 
perplexos. Uma destas coisas que vocês têm se perguntado a respeito, deixando-os 
preocupados logo em seguida é: “O que ainda é realidade? O que é realidade?” Vocês 
achavam que sabiam, mas nestes dias vocês se perguntam: “Agora isso foi um sonho 
que eu tive?”[Risada da platéia] “Ou essa realidade aconteceu?”

 Vocês têm que se perguntar: “Será que eu realmente tive aquela conversa com esta 
pessoa na vida real? Ou foi algo que se passou na minha cabeça? Será que eu fui mesmo 
ao cinema ontem à noite? Ou foi um sonho, ou uma visão que eu tive?” [Mais risos] 
“Será que realmente dei de cara com aquela pessoa que conheci há tanto tempo? Ou foi 
só a minha imaginação?”
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 Sabemos que alguns de vocês acham que estão meio perdidos. Alguns estão atribuindo 
isso à idade. “Ah, então deve ser isso que meus avós sentiam.” [Mais risada da platéia] 
Não é nada disso. A jornada deles foi diferente. Não é isso de jeito nenhum. O que você 
estão vivenciando não é resultado da idade, e sim resultado de sabedoria e expansão.

 Alguns de vocês imaginam se talvez devessem ter um controle maior sobre a sua 
imaginação, sua expressão criativa, puxar um pouco as rédeas. Queridos amigos, 
liberem... deixem ir. Vocês estão de fato caminhando entre os mundos bem agora. 
Vocês estão de fato se integrando, e isto é parte do processo.

 Sabemos que é um pouco desconcertante às vezes porque vocês não são mais capazes 
de dizer o que é real. Então, continuamos fazendo a seguinte pergunta: “Isto é real? É 
real?” Se vocês permitirem que seja. O seu sonho é real? Será que repararam 
ultimamente que os seus sonhos estão muito mais intensos? Algumas vezes vocês não 
querem voltar de seus sonhos.

 Os sonhos são diferentes agora. Mudaram nestes últimos dois ou três meses. Seus 
sonhos não têm o mesmo tipo de atividade que tinham antes. Quase sempre vocês 
utilizam seus sonhos para tentar imaginar soluções para as coisas que estão acontecendo 
na Terra. Vocês passam por uma experiência de realidades de potenciais antes de trazê-
las para a realidade humana. Isto é o que vocês chamam de sonho. Em alguns sonhos 
vocês estão lá em serviço de outros. Vocês vão ajudá-los nos sonhos deles. Vocês estão 
lá em serviço deles.

 Em outros sonhos, vocês voltam para o nosso lado do véu. E vocês estão dando aulas. 
Há um instante vívido em seus sonhos em que vocês podem sentir ou entender isto, até 
mesmo ter visões disto. Todos vocês – todos vocês – dão aulas aqui três ou quatro 
noites por semana. [Risada da platéia] Vocês estão ensinando aos anjos que nunca 
estiveram na forma humana o processo da integração do Divino.

 Vejam bem, foi por causa disso. Foi por isso que vocês deixaram o Lar em primeiro 
lugar – para ter sua própria identidade única, mas também para compreenderem que 
vocês são Deus também. O Espírito não conhece sua própria identidade. Vocês sim. 
Vocês têm essa dádiva exclusiva da consciência individual do Eu, agora se misturando 
com Deus. Os anjos do nosso lado do véu, particularmente os que nunca estiveram na 
Terra, reúnem-se no que vocês poderiam chamar de um grande, enorme auditório para 
ouvir do que isto se trata.
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 Por isso vocês acham que existem instantes vívidos em seus sonhos. Vocês se 
perguntam o que ainda é real. E a resposta é: “Tudo é real. Tudo é real.” Vocês estão 
aprendendo a liberar essa energia muito definida e altamente direcionada que vocês 
colocaram em si, de modo que pudessem ser humanos na Terra. Agora, vocês ainda 
podem ser humanos na Terra e ter acesso a todas as outras energias interdimensionais –
todas ao mesmo tempo. Mas isto será um pouco estranho de início.

 Uma das coisas que está lhes causando preocupação é que vocês estão se tornando 
altamente sensitivos. Nós lhes falamos sobre algumas destas questões quando 
abordamos a Linguagem do Ah. Vocês estão tão sensíveis às vezes que dói. Dói 
literalmente quando vocês ouvem certos barulhos. Vocês se assustarão.

 Na verdade, machuca, às vezes, estar na energia de Gaia, da Mãe Terra, uma energia 
que vocês sempre amaram. Agora vocês estão tão sensíveis que algumas das energias 
dela estão lhes causando irritações em seu corpo mais do que nunca. Vocês questionam 
isso. Imaginam que estejam apenas se tornando sensíveis demais. Bem, a resposta é: 
“Sim, vocês estão.” Isto também vai passar. Vocês aprenderão a integrar todas estas 
energias.

 Estes altos níveis de sensibilidade estão lhes deixando preocupados. É difícil para 
vocês estar com outras pessoas. Vocês estão muito sensíveis às energias agora. Vocês 
perguntam se há algo errado com vocês. Vocês perguntam por que se sentem tão 
estranhos e diferentes, por que vocês quase não conseguem ficar mais em grupos e 
multidões. Às vezes, vocês só querem dormir porque no sono vocês acham que não 
estarão tão sensíveis. Mas então descobrem que vocês também estão sensíveis em seu 
estado de sono, em seu estado de sonho.

 Estas sensibilidades, queridos amigos, também trabalham PARA vocês. Vocês podem 
sentir as coisas como nunca antes. Vocês podem sentir as energias dos ambientes. Ah, 
vocês sempre quiseram fazer isso. Agora estão fazendo, mas nem sempre gostam. 
[Risada da platéia]

 Vocês podem sentir energias. Sim, sabemos que um de vocês sentiu a energia noutro 
dia de um acidente numa auto-estrada. Depois você voltou à cena do acidente. Você 
nem mesmo sabia que esteve lá até que visse com seus olhos físicos. Mas você pôde 
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sentir. Teve náuseas. Você pôde sentir a agonia. Pôde sentir a tristeza dos que estavam 
deixando a Terra naquele momento.

 Sim, vocês estão sentindo todas estas coisas – parte do processo pelo qual vocês estão 
passando. Mas imaginem o que vocês podem fazer agora com essa nova sensibilidade 
em termos de facilitar os outros, ajudá-los em seu processo, ser capaz de sentir as 
energias dos ambientes, e compreender que você não está na energia que se definiu ali 
por tanto tempo.

 Nós estávamos ouvindo Cauldre (Geoffrey Hoppe) e os outros falando recentemente 
sobre como eles não gostam mais de lugares velhos –casas velhas, construções velhas, 
lugares velhos. Isso porque há muita energia em coisas velhas. É sufocante às vezes. 
Lugares novos não têm muito acúmulo de energia. Lugares velhos sim.

 As energias não desequilibram vocês. Vocês podem ir a muitas, muitas camadas, por 
exemplo, de uma linda casa velha. Vocês podem sentir todas as famílias que viveram 
ali, todo o amor e a alegria, toda a agonia, todas as dificuldades. Vocês podem deixar 
tudo isso passar por vocês. Podem sentir isso, mas não têm que possuir isso.

 Este aumento de sensibilidades que vocês têm tido ultimamente é apenas parte do 
processo inteiro de abertura.

 Nós sabemos que muitos de vocês se vêem entre este interessante, estranho dilema –
numa hora tudo está acontecendo muito rápido, e noutra hora muito, muito devagar. 
Agora, que tudo é este, Shaumbra? Tudo acontece rápido, ou acontece devagar? 
Ambos!

 As energias ESTÃO se movendo mais rapidamente. Vocês estão se movendo mais 
rapidamente. Às vezes, é tão difícil acompanhar vocês. Às vezes, é difícil para os 
mensageiros acompanhar vocês. Às vezes, vocês dizem: “Eu preciso de um dia de 
descanso só pra mim, para acalmar as coisas.” Mas, o que acontece? Vocês conseguem 
essa oportunidade de ter um tempo para as coisas irem devagar. E vocês perguntam: 
“Por que as coisas estão tão devagar agora?” [Risada da platéia] “Eu quero mais 
progresso. Eu quero que aconteça algo rápido. Eu quero que isso acabe logo.” Tudo isto 
é apropriado.
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 Na verdade, as energias estão caminhando mais rapidamente. De fato, seu nível de 
paciência, seu nível de tolerância está mais baixo do que nunca, então vocês não gostam 
quando fica devagar. Compreendam que é parte de um processo que continuará por um 
bom tempo.

 Falem com as energias do rápido e do devagar. Integrem-nas. Peçam a seus 
mensageiros para lhes mostrar onde está a energia do equilíbrio. Está aí para vocês. Eles 
a trouxeram. Às vezes, vocês só precisam estar conscientes de que está aí. Façam os 
mensageiros ajudá-los a encontrá-la para que vocês não sintam que essas coisas estão 
dolorosamente vagarosas, mas sim às vezes tão ligeiras que vocês não sabem o que 
fazer.

 Isto é o que temos visto nos Shaumbra ultimamente. O que está lhes deixando 
preocupados. Vocês se perguntam às vezes onde está sua mente, o que está acontecendo 
dentro de vocês.

 Então, vivenciam um outro dilema interessante. É difícil estar com as pessoas. Às 
vezes, vocês têm que se forçar para estar com outros humanos. Às vezes, têm que 
realmente trabalhar com isto. Às vezes, vocês querem sacudi-los. Ah, todos vocês 
querem muito se integrar com eles também... e vocês irão... vocês irão. Mas irão em um 
nível inteiramente novo.

 Às vezes, vocês se perguntam por que nasceram tão diferentes. Por que não poderiam 
ser apenas um pouco como eles? [Risada da platéia] Mas, vejam bem, vocês escolheram 
desta forma para que pudessem verdadeiramente se elevar à sua própria maneira. Vocês 
voltarão para uma nova compreensão e integração com as outras pessoas. Mas neste 
ínterim é difícil.

 Às vezes, vocês se apavoram por ter que ficar em grupos. Então o que vocês fazem? 
Vocês se fecham. Então descobrem que também não podem ficar com vocês mesmos. 
[Risada da platéia] Quando estão com vocês mesmos, a energia é muito intensa. Anda 
muito rápido. Vocês começam a ter aquelas conversas mentais, então têm que encontrar 
outras pessoas para que não tenham mais que falar com vocês mesmos. Que dilema!

 É difícil ficar com vocês mesmos agora porque vocês estão mudando muito 
rapidamente. Vocês nem mesmo sabem mais quem são. É difícil estar com vocês 
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mesmos porque o Velho ainda os está puxando. Vocês ainda estão ouvindo as vozes do 
Velho... todos os questionamentos que passam por sua mente... todos os 
questionamentos: “Isto é real? O que eu estou fazendo aqui? Isto é real?”

 Assim, queridos amigos, é bom passar um tempo sozinhos. Mas nessa hora apenas 
respirem fundo... apenas respirem. Falem com vocês mesmos. Falem sobre o que estão 
sentindo. Façam perguntas a vocês mesmos. Honrem cada parte de si pelo que vocês 
estão passando.

 Em todo esse período difícil e desafiador de não querer estar com os outros e não 
querer estar consigo mesmo, e às vezes apenas sentir como se quisessem, pudessem 
sumir... é uma boa hora para estar com os Shaumbra. Como dissemos, não é bom para 
vocês todos irem embora viver nas florestas juntos. Não é para isso que vocês estão aqui 
na Terra. Vocês iriam realmente se irritar uns com os outros em pouquíssimo tempo. 
Mas fiquem juntos com os Shaumbra.

 Mesmo hoje alguns de vocês se perguntaram se deveriam estar aqui. Parte de vocês 
temia a expectativa de vir aqui ou se reunir em seus grupos. Vocês não achavam que 
poderiam lidar com os outros hoje. A energia não estava no lugar certo. Mas o que 
aconteceu quando vocês se juntaram na energia de Shaumbra? Vocês respiraram bem 
fundo. Vocês disseram: “Ah, estou feliz de estar aqui hoje. Eu precisava disto. Eu 
precisava da energia, do amor, do reconhecimento deles. Eu precisava sentar nesta 
cadeira hoje e deixar meus anjos mensageiros ficarem comigo. Eu precisava dar um 
tempo disso tudo ao menos um pouquinho.”

 O que mais está acontecendo agora com os Shaumbra? Vocês estão começando a ver 
algumas coisas estranhas e interessantes com seus olhos humanos. Vocês estão 
começando a sentir todos os tipos de coisas com os seus sentidos. Nós temos reparado 
que vocês estão surpresos com o que estão começando a perceber.

 Particularmente, vocês estão vendo através da máscara de outros humanos. Vocês estão 
vendo as auras deles pela primeira vez. Vocês estão vendo uma mudança no rosto deles. 
Algumas vezes vocês ficam atônitos com isto. O queixo cai, e os olhos se arregalam. 
Vocês estão vendo que eles sofrerem uma metamorfose bem na sua frente.
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E eles olham para vocês como se dissessem: “O que há de errado com essa pessoa?” 
[Alguns risos] O que será que está vendo?” E o que vocês estão vendo? Vocês estão 
vendo coisas que são familiares, mas ainda assim estranhas.

 Vocês estão vendo através das pessoas, especialmente essas que trazem o que vocês 
chamam de “energia gray (cinzenta)”, energia réptil. Estes termos são de vocês, não 
nossos. Mas vocês estão vendo isto em seus rostos. Vocês dizem: “Essa pessoa parece 
um alienígena.” O que está acontecendo agora com as mudanças de energia muito 
rápidas e drásticas na Terra é o seu sentido humano de visão se tornando muito mais 
amplo e muito mais aberto, mas de certa forma, algumas das – como dizer – algumas 
das Velhas agendas estão surgindo agora. Elas continuarão a aparecer.

 Quando a Ordem do Arco criou este lugar chamado Terra, foi um método de ajudar a 
trazer uma nova compreensão das energias para todas as partes do cosmos. A Terra foi 
criada como um lugar neutro onde vocês poderiam re-aprender as coisas de antes –
“antes” significando antes de vocês serem humanos, antes de vocês virem para este 
planeta. Na Terra vocês poderiam caminhar por Velhas experiências de um modo muito 
lento... vocês poderiam viver na matéria destes corpos humanos... poderiam esquecer 
quem vocês eram e de onde vieram. A Terra foi desenvolvida desta maneira de 
propósito, para que vocês pudessem re-viver as coisas que aconteceram a vocês há eons 
de tempo, para que vocês pudessem chegar a pontos de escolha e pontos de 
compreensão, para que o passado pudesse ser curado. O futuro É o passado curado.

 Quando este lugar Terra foi criado e o chamado foi feito aos anjos, não foi feito 
exatamente para o que vocês considerariam anjos bons. Não foi feito apenas para os 
anjos de luz. Tinha que haver um equilíbrio exato de energia na Terra como havia no 
universo. Desta forma, uma ampla variedade de anjos veio à Terra.

 O que vocês chamam de grays, cobras e lagartos – novamente, estes são termos de 
vocês, mas há certos atributos, é engraçado, que estão corretos quanto a isto – eles 
também vieram. Fizeram parte da semente da Terra. Agora todos estes anjos que vieram 
à Terra para ajudar a resolver uma situação interessante, para trazer novas 
compreensões para todo o universo... eles vieram neutros para a Terra. Tinha que ser 
desta maneira.
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 Mas... mas alguns dos anjos de certas famílias celestiais tinham implantado neles... o 
que foi chamado de “programação alienígena”. Eles tinham uma programação 
implantada bem fundo neles, representando a agenda de suas famílias celestiais.

 Vamos dizer que eles vieram dos “grays”. Eles não sabiam que tinham este implante.
De certa forma, uma sugestão hipnótica foi colocada neles para que trouxessem a 
programação gray para a Terra. Não se esperava que fosse assim. Mas eles fizeram 
assim. E todos nós sabíamos disso. Eles não estavam escondendo nada.

 Agora a agenda deles está aparecendo na Terra. É por isso que vocês, Shaumbra, 
podem começar a vê-la manifestar-se fisicamente à sua frente. É por isso que às vezes 
vocês podem estar com certos humanos e sentir náuseas ou sentir que algo está tentando 
consumi-los, ou às vezes sentir que alguma coisa está tentando levar embora toda a sua 
energia.

 Sim, Cauldre está dando um “basta” e revirando os olhos agora. [Risada da platéia] 
“Tobias, Tobias... ah, em que saia justa você foi se meter!” Mas nós abordamos isto 
porque é um ponto importante. E adequado ao rumo da nossa discussão. Vamos ao que 
interessa. [Risinho]

 Assim, com todas as energias agora se movimentando intensamente, rumo a um salto 
quântico na consciência, daqui a quatro anos, e com os seus novos insights e 
entendimentos, vocês podem começar a ver estas programações “escondidas”.

 Agora nós temos que esclarecer uma questão aqui. Alguns de vocês que estão 
escutando e lendo isto agora estão pensando: “Ah, meu Deus, tem uma programação 
alienígena implantada em mim!” [Risada da platéia] Não, não, vocês fugiram deles... 
daqueles que as tinham. Vocês fugiram deles há muito tempo. Quando vocês fugiram, 
houve uma transformação inacreditável. A maior parte disso aconteceu em outras 
encarnações. Para alguns aconteceu nesta encarnação.

 Vocês se liberaram das amarras do passado. Foi difícil e doloroso porque essas amarras 
representavam uma grande parte do que vocês foram. Vocês liberaram as energias para 
que pudessem ficar livres, para que pudessem ajudar os outros a passarem para a Nova 
Energia.
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 Um pouco disto está se manifestando no que vocês chamariam de conspirações, mas 
ultimamente não há de fato conspirações. Existem tentativas de parar as mudanças que 
estão acontecendo agora, ou tentativas de assumir o controle. Mas não é nada com que 
vocês tenham que se preocupar. Vocês estão muito além disso.

 De nossa perspectiva, não existem grandes conspirações que tenham hipnotizado a 
todos. Não há conspirações em massa para tentar matar todos vocês. Como Cauldre 
gosta de dizer, a maior conspiração está, está bem na frente de vocês. Chama-se 
Imposto de Renda. [Risada da platéia] Vocês estão todos cientes disso. Vocês todos 
lidam com isso. Poucos não. Mas não é uma conspiração a menos que vocês permitam 
que seja.

 Vocês falam desta coisa chamada Illuminati. Os Illuminati foram realmente uma 
conspiração. Houve um grupo que usou as energias para tentar controlar o mundo. Mas 
vocês sabem o que eles descobriram? Que não tinha graça tentar controlar o mundo. 
Dava mais dor de cabeça do que eles queriam. Eles tinham todo o dinheiro que 
precisavam. Não precisavam tentar controlar. De fato, eles começaram a largar o 
controle há dez, doze anos. Perceberam que não tinha muita graça. Tinha também uma 
energia vindo para a Terra na época que estava nascendo através de vocês, através de 
outros que estavam seguindo a jornada espiritual, que disseram que isto não fazia parte 
da Nova Energia. Não tinha lugar na Nova Energia.

 Não se surpreendam quando vocês começarem a ver coisas e a sentir coisas que 
parecem alienígenas. Na verdade, elas são. E, de fato, são o passado de vocês. E, 
realmente, algumas destas energias do tipo alienígena começarão a tentar assustá-los, ou 
assustar os outros.

 Mas mais do que qualquer coisa – podemos lhes dizer isto – mais do que qualquer 
coisa, eles querem se transformar agora. Por isso estão aparecendo para vocês. É por 
isso que estão mostrando o rosto para vocês. Eles compreendem que é hora de uma 
mudança. Eles compreendem que a Nova Energia está aqui. E a Nova Energia e o
conceito de que “Vocês São Deus Também” estão muito além das Velhas agendas. Eles 
se mostrarão a vocês para sentirem a energia de vocês... para que possam começar a 
liberar algumas das Velhas energias entranhadas dentro deles... para que possam ser 
Deus também. É divertido do nosso lado porque nós vemos que nenhuma destas Velhas 
agendas têm poder sobre vocês... a menos que vocês queiram jogar o jogo delas.
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 Vocês sabem, existem – como dizer – espíritos desencarnados, fantasmas, que se 
aproximam de vocês à noite. Eles chegam perto porque vêem uma luz e sentem uma 
vibração que é muito diferente. Mas eles não fazem nada a vocês. Eles não podem fazer 
mal a vocês. Eles não podem. Eles estão simplesmente atraídos por sua luz. Eles não 
podem levar nada de vocês. Não podem entrar em seu corpo e assumir o controle.

 Qualquer um que está aqui, que está lendo isto, que está ouvindo isto – qualquer um 
aqui que pense que estamos falando de walk-in... pensem novamente. [Mais risada] 
Nada entrou em vocês. A física da Terra não foi desenvolvida para isso. Existem alguns 
casos isolados em que um acordo profundo ocorreu antes de uma alma vir para um 
corpo em uma encarnação, mas são muito limitados.

 Vocês não são walk-ins. Vocês são ascensos. Vocês passaram de uma encarnação a 
outra enquanto ainda permanecem no mesmo corpo. Vocês transformaram sua 
consciência. E, sim, vocês podem se sentir totalmente diferentes. Vocês podem se sentir 
como uma nova pessoa porque vocês são, de certo modo. Mas não houve alguma 
entidade externa que um dia entrou em seu corpo.

 Assim, saímos do rumo um pouco aqui. Mas nós queremos ajudá-los a entender por 
que algumas destas coisas estão acontecendo em sua nova vida, por que estas energias 
às vezes desequilibradas estão surgindo, e o que vocês podem fazer para equilibrá-las. 
Simplesmente respirem fundo. Compreendam que os seus mensageiros trouxeram a 
energia apropriada e equilibrada. Está disponível para vocês.

 Não tornem isso difícil. Vejam bem, vocês voltam às Velhas maneiras de tentar passar 
de um estado de consciência a outro. Vocês acham que vocês têm que passar por toda 
esta dificuldade e desafios, mesmo para nos apresentarmos. Estamos bem aí! Estamos 
separados por uma respiração! Estamos perto assim.

 Vocês tentam voltar para as Velhas maneiras de entrar em estados de transe ou 
qualquer destas coisas. Compreendam que está bem aí. Acontece rapidamente. Vocês 
podem passar de um nível para o seguinte. Vocês podem recorrer a seus mensageiros 
bem agora. Simplesmente mudem, e permitam que isso aconteça. Vocês estão aí. 
Acontece assim rapidamente.
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 Tudo pelo que vocês estão passando os está preparando para algo sobre o qual falamos 
anteriormente – um salto quântico de consciência, uma mudança para a Nova Energia. E 
está se aproximando rápido. Foi previsto que ocorreria no ano 2012, previsto há eons de 
tempo. Muitos ainda se prendem ao pensamento de que ocorrerá em 31 de dezembro de 
2012. O calendário Maia termina. Ele tinha que acabar algum dia! [Risada da platéia] E 
foi muito bem estimado por parte deles de onde ele terminaria. Muitos ainda se prendem 
que este é algum ponto de mudança.

 Mas, queridos amigos, temos trabalhado nisto do nosso lado, tentando ajudar a 
entender quando este salto quântico aconteceria. Cauldre tem nos perguntado... vocês 
têm nos perguntado: “Qual é a data? Que data sagrada e mágica é essa?” Nós ficaríamos 
felizes agora em compartilhar isso com vocês, com a compreensão de que, como vemos 
agora, nada monumental acontecerá nesse dia. Virá e passará como um outro dia 
qualquer. Entretanto, o que acontece depois desse dia será importante.

 Nesse dia, se quiserem se reunir com os Shaumbra, celebrem e festejem, pois é um dia 
maravilhoso. Estaremos aí dançando com vocês. Vocês não precisam escrever livros 
sobre coisas catastróficas que acontecerão nessa data. Não precisam trazer o elemento 
do medo para isto. Não há nada que precisem adquirir para passar esta data. Não 
precisam usar nenhum dispositivo de metal no dedão do pé. [Risada da platéia] Não é 
uma data que seja determinada pelos céus.

 É uma data que vem de vocês. É uma data em que vemos este salto quântico 
acontecendo. E é simplesmente em 18 de setembro de 2007, uma data de conclusão, 
uma data de transformação.

 Agora, esta data pode mudar. Podem acontecer eventos que a façam acontecer antes ou 
um pouco depois. Mas estamos cuidando disso. Os mensageiros têm trabalhado nisso 
também. Este é o dia em que vemos isto acontecendo.

 Vejam bem... o que acontecerá entre agora e depois são mudanças intensas e rápidas ao 
redor de seu planeta, por todo o seu planeta. As coisas estão tentando chegar a um 
alinhamento. Haverá muitos que deixarão a Terra porque, de certa forma, não estão 
preparados para atravessar para a Nova Energia. Estão preparados para atravessar 
fisicamente, mas não na consciência.
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 Existem Velhas Energias que não querem ver esta mudança. Elas podem sentir que está 
vindo, e resistirão. Trouxemos o Papa no mês passado porque isso é também um sinal 
para a igreja de que a mudança é iminente agora. E eles não querem deixá-lo ir porque 
sabem que, quando ele for, isto trará mudanças na igreja, mudanças que favorecerão 
esta data de 18 de setembro de 2007. Então, eles estão se segurando.

 Os répteis, os grays, estas programações alienígenas das quais falamos... também 
sabem que essa data está chegando. Vão marcar presença. Vão tentar assustar os outros 
e tentar dizer que há uma grande conspiração. Os que bradam aos quatro ventos sobre as 
conspirações são os conspiradores!

 Na verdade, escreverão livros com o pretexto de – como dizer – dar uma roupagem 
espiritual e religiosa. Escreverão livros que trarão o medo em relação a estes eventos. 
São os que vão tentar fazer todos os tipos de analogias entre outros eventos, outras 
coisas que aconteceram antes, talvez mesmo alinhamentos celestiais e dizer: “Este é o 
dia do ajuste de contas e do julgamento.” Vão tentar assustar a humanidade.

 Não é um dia de julgamento de nenhum tipo. É um dia de celebração e transição. O 
julgamento de todo humano será liberado neste dia, se permitirem que seja. É para isso 
que estamos todos nos movendo. É por isso que vocês sentem as energias se 
intensificarem à sua volta bem agora.

 Vocês vão ver as tecnologias avançarem cada vez mais rápido, mais rápido. Assim, 
como dissemos antes, mais patentes serão registradas nestes próximos anos do que 
nunca. Vocês vão ver rupturas nas áreas médicas, nas áreas técnicas, porque as energias 
estão avançando rapidamente. Estão aproveitando um momentum bem agora.

 Parte da razão para isto, parte do que realmente tornou isto possível foram as 
comunicações. Vocês percebem que a sua Internet – por onde estamos falando agora 
mesmo – só tem onze anos? Um piscar de olhos! Vejam como ela causou um impacto 
na Terra – apenas onze anos! Rádio, televisão e telefones só tiveram aplicação prática 
há 75 anos... um meio de comunicação... de abertura.

 A sua imprensa, que foi a primeira maior mudança nas comunicações, só esteve 
presente nos anos mais recentes de seus ciclos totais de vida na Terra... apenas muito 
recentemente. É interessante observar que, quando surgiu a possibilidade do primeiro 
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material impresso, aplicado comercialmente, o que se originou daí como primeira 
comunicação foi a Bíblia Sagrada.

 Aqueles que trabalharam nas gráficas, que fizeram livros... foram torturados por outros 
humanos. Os lugares de trabalho eram incendiados, totalmente queimados porque havia 
o medo de que as comunicações se abrissem para todos os humanos – particularmente 
comunicações sobre o que constava nas Escrituras sagradas, que eram mantidas em 
sigilo por alguns poucos humanos na igreja – se isto fosse colocado nas mãos dos 
homens e mulheres comuns, seria difícil. Perderiam o controle.

 As comunicações nestes próximos anos aumentarão. As tecnologias que estão sendo 
trabalhadas agora irão surpreender vocês. É difícil explicar, mas envolvem um tipo de 
vibração holográfica.

 Uma nova língua será desenvolvida nos próximos anos. Vejam bem, os humanos ainda 
têm o obstáculo das línguas. Existem muitas, muitas línguas na Terra. As línguas são 
incompletas. É difícil para nós às vezes nos comunicarmos com vocês com palavras 
porque a língua inglesa é muito limitada.

 Uma nova língua está sendo criada bem agora. É mais universal. Combina certos tipos 
de matemática, combina novos – o que vocês considerariam como sendo – algoritmos 
digitais. Será uma língua que poderá ser escrita, de certo modo, mas acima de tudo, 
entoada, entoada, não necessariamente falada. Será um tipo de língua entoada. Será, 
num certo sentido, baseada em alguma pesquisa, algum trabalho que está sendo feito na 
sua Internet.

 É mais provável que esta língua apareça aqui na Terra nos próximos anos primeiro em 
um grupo restrito de crianças. Vejam... elas estarão jogando. As crianças que entendem 
de tecnologia, ou que gostam de jogar na Internet, mas querem se comunicar com 
pessoas do outro lado do mundo... elas começarão jogando com um novo tipo de 
linguagem. Será um jogo para eles, um código secreto. Mas um dia se expandirá. 
Alguns pesquisadores entenderão que é mais do que um jogo. É um novo método de 
comunicação.

 As comunicações terão um papel importante no que acontecerá aqui nos próximos anos 
e também no acontecer depois. As comunicações estão realmente ajudando a abrir o 
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Primeiro Selo para a humanidade... a separação. Vejam bem... enquanto tudo isto 
acontece, os selos começam a se abrir. Vocês passaram pelo processo e continuarão 
com os ciclos.

 A humanidade começará abrindo o Primeiro Selo com o salto quântico. Está 
acontecendo agora. Vocês estão separados uns dos outros por causa das línguas. Vocês 
estão separados.

 Podem imaginar que há centenas de anos não havia comunicações automáticas ou 
instantâneas como existem agora? Tinha que ser levado de pessoa para pessoa. Era 
lento. Agora é instantâneo. Agora podemos falar com todos vocês de uma vez pela 
Internet.

 As comunicações estão ajudando a abrir o Primeiro Selo. Enquanto isso acontece, 
ajudam a trazer o Lar para a energia da Terra. Tudo funciona junto. O Primeiro Selo é o 
selo da separação, quando vocês deixaram o Reino de Tudo o que É. Ah, vocês o 
carregaram desde – essa separação... essa vontade de ir para Casa... essa vontade de 
sentir o amor do Espírito. Mas ele se abrirá. Ele se abrirá através das comunicações. 
Fará parte deste salto quântico.

 A separação também está no véu. Ajuda a criar os elementos do véu. A separação não é 
mais necessária quando as coisas ficam juntas novamente. Enquanto o Lar vem até 
vocês, o véu também começa a desaparecer.

 Na altura do salto quântico, a física de todas as coisas mudará. É tão difícil explicar 
para vocês o que acontecerá posteriormente. Levará um certo tempo. Não acontecerá da 
noite para o dia. Mas tudo começará a mudar. Vocês têm seguido um caminho linear 
nas tecnologias... medicina... consciência... todas as coisas têm sido lineares. Mas com 
este salto quântico todas as físicas mudam.

 Tentaremos ajudá-los a compreender aqui... um bocado difícil transmitir isto.

 Sua física e sua realidade se resumem em energias que estão vibrando em certos níveis. 
Seguem em ciclos. Por exemplo, o som viaja como um ciclo. Sobe e desce, dependendo 
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da variação. A velocidade e a distância dos ciclos determinam como vocês percebem o 
som.

 Tudo vibra em torno de vocês neste momento. Isso é o que ajuda a criar esta realidade, 
esta coisa que vocês chamam de matéria e massa. O seu corpo não é sólido, embora 
possa parecer desse jeito. São partículas de energia que vibram em velocidades diversas. 
É nisso que se resume toda a sua realidade.

 É disso que são feitas até as comunicações – vibrações. Todos os elementos estão 
vibrando. Eles sobem. Eles descem. Eles variam de velocidade. Mas há uma relação 
yin-yang na vibração. É isso que cria tudo em volta de vocês. Tudo tem a ver com 
vibração.

 Quando vocês alcançarem este ponto do salto quântico, os elementos começarão... eles 
não vibrarão mais. A realidade não será criada de elementos que estarão vibrando em 
níveis energéticos em oposição.

 No salto quântico, um novo tipo de física será apresentado para a sua realidade. Levará 
um tempo para que os cientistas compreendam, que até mesmo saibam que existe. As 
partículas não vibrarão mais para criar a realidade. Em vez disso, as partículas irão se 
expandir em todas as direções. A energia se expandirá para dentro e para fora... e para 
os lados... e para cima e para baixo em uníssono. Vocês não precisarão da energética 
dualista da vibração para fazer a realidade acontecer. Em vez disso, será a expansão das 
energias que criará a nova realidade. Levará algum tempo para isto se integrar e para 
que os cientistas aprendam a lidar com isto.

 O que é isto de fato? Isto é a Nova Energia. É nisto que vocês têm trabalhado. Estes são 
os modelos que vocês têm ajudado a criar, que os mensageiros tem ajudado a armazenar 
até o momento apropriado.

A energia, por si mesma, é neutra. Todas as energias que vocês utilizaram na criação do 
universo e na criação de sua realidade aqui na Terra chega neutra. Mas então vocês as 
ativam. Vocês as colocam em movimento. Vocês as fazem vibrar. Vocês fazem com 
que estejam em oposição umas com as outras, trabalhando umas contra as outras para 
criar algo novo, para criar sua realidade. Assim era o Velho procedimento.
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 Depois do salto quântico, a transformação de energias será diferente. Não haverá mais 
as forças de oposição. A energia será transformada ou utilizada por vocês agora como 
um – digamos – elemento único que se expande em todas as direções simultaneamente. 
É assim que funcionará.

 Depois desta data de 18 de setembro de 2007, ela estará disponível de uma nova 
maneira. Estará disponível para ajudar com as tecnologias e as invenções, para mover e 
mudar a consciência. É uma energia potente. Funciona de um modo muito diferente da 
Velha Energia de vibração. Mudará as coisas na Terra muito rapidamente.

 Vocês estão trabalhando no momento, queridos amigos, com uma liderança dinâmica 
para essa ocasião em 18 de setembro de 2007. É por isso que vocês estão escutando... 
lendo isto... sentados nesta platéia... para começar este processo inteiro, para que vocês 
possam passar por sua própria ascensão e integração divina antes que isto aconteça.

 Vocês nos perguntam o tempo todo por seus trabalhos. “Tobias, quando eu vou 
conseguir um trabalho que seja significativo?” [Risada da platéia] Olhem o que vocês 
estão fazendo. Vocês estão ajudando a mudar e a expandir a realidade. Vocês estão 
ajudando a atingirem este ponto do salto quântico da consciência que torna disponível 
um tipo de energia inteiramente Novo.

 Teremos muito mais a dizer sobre estas coisas. Mas quisemos compartilhar isto com 
vocês nesta data. Esta é realmente a Série da Nova Energia, e nós nos concentraremos 
no que está acontecendo em suas vidas no momento, no que está acontecendo no mundo 
ao seu redor, e no que é Nova Energia.

 Neste ínterim, nós lhes pedimos que não tentem entender como será tudo isto. [Risada] 
Nós trouxemos estas informações para um grupo recentemente. Pedimos a eles que 
parassem de tentar entender tudo. Imaginem-se levantando de manhã, Shaumbra, e não 
tentem entender nada! [Mais risada] Imaginem-se passando uma hora inteira sem tentar 
entender nada! Então realmente ampliem sua imaginação – tentem passar a parte da 
manhã sem querer entender nada... e finalmente um dia inteiro.

 Vejam bem... vocês tentam entender isto tudo. Vocês tentam colocar uma compreensão 
intelectual em algo que não é nem um pouco intelectual. Por isso vocês estão tendo 
dificuldades agora. Vocês estão tentando entender tudo.
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 É muito novo. É muito diferente. Vocês não podem entender. Vocês só podem sentir e 
saber – saber em seu coração, não no cérebro. Vocês tentam entender o que fazer a 
seguir. Vocês tentam entender: “Eu deveria virar à esquerda ou à direita?” Vocês tentam 
entender o que o Espírito está tentando lhes dizer quando vocês derrubam uma caixa de 
ovos no chão. [Risada da platéia] O Espírito não está tentando lhes dizer nada a não ser 
que vocês estão caminhando em muitas dimensões.

 Às vezes, os ovos realmente escorregam de suas mãos, literalmente. Vocês se 
perguntam: “Como eu consegui fazer isso? Eu estava segurando.” Parte de vocês esta 
segurando os ovos. A outra parte não estava, e eles escorregaram pela outra parte. O 
Espírito não está tentando lhes dar nenhuma mensagem importante. O Espírito não está 
tentando lhes fazer seguir em determinada direção.

 Se vocês pararem de tentar entender, então essa coisa dentro de vocês – da qual já 
falamos antes – o Sistema de Orientação Divina pode trabalhar. Ele cuida das coisas 
humanas mais comuns que vocês devem ter na vida agora – abundância, saúde e todas 
estas coisas.

 Mas vejam bem... vocês tentam entender tudo isso, e o seu Sistema de Orientação 
Divina fica no modo desligado porque ele ama vocês. Ele diz: “Eles querem entender 
hoje.” [Risada da platéia] “Então tiraremos o dia de folga.” [Mais risada] “Eles estão se 
divertindo muito tentando entender tudo.” Eles querem documentar tudo isso. Querem 
fazer quadros e gráficos sobre como passar para a Nova Energia. Querem planejar, 
colocar nos computadores e entender.”

 Vocês não podem fazer isso, queridos amigos. Vocês só podem saber. Mais tarde a 
compreensão intelectual virá até vocês. Parem de tentar entender. Vocês batem contra a 
parede todos os dias. Temos tentado passar esta mensagem para vocês. Vocês têm 
tentado compreender cada coisinha, mas com a mente. Sua mente opera com base na 
Velha Energia. Vocês, os Humanos Divinos, estão operando com base na Nova Energia.

 Imaginem – um dia inteiro sem tentar entender! Vocês se surpreenderão com a energia 
que têm. Vocês se surpreenderão como vêem as coisas mais claramente. O seu nível de 
lucidez aumentará exponencialmente. Vocês não vão se colocar nessas prisões mentais. 
Vocês não vão se colocar nesses lugares de depressão.
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 Parem de tentar entender. Será difícil porque – vejam bem, nós já sabemos – vocês vão 
liberar algumas das tentativas de entender, mas não todas. Vocês ainda têm necessidade 
desse elemento de controle. Vocês ainda não confiam totalmente em si mesmos. Assim, 
vocês reduzem as tentativas de entender.

 Quando dizemos “parem de tentar entender”, nós queremos dizer “parem de tentar 
entender MESMO, TOTALMENTE”, “parem de tentar entender TUDO MESMO”. As 
respostas já estão aí, mas de uma maneira inteiramente Nova. As respostas virão a vocês 
de um jeito inteiramente Novo. Como dissemos a um grupo recentemente, a resposta 
que virá até vocês é bem mais abrangente do que a pergunta que possivelmente vocês 
tenham feito.

 Mas vocês estão tão ocupados tentando entender todas as coisinhas que estão se 
desgastando, estão ficando cansados. Escrevam o que estamos dizendo – vocês 
precisarão de energia nestes próximos quatro anos.

 Parem de tentar entender. Todas as coisas vêm até vocês. Vejam... vocês acham que se 
pararem de tentar imaginar tudo alguém vem e assume o controle por vocês. Nós já lhes 
dissemos que eles não podem fazer isso. A física não permite.

 Temos que rir algumas vezes. Existem aqueles que tentam se dar a outras entidades. 
[Risada da platéia] As outras entidades não querem isso. [Mais risada]

 Portanto, vocês podem esquecer o velho controle humano e permitir que venha a 
Orientação Divina. Vocês podem parar de tentar entender. Vocês podem permitir que 
venha o saber. Vocês podem permitir que as respostas estejam aí antes mesmo que a 
pergunta seja feita. É assim que funciona.

 Quando vocês se encontrarem presos pela mente, já sabem o que fazer – respirem 
fundo. Lembrem-se do que falamos hoje aqui. Lembrem-se de que vocês estão em uma 
jornada grandiosa. Lembrem-se de que seu trabalho é muito importante. Seu trabalho 
está fazendo a diferença.
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 Vejam bem... quando a Terra der o salto quântico, o restante de nós também poderá dar 
esse salto. Quando a Terra passar de um estado vibracional de ser para uma energia que 
se expande em todas as direções simultaneamente, então também poderemos fazer isso. 
Do nosso lado do véu estamos na realidade vibracional. Realmente, é maravilhoso – a 
vibração das cores, dos sons, das energias. Mas tudo isso vibra. São lineares.

 Quando vocês entrarem nesta Nova Energia, a energia em expansão, nós também 
poderemos fazer isso. Então, o Lar poderá de fato vir até vocês. Não haverá separação. 
Então, todos nós embarcaremos em um novo modo de viver, e de crescer, e de ser Deus 
por direito.

 Vocês se perguntavam sobre o significado desta vida! É muito maior do que vocês 
poderiam sequer imaginar. Sintam esse significado por um instante. Deixem-nos 
transmitir o que vocês realmente estão fazendo aqui... não o que vocês pensam que 
estão fazendo, mas sim o que realmente estão fazendo. Permitam-se sentir. Vocês o 
fazem sem ter que carregar títulos importantes, sem ter que fazer esforço, sem ter que se 
tornar uma entidade grandiosa e gloriosa que vocês achem que possam ter sido. Vocês 
simplesmente fazem.

 É por isso que nós os amamos tanto. É por isso que vocês nunca estarão sozinhos.

 E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes - Rio de Janeiro, setembro de 2003

(mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 4 de outubro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 3: A Resposta é Bem Mais Abrangente do que a Pergunta

Perguntas & Respostas
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Tobias: E assim é, queridos amigos, que muita coisa está acontecendo agora mesmo 
aqui em suas vidas, que muita coisa está acontecendo no mundo ao redor de vocês. Não 
percam o equilíbrio por causa de coisas que vocês lêem nos jornais ou ouvem nos 
noticiários. Tudo é parte deste processo – desta mudança para o tempo em que as portas 
douradas se abrirão, daqui uns quatro anos. É a realização da Nova Energia, a realização 
do humano e do Espírito juntos… nesta época em que um salto quântico na consciência 
afetará toda a humanidade.

Como dissemos antes, não é o que acontecerá nessa data. É o potencial do que 
acontecerá depois dessa data. As coisas estão se transformando, saindo de uma energia 
vibracional onde as energias trabalham umas com as outras para criar uma vibração que 
possibilite a sua realidade. Isto mudará… pouco a pouco… pouco a pouco. Não mudará 
da noite para o dia. A dinâmica da Nova Energia será integrada em sua realidade. É uma 
energia que existe atualmente entre o espaço de suas partículas… encontra-se lá em um 
estado neutro. Os cientistas não podem vê-la. Eles sabem que algo está lá. Eles não 
podem vê-la porque eles estão olhando com os olhos da Velha Energia.

Depois que a porta dourada for aberta, e vocês entrarem nesta era inteiramente Nova, 
vocês saberão que está lá. Vocês começarão a trabalhar com ela no nível da consciência. 
Alguns de vocês já estão no que chamariam de níveis experimentais. Rapidamente, os 
cientistas começarão a ver essa energia e então começarão a entender como podem 
aplicá-la; talvez não entendam como ela funciona, mas sim como aplicá-la.

Como dissemos antes, em vez de forças energéticas que se opõem umas às outras para 
criar vibração e, portanto, a realidade, será assim: essa energia neutra é ativada e se 
expande/contrai ao mesmo tempo. Isso criará a Nova realidade.

É difícil dizer em quanto tempo isto acontecerá depois da data de 18 de setembro de 
2007. Mas trará mudanças surpreendentes em tecnologias e medicamentos, e nas artes 
curativas. Vocês terão acesso a tipos inteiros de novas capacidades no trabalho que 
fazem com os outros.

Mudará o modo com que a energia é usada aqui na Terra. No momento a energia 
baseia-se em antigos combustíveis fósseis – Velha Energia – que são queimados a fim 
de lhes dar mobilidade, eletricidade, quaisquer coisas que utilizem energia. Isso também 
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mudará. Demorará um tempo. Vocês verão isto em sua vida. Vocês verão as mudanças 
começarem.

Vocês entenderão o que está acontecendo por causa deste Shoud. Nós expressamos para 
vocês o que está em sua realidade. Nós falamos em uma voz e em muitas vozes de 
Shaumbra do mundo inteiro.

Com isso teremos prazer em responder às suas perguntas.

PERGUNTAS DE SHAUMBRA 1: Tobias, o que se supõe que os Mennonites façam 
com as informações que foram canalizadas para eles no início do século XX por uma 
entidade conhecida como John Kaufman? A energia dessa canalização parece ser uma 
velha energia arquetípica e muitos de seus partidários parecem estar presos a ela. O que 
você acha?

TOBIAS: Poderia se dizer que canalizadores – qualquer canalizador – passam uma 
mensagem para esse momento Agora. O que passaram ao grupo de Mennonites foi, de 
certo modo, canalizado. Teve significado para aquele grupo. E teve significado para 
aquela época.

Vocês já sabem o que acontece se ficam ligados no Velho. Vocês ficam presos. Não 
sabem como sair. Essas informações deveriam ser honradas na época em que foram 
transmitidas.

Agora o desafio será – este grupo de Mennonites, esta família pode passar para um novo 
nível? Haverá alguém nesse grupo – algum palpite – que dará um passo à frente [alguns 
risos], que canalizará novas informações, e que talvez não chame isso de canalização? 
Chame de inspiração divina. A maioria dos humanos ama isso. Chame de mensagem 
dos céus. Traga as Novas informações que são importantes para o seu grupo agora.

Estão buscando em você liderança. Com seu modo próprio calmo e sábio, peça-lhes que 
deixem ir tudo o que eles pensavam que eram. Peça-lhes que amem e confiem tanto em 
Deus que possam ser guiados para um Novo processo. Peça que abram seus corações ao 
amor do Espírito sem temerem o mal, de forma que este grupo inteiro possa ser 
transformado.
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Isto pode acontecer em um tempo muito curto. Há tremendas energias amorosas aqui. 
Mas eles estão muito presos ou envolvidos pelos Velhos rituais e pelas Velhas regras. 
Estão buscando um líder que seja destemido, que seja corajoso, que esteja disposto a 
declarar o que está em sua mente.

Peça-lhes que honrem as Velhas informações, mas que liberem-nas, pois foram 
transmitidas para aquela época e para aquele grupo. Mesmo as informações que são 
transmitidas aqui nos Shouds para este grupo de Shaumbra… têm a ver com este 
período Agora que vivemos juntos. Nós não estamos dizendo que este é o modo que 
tem que ser de agora em diante. Nós dissemos que nossa mensagem mudará porque 
vocês estão mudando.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2: Querido Tobias, primeiro eu quero agradecer, e sinto 
uma honra profunda pelo trabalho que você e os demais fazem no outro lado para nos 
ajudar, os Shaumbra, a lembrarmos. Depois da canalização passada, eu fiz uma 
pergunta, e você respondeu, mas Cauldre disse que ele queria que tivessem perguntado. 
E era se João Paulo II fazia parte do Conselho Carmesim. E depois você também disse –
e eu considerei que foi uma informação e tanto – que Deus é semelhante a uma criança. 
E eu não estou entendendo isso direito. Assim, se você puder falar alguma coisa a este 
respeito… eu agradeço.

TOBIAS: Realmente, João Paulo II não é – como dizer – não trabalha diretamente com 
as energias do Conselho Carmesim, embora nossas energias trabalhem em todos os 
lugares. Mas vocês não diriam que ele é da mesma família ou Ordem. Mas há uma 
ligação muito íntima entre os dois. Ele planeja vir e visitar mais freqüentemente nossas 
reuniões e até mesmo se sentar no Segundo e Terceiros círculos. Ele está bastante 
surpreso com o trabalho que vem sendo realizado aqui por um pequeno mas – nas 
palavras dele – muito avançado grupo de professores espirituais e líderes espirituais.

Nós trazemos esta metáfora de Deus como uma criança para ajudar os Shaumbra a 
mudarem o pensamento de que Deus é o Pai ou algum tipo de figura paterna que está 
ditando regras… que está querendo que vocês o adorem e sirvam… que está querendo 
que vocês estejam de acordo com certos regulamentos celestiais. Pois não é assim.

Enquanto este conceito de Deus for um incômodo para alguns, nós lhes pedimos que 
pensem em Deus como uma criança brincalhona, que simplesmente quer vir e 
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experimentar… e aprender… e sentir… e perceber… e amar incondicionalmente. Estes 
são os atributos da criança.

Alguns de vocês ainda têm uma tendência para querer algum tipo de ordem divina que 
venha de cima. Vocês querem saber que tudo está em uma determinada ordem em nosso 
lado do véu. Vocês querem saber que há um sistema de controle que está no lugar e que 
então torna tudo seguro no nível em que vocês estão na Terra.

Nós temos que lhes dizer que este tipo de ordem que vocês estão imaginando não existe 
porque vocês estão lidando com uma compreensão da Velha Energia acerca disto. 
Vocês estão lidando com um tipo muito paternal de compreensão da ordem.

Tudo em nosso lado do véu – e também no seu – está em uma ordem divina. Não há 
caminhos certos e errados, enfim, nenhum caminho bom nem ruim. Como dissemos 
antes, até mesmo estas programações alienígenas que foram implantadas em alguns dos 
anjos que vieram para a Terra, nós as considerávamos como parte da ordem, parte da 
aprendizagem e da compreensão, parte do processo inteiro. Vocês não precisam das 
Velhas energias paternas que tiveram antes.

O Espírito é uma criança. E a criança está bem. A criança é perfeita por direito. Uma 
criança simplesmente quer sentir e se expressar, criar e saber.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: Querido Tobias, o que é o pink (cor-de-rosa)? E qual 
é seu potencial?

TOBIAS: Este é um atributo enérgico que pode ser utilizado por você, em particular, 
que está fazendo a pergunta. Tem a ver com um tipo de sistema de apoio que você tem 
do lado angelical. É uma energia que você pode usar agora em sua realidade. Porém, 
nós teríamos que dizer: “Não se fie muito nela também, porque é limitada por si só.” 
Existem energias muito mais amplas e abrangentes. Simplesmente ela faz parte de um 
sistema de apoio para você. Mas também há muitas outras coisas que envolvem isso.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4: Oi, Tobias, algo está acontecendo comigo 
ultimamente quando sinto uma riqueza agora na maioria de minhas experiências. E 
tenho uma estrutura que vem até elas. Por exemplo, noutro dia eu estava almoçando 
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com meu melhor amigo, e estávamos sentados lá, e logo estávamos rindo muito alto 
nesse pequeno restaurante chamado The Cottage (A Cabana). E todo mundo 
compartilhou isso no restaurante. E foi muito divertido. E foi tão rico. E foi 
simplesmente como se esta consciência se expandisse por todo o lugar. E então assim 
[disse estalando os dedos], eu fiquei triste. E as lágrimas… quero dizer, é como… 
simplesmente é tão diferente, e ainda assim tão comum também. Você pode falar sobre 
isto?

TOBIAS: Realmente, nós falamos um pouco sobre isto quando comentávamos sobre os 
sonhos que vocês têm agora e nos últimos meses. Para todos vocês os sonhos estão 
começando a assumir uma dimensão inteiramente diferente. Cauldre pessoalmente teve 
uma experiência dessas em que o sonho era muito completo, e não mais – como dizer –
fazia o tridimensional e mesmo o quadridimensional parecerem completamente planos.

Isto faz parte da Nova percepção, da Nova consciência, à medida que sua divindade 
vem para dentro de vocês. Todos começarão a experimentar isto, primeiro pouco a 
pouco, e depois cada vez mais. Tudo terá mais profundidade. “Rico” é uma boa palavra. 
“Completo” é uma boa palavra, mas de um modo que vocês não podem definir muito 
bem.

Até agora, a realidade foi criada pela resistência de elementos ou pela vibração de 
elementos. De certo modo, não é tão profunda. A nova riqueza é a Nova Energia, e se 
move em todas as direções. Tudo está muito mais completo.

E, vejam bem… vocês estão todos tentando imaginar como as coisas serão. Mas estão 
tentando imaginar com a mente da Velha Energia.

E, agora, minha querida, você está começando a vivenciar isso, que envia ondas de 
energia e literalmente permite que as energias – digamos – se recriem, mas de um modo 
maior e mais abrangente. Isto afeta todo mundo, todo mundo ao seu redor.

A tristeza surge quando você percebe que é temporário, percebe que você volta para os 
procedimentos da Velha Energia. A tristeza também surge quando você percebe que 
isso era a energia de Casa entrando em você. Você quer segurá-la afetuosamente. Você 
sabe que ela está escapulindo porque as Velhas Energias estão puxando você de volta. 
Ela voltará. Ela voltará.
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Não tente defini-la porque ela vai voltar para você um pouco diferente agora. Será uma 
experiência nova. Não pode ser uma reprodução do que você teve. É por isso que nós 
pedimos para que não tentem entender, ou limitar, ou definir isto. Virá de um jeito 
diferente. Será uma riqueza mais nova, mais nova do que tiveram antes.

Há tristeza em saber que – digamos – tantos humanos viverão neste mundo de Velha 
Energia por tanto tempo. Vocês querem compartilhar com eles o que vocês estão 
sentindo e estão experimentando. Mas não há palavras que ajudariam a definir isto para 
eles. Eles estão vivendo suas vidas de um modo dimensional limitado. Vocês querem 
que eles vivenciem o que vocês sentiram.

Esta é outra forma de despertar, vejam bem. Nós falamos sobre os ciclos no mês 
passado, os ciclos da expansão. Vocês tiveram outra forma de despertar. E vocês 
precisam processar um bocado – o que fazemos aqui com vocês. Então vocês liberam 
alguma coisa do que achavam que deveria ser. Então a verdadeira integração voltará 
dentro vocês, trazendo ainda outra Nova experiência e outro despertar.

Vocês tiveram uma noção, uma pequena noção de como serão as coisas. É tudo muito 
bonito. Nós sabemos que é triste e difícil voltar para a Velha realidade da Velha Energia 
– a qual vocês chamariam – tão monótona, plana, e sem muita empolgação.

Assim, obrigado, e sabemos que muitos sentiram isto enquanto você estava falando, 
enquanto nós estávamos falando. Eles também puderam ter uma noção disto.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5: Querido Tobias, eu tenho estudado há muito tempo a 
dinâmica de um lugar em que eu trabalho. Você, por favor, me daria algum insight 
sobre o potencial da empresa… as pessoas queridas com quem eu trabalho… incluindo 
meu chefe, uma pessoa muito difícil… e o que eu estou fazendo lá no geral? Eu estou 
me iludindo em achar que este lugar vai passar ao potencial que eu vejo, ou eu estou me 
deixando prender por energias que não querem me deixar partir? O lugar vai fechar? A 
situação presente simplesmente parece interminável. Nada mais acontece para mim, e 
por isso eu quero avançar de um jeito ou de outro, especialmente porque eu quero um 
lugar novo para viver antes que chegue o inverno. Meu casebre está caindo aos pedaços. 
Faz frio aqui pelo inverno. Obrigado. [Risada da platéia]
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TOBIAS: Realmente, nós pedimos para que, quando lerem isto, quando ouvirem isto, 
respirem profundamente. Lembrem-se do que dissemos hoje mais cedo sobre seu real 
trabalho. O que vocês estão fazendo agora é simplesmente manter um espaço e manter a 
energia. De fato, sim, a empresa poderia se desmoronar. Não importa. Você continuará. 
Você está tentando desencadear um longo pensamento sobre isso, está tentando 
entender isso.

Você está lá porque você está lá. [Risada da platéia] É simples assim. Não importa onde 
o seu “lá” está. Apenas esteja. [Mais risada] Não é o Espírito que tenta designar algum 
trabalho para você. Você está lá literalmente fornecendo um tipo de orientação e 
ancoramento a muitos outros que estão na empresa com você.

De certo modo, você poderia dizer que o trabalho que você foi fazer lá está concluído. 
Assim, nós lhe pedimos para liberar TODOS os seus sentimentos, liberar tudo que diz 
respeito a esta empresa e sua posição nela. Veja bem… você está bloqueando o caminho 
para que outras coisas aconteçam.

Agora, você quer que nós definamos o que essas outras coisas são, mas isso não serve a 
você nem a nós. Simplesmente deixe a energia deste trabalho e desta posição… deixe ir, 
de forma que as outras coisas possam se aproximar. Você está dando muita atenção a 
isto, tentando entender tudo, o que está bloqueando todo o outro potencial.

De certo modo, quando você – quando todos os Shaumbra – faz este tipo de coisa, você 
não vive livremente… você não vive abertamente. Você fica enredado em energias que 
o segurarão. Assim, deixe tudo isto ir agora mesmo.

Neste ínterim, enquanto você deixa ir, vá para este lugar de trabalho e entenda que você 
está fazendo muito mais lá do que apenas trabalhando. E de fato virá a você. Nós ainda 
sabemos que muitos Shaumbra questionam esta dinâmica inteira da energia. Mas vem 
mesmo a vocês. Tudo o que for apropriado vem a vocês se vocês deixarem.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6: Agradeço à Linda, e agradeço ao Geoff. E, Tobias, é 
uma honra estar aqui depois de ter me afastado por quase três anos. O lar é… esta é a 
minha casa física. E eu tenho trabalhado com a família biológica durante 
aproximadamente três anos. E senti que… a pergunta veemente que eu tinha você 
respondeu em parte com o que você disse sobre a energia “gray”. Mas eu estou tentando 
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me conectar mais um pouco além de reencarnação e karma com situações familiares e 
tentando ver se a família não está conectada de alguma maneira nessa energia da qual 
você falou, no sentido de discórdia e maus tratos entre os membros da família. De onde 
vem isso? Eu estou buscando um começo para quando as coisas se desordenaram para a 
família porque a partir de então ela se espalhou pelo mundo. E eu estou vendo uma 
ligação aí. E para mim é importante ser capaz de adquirir uma compreensão mais 
completa… se isso faz algum sentido. E então antes de você me dar a resposta para isso 
ou uma informação, eu só gostaria de dizer: “Eu sou Deus também.” Eu senti isso pela 
primeira vez hoje. Obrigada.

TOBIAS: Realmente, e nós achamos que você já respondeu à pergunta [risada da 
platéia], mas nós falaremos um pouco sobre isso. Na verdade, suas percepções estão 
certas. Nós lhe pedimos que continue confiando em si, o que você tem feito. Continue 
confiando em seus sentimentos. Às vezes é difícil porque você tem sentimentos, mas 
não sabe de onde eles estão vindo. Você não os pode definir. Essa é verdadeiramente a 
hora de respirar fundo, e as respostas virão a você.

Você tem razão em sua percepção nesta família. Há algumas energias muito Velhas, 
mas não é uma energia gray. É um Velho tipo de energia alienígena que está afetando 
todos agora. Muitos estão tentando fazer mudanças, mas eles se sentem inibidos por 
causa dessa energia.

Estar perto deles foi importante porque eles precisavam ver alguém que pudesse dizer: 
“Eu sou Deus também.”

De certa forma, existe – é difícil definir – mas eles estão lutando de todo jeito há um 
bom tempo, há muito tempo, mas ainda estão lutando. Eles ainda estão batalhando entre 
si, até mesmo enquanto estamos falando agora, mas é uma Velha batalha, veja bem. 
Está acontecendo em um nível dimensional diferente. Eles estão tentando resolver isso. 
Mas não conseguem encontrar um equilíbrio dentro deles. Partes deles ainda estão aqui 
na Terra agora, passando por muito conflito, e muito drama, e dilema.

A melhor coisa a fazer é ficar atrás da mureta nesta situação. Permita-lhes que passem 
pelos processos. Permita-lhes que chamem você, mas não lhes permita sugar sua própria 
energia. Isto chegará a um limite – digamos – dentro de aproximadamente um ano. Pode 
esquentar e se intensificar às vezes. Mas tudo já está sendo trabalhado para chegar a 
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uma resolução. Mais do que qualquer coisa, continue confiando em seus próprios 
sentimentos porque você é você bem onde está.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7 (uma mulher ao microfone): Eu estou cheia de 
gratidão por tudo, Tobias, e por Linda e Geoff. Meu pai fez a passagem há pouco 
tempo… uma morte satisfatória aos 93 anos… vida boa. Ele era um intelectual e não 
acreditava no Espírito, e tinha pavor de morrer. Eu tentei ajudá-lo o quanto eu pude. 
Como ele está? Eu não senti nada. Ele foi recebido?

TOBIAS: Vamos verificar aqui. Às vezes nós… nós não sabemos de tudo. [Risada da 
platéia] Às vezes sabemos muito pouco, então temos que consultar os outros aqui. 
[Dando uma risadinha]

Isto não está vindo diretamente dele, pois ele não está – como dizer – ele está fora de 
comunicação direta conosco no momento. Mas existem aqueles que estão trabalhando 
com ele. Sua transição foi difícil e cheia de medo. Ele enrolou sua energia em uma bola.

Quando ele aceitou o fato de que tinha feito a passagem, ele permitiu que alguns 
antepassados o confortassem. Ele ainda não está bem certo de onde ele está. Ele tem 
dúvidas sobre todo este conceito de céu e inferno. Ele não se sente seguro se tiver que 
enfrentar isso.

Está rodeado de muitas, muitas entidades amorosas. Algumas que o conheceram antes 
na Terra, muitas que ele conhecia nos níveis celestiais. Você tem que compreender, 
essas entidades não estão tentando nada além de apenas permitir que a energia delas 
fique ao redor dele. Não é como se estivessem fazendo um sermão para ele ou tentando 
conversar com ele sobre alguma coisa. Elas simplesmente estão lá.

Lentamente ele está aceitando a presença dessas entidades. Elas continuarão 
trabalhando integralmente com ele por algum tempo. Nós lhe pedimos que verifique 
conosco ou com ele, embora levará um tempo antes que a energia dele esteja disponível 
a você. Mas acreditamos que ela será bastante clara.

Estamos satisfeitos que tenha feito esta pergunta porque nos permite reforçar o que 
dissemos antes a todos vocês, Shaumbra. Tem muito trabalho a ser feito agora e 
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particularmente nestes dias de Nova Energia, com a energia da transição. Muito medo 
está associado a ela. Quando vocês voltam para cá, vocês vêem isto. Vocês balançam a 
cabeça entre as encarnações porque entendem que o medo torna a transição tão difícil, e 
levanta muitas questões sobre o medo.

A energia de um humano persiste quando ele faz a transição. E é trazida de volta para 
cá. É difícil trabalhar com ela porque ela está tão entranhada que, mesmo como já 
dissemos, Yeshua poderia aparecer para alguém que tem estes Velhos medos, estes 
Velhos medos religiosos – ou até um medo não religioso – e esse alguém não o 
reconheceria. Não sabe o que está vendo.

Quando ensinarem sobre a transição do seu lado, isto pode começar na tenra idade. Não 
precisa ser para os que estão quase prontos para ir. Mas procurem ajudá-los a entender 
que, antes de tudo, imediatamente após fazerem a passagem, nós estaremos lá com eles. 
Anjos altamente treinados os ajudarão a passar por aquele corredor, os ajudarão a 
entender que do outro lado não há julgamento algum. Isso é o eles esperam.

Procurem ajudá-los a entender que sua alma continua. Vocês não têm que falar de 
religião quando falarem sobre isto. Mesmo para alguém como seu pai, que não 
acreditava – ou que pelo menos dizia não acreditar – em um Deus. De fato, ele tinha 
medo de Deus, por isso ele tinha que dizer que não acreditava em Deus. Mas, procurem 
ajudá-los a entender que não há julgamento quando chegarem aqui.

Procurem ajudá-los a entender que sua alma continua. Este é um conceito que quase 
todo mundo pode compreender – a continuação da alma. A alma continua mesmo sem o 
corpo. Vocês podem falar com alguém que seja ateu, que não acredita em Deus, e ele 
compreenderá este conceito.

Ajudem os que estão profundamente tomados pelas Velhas crenças religiosas a 
entenderem que não há um julgamento esperando por eles, e sim apenas aqueles que os 
amam. Vocês não têm que abordar nenhum outro sistema de crença. Vocês não têm que 
falar de reencarnação. Não tem nada a ver com eles. A educação para a transição que 
nós pedimos a todos vocês que comecem a fazer é muito doce e suave.

Assim, obrigado por permitir isto. E agora que nós sabemos onde ele está, 
continuaremos a ter informações sobre ele.
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PERGUNTA DE SHAUMBRA 8: Querido Tobias, eu tenho duas perguntinhas. A 
primeira é – eu vivo e trabalho no mesmo lugar, e, quando eu me mudei para lá, eu tinha 
muita paixão pelo meu trabalho e pelas pessoas. Somos agora cerca de dois terços de 
imigrantes. E eu tenho uma ligação extrema com as pessoas etíopes, que eu amo 
profundamente e amo suas crianças. Não tendo mais nenhuma paixão pelo trabalho, mas 
definitivamente pelas pessoas, eu gostaria de saber o que está acontecendo. E também 
uma destas crianças etíopes é autista. E você mencionou o som. E este menininho se 
sentou na varanda, e ele faz esses sons. Eu gostaria de saber mais.

TOBIAS: De fato, paixões profundas mudam, e é difícil quando isto acontece em 
diversos níveis. A paixão pelo trabalho pode mudar muito depressa, mas você ainda tem 
paixão pelos outros anjos que trabalham à sua volta. A decisão é toda sua. As duas 
coisas não têm necessariamente que seguir juntas, embora você ache que sim. Mas seria 
importante que você abrisse as portas energéticas para permitir que o potencial para um 
outro trabalho venha até você. Você entrelaçou basicamente todas estas coisas e está 
bloqueando o caminho. Você pode mudar para uma nova paixão e ainda manter a 
relação amorosa que tem com sua família, a família com quem você, como sabe, esteve 
em muitas outras épocas aqui na Terra, por isso tem essa ligação profunda.

O autismo do qual você fala, de certo modo, é ao mesmo tempo uma bênção e uma 
maldição. É uma maldição na Velha Energia porque os humanos olham para isto como 
um tipo de impedimento. O autismo é criado porque estes novos que estão entrando são 
altamente sensíveis a tudo ao seu redor. Eles são muito voltados para dentro. Eles têm 
um enorme saber, mas ainda não conseguem lidar com o que vêem no mundo fora 
deles. Assim, tendem a ir para dentro. Eles tendem a ser afetados pela estimulação 
externa ao seu redor.

Eles precisam do amor e do encorajamento dos pais, dos amigos e dos professores para 
ajudá-los a entender que eles estão na verdade trazendo um enorme presente para a 
consciência da Terra agora. Eles estão trazendo o presente da sensibilidade. Aquele de 
quem você fala, em particular, está trabalhando com os sons porque há grande saber 
intuitivo de que essa é a vibração verdadeira e a linguagem verdadeira.

Mais cedo, nós falamos de linguagem. As línguas que nós usamos em Atlântida não 
eram nada parecidas com o que é falado agora. Eram idiomas cantados. Sua linguagem 
é muito plana. Como falamos agora mesmo com vocês, é uma linguagem relativamente 
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monótona. Vocês estão formando símbolos pela boca, sons diferentes pela boca. Mas, é 
muito plana.

Agora, se nós fôssemos canalizar, e Cauldre cantasse nossas canalizações, haveria altos 
e baixos, e então seria uma vibração inteiramente nova. [A platéia ri enquanto ele usa a 
voz de Cauldre para demonstrar cantando estas palavras.] Mas, este é o tipo de 
linguagem que todos nós tínhamos em Atlântida. Era o idioma cantado.

Agora, Cauldre… ele está com vergonha! [Mais risada]

Então, isso é o que você está vendo neste ser querido. Ele simplesmente está se 
expressando em um Novo tipo de linguagem. Desta forma, encoraje-o, encoraje-o.

Todos vocês sabem que, quando eram jovens, esses ao redor de vocês – seus pais e 
professores – tentaram fazê-los se conformar, se adaptar. E, vocês tentaram, e vocês 
tentaram, não tentaram? E doeu. Vocês tentaram se ajustar quando deveriam ser 
encorajados a saírem daquela caixa. Vocês realmente eram diferentes por uma razão. 
Este pequeno aqui é diferente – grandes capacidades curativas nos níveis internos. 
Assim, encoraje este pequeno a cantar e a se divertir. E deixe-o saber que ele está em 
um espaço seguro.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 9: Oi, eu sou a Kathleen. E eu tenho outra pergunta 
capciosa. Hoje durante o Shoud você falou sobre expansão, e da Nova Energia, e que 
ela está se expandindo na natureza. E, certo, eu gosto de entender as coisas. Mas, o que 
veio a mim era que os humanos já vivenciam o orgasmo. E eu estou querendo saber se 
esse é um meio de já estarmos vivenciando este tipo de energia nova de expansão. 
Obrigada. Ah, e também… alguns barulhos vêm junto com o orgasmo. [Risada da 
platéia]

TOBIAS: Na verdade, os orgasmos que os humanos estão vivenciando agora – NÃO 
agora [muita risada da platéia] – são muito limitados e às vezes terrivelmente dolorosos. 
Nós não estamos falando de um ponto de vista físico, mas de um ponto de vista 
emocional. Supõe-se que este é um dos maiores presentes que vocês se deram quando 
vieram à Terra. E, é assim – como dizer – tão pequeno em comparação ao que poderia 
ser.
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Os orgasmos deveriam ser muito mais satisfatórios e prazerosos. As energias que 
surgem dele, que são compartilhadas entre as pessoas, que são trazidas para si… são 
imensas.

Agora mesmo você está inibindo este processo – todos vocês estão. Vocês não estão se 
permitindo ter prazer. Em resumo é isso. Vocês tentam se conduzir a um ponto de 
clímax. Vocês lutam para chegar lá. Vocês têm muitas emoções relacionadas a isso. 
Ficam imaginando se estão fazendo direito. Vocês ficam tentando entender. E, ah… nós 
iríamos começar tudo de novo.

O orgasmo poderia ser muito mais prazeroso se vocês libertassem alguns dos conceitos 
e algumas das emoções que têm com relação a ele. É muito prazeroso e 
multidimensional. É muito sagrado e espiritual!

Mas foi diminuído através das eras do homem. Fizeram vocês sentirem vergonha. 
Fizeram vocês sentirem que é algo sujo e pecaminoso. Disseram-lhes que vocês iriam 
para um inferno eterno se o praticassem fora do matrimônio. De quem parece essa 
regra? Não é uma lei de Deus. Deus lhes pediu para irem à Terra e desfrutarem a vida.

Nos primeiros dias de Lemúria e mesmo nos dias de Atlântida, o sexo e a reprodução 
eram duas coisas diferentes, vejam bem… orifícios diferentes. Deste modo, vocês não 
precisavam se preocupar em ficar grávidas tendo prazer. Através de toda esta 
programação e toda a luta pela qual a humanidade passou, eles foram combinados em 
um único órgão.

E também foram colocados no corpo perto do ânus. Foram colocados todos juntos na 
mesma área. Vocês estão eliminando restos pela mesma parte de seu corpo que vocês 
tentam se reproduzir e ter prazer. Queridos amigos, está na hora de tudo isso mudar.

Houve um tempo em que vocês podiam desfrutar dos prazeres físicos, emocionais e 
espirituais juntos em um orgasmo grandioso, em uma bela e maravilhosa troca entre si, 
ou sozinhos. Isto foi distorcido!

Assim, nós pedimos a você, em particular – e a todos vocês – que saiam e comecem o 
novo trabalho nesta área. Façam sem se envergonharem. Façam corajosamente. Vocês 
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verão com que rapidez as pessoas responderão a isto. [Risada da platéia] Vocês verão 
que as pessoas estão ansiosas para recordarem do Lar. Qual vocês acham que é o modo 
mais rápido de ter esta recordação? É pela experiência sexual humana. Isto levará à 
recordação de Casa mais rápido que qualquer coisa.

Então comecem com os ensinamentos. Comecem suas aulas. Não se preocupem por 
onde começar… por qualquer lugar. Não preocupem com a abundância. As pessoas 
estarão dispostas a pagar grandes somas de dinheiro. [Mais risada] Se vocês 
observarem… quando esta ferramenta maravilhosa chamada Internet foi criada, qual foi 
a primeira coisa colocada nela? Foi o sexo. Sendo assim, vocês podem ver que as 
pessoas estão querendo sexo, até mesmo as que têm – como dizer – um ponto de vista 
um tanto pervertido com relação a sexo. Estão apenas tentando encontrar o Lar. Então, 
obrigado, obrigado… é tempo de começarem a trabalhar.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 10: Oi, Tobias, obrigado. Eu sei que você já sabe o que 
eu vou dizer, mas para o benefício de todos aqui…

TOBIAS: Na verdade, nós temos que interromper você. Nós não sabemos o que você 
vai dizer porque há milhares de potenciais à sua volta agora mesmo. E o fato é que você 
pensa que escolheu um, mas necessariamente não escolheu. Nós temos uma inclinação 
para o que você vai dizer. Mas, entenda que você estará criando isto quando disser isto 
agora.

SHAUMBRA 10: Obrigado, Tobias, eu me corrijo. [Risada da platéia]

TOBIAS: Viu… você não disse o que pensava que ia dizer!

SHAUMBRA 10: Quatro semanas atrás eu fui diagnosticado como tendo meningite 
viral. No domingo depois do último Shoud eu voltei para o pronto socorro com uma dor 
de cabeça excruciante. E uma tomografia revelou então uma hemorragia no cérebro. O 
exame do dia seguinte era incompatível com uma hemorragia cerebral. Mostrou uma 
mancha branca no tálamo de meu cérebro. Os doutores nunca viram isto antes e não 
tiveram nenhuma idéia do que é. Eles estão totalmente confusos. Você disse que na 
Nova Energia nós teremos coisas acontecendo fisicamente que os médicos não poderão 
explicar. Eu estou bastante seguro de que este processo inteiro e esta mancha branca é 
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parte do processo de ascensão, mas eu ficaria muito grato com qualquer comentário que 
você poderia fornecer para mim. Obrigado.

TOBIAS: Realmente, você está passando agora mesmo por um processo extraordinário, 
este processo de ascensão, que está causando todos os tipos de mudanças em seu corpo 
físico. Há expurgos, e há limpezas acontecendo. Às vezes parecem ser… ou surgem 
através de coisas que vocês chamariam de doenças ou desequilíbrios.

Por causa da grande permissão que você tem dado em sua vida, você abriu um 
maravilhoso território Novo. Não é surpresa nenhuma você ter vindo para a energia de 
Shaumbra em nosso último encontro, você ter permitido que as Novas Energias 
entrassem, literalmente permitido que sua divindade entrasse em um lugar, e que 
pudesse ser monitorada e avaliada.

Permita que essa divindade esteja em seu cérebro. No lugar de um cérebro de Velha 
Energia, a divindade está se movendo para lá agora, e quando olham minuciosamente 
para ele, vêem algo incomum… diferente… algo que eles nunca viram antes. Você está 
literalmente permitindo. Depois de muito trabalho, você está permitindo que o mental e 
o divino se misturem.

Assim sendo, isto aparece aqui na tomografia do cérebro. Entenda que esse não é o 
único ponto em que isto está acontecendo. Está acontecendo por todo o seu corpo físico 
bem como o seu corpo espiritual. Mas foi identificado aqui. Você está permitindo isto 
por todo o seu corpo.

De certo modo, você tinha que passar por este desequilíbrio físico para se colocar em 
um estado em que o espírito pudesse agora surgir de dentro. Às vezes, como bem sabe, 
você tende a esperar… a ser um pouco teimoso… às vezes tenta entender as coisas 
demais. Mas você está permitindo isto agora dentro de você.

Lembre-se, não está apenas acontecendo no local dessa mancha mostrada na 
tomografia. A mancha é simplesmente onde o processo foi capturado. Está acontecendo 
a você como um todo. Logo você estará pronto para libertar qualquer desequilíbrio 
físico porque você achará que não precisa que eles o ajudem a se abrir mais. Você pode 
fazer isso por conta própria sem o corpo ter que sacudi-lo para colocá-lo a postos.
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PERGUNTA DE SHAUMBRA 11: Olá, Tobias. Eu tenho algo que penso que muitos 
de nós temos em comum. Que é não conseguir dormir à noite, acordar, e então ficar 
acordado por talvez duas ou três horas, ou optar por tomar algum tipo de medicamento. 
Estou querendo saber se você tem qualquer coisa a oferecer em termos de alívio para a 
situação, de modo que assim eu pudesse dormir novamente à noite. Muito obrigado.

TOBIAS: A resposta é – provavelmente não. [Risada da platéia] Existem razões aqui 
pelas quais vocês não têm mais necessidade de ter o que... Disseram que vocês 
precisavam de oito horas de sono. O melhor padrão de sono para a maioria dos 
Shaumbra – para você em particular neste momento – é de aproximadamente quatro a 
cinco horas de sono durante a noite, seguidas de várias horas de vigília, ou 
trabalhando… ou escutando música, que é bom para você… ou simplesmente 
respirando – mas às vezes respirar é um pouco chato por si só – ou fazendo algo, algo 
para si. É um momento dedicado a você, e isso é para todos. É o momento de vocês 
fazerem algo para si – o momento do divertimento – quando vocês despertam.

Então, vocês podem querer voltar a dormir um pouco para permitir que aquilo que 
acabaram de se dar em termos de prazer infiltre em seu corpo. E então geralmente é 
bom dar um “cochilo revigorante” pelo meio do dia, lá pelas duas da tarde. É difícil para 
a maioria de vocês fazer isto no trabalho. Mas sabemos que vocês estão achando meios 
de qualquer maneira. [Risada da platéia]

Os padrões de sono provavelmente não retornarão ao velho padrão de oito horas, ou de 
sete horas. Agora será diferente. Apenas tentem aceitar isso. É difícil ter este novo 
padrão quando estão tentando se enquadrar no padrão de sono das demais pessoas.

Mas se vocês aceitarem – e seu corpo passará por uma certa transição para se acostumar 
a um padrão de sono variável – mas se aceitarem isso, vocês descobrirão que as energias 
durante as horas de vigília ficarão muito mais claras porque todo mundo está dormindo. 
Vocês não terão todo o barulho que – como dizer – não terão todas as vibrações que os 
afetam e às vezes os forçam a sair do equilíbrio. Apenas tentem aceitar. Vocês também 
descobrirão que às vezes vão simplesmente precisar dormir 10 ou 12 horas. Por isso, 
não esperem nenhum padrão de sono particular neste ponto.

A maioria de vocês estará chegando a um ponto com relação a isso nos próximos anos 
em que precisarão mesmo de muito pouco sono. A razão é bastante simples. Vocês 
precisavam dormir para que pudessem voltar para o nosso lado para se reenergizarem, 
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rejuvenescerem. Vocês também precisavam do sono para que não ficassem perdidos na 
Terra, para que não se perdessem nesta ilusão em que vivem. Vejam bem… se vocês 
não tivessem o sono nem tivessem a morte, vocês teriam se perdido e teriam afundado 
há muito tempo nesta ilusão. Estes são dois presentes maravilhosos que vocês se deram.  

Como vocês estão integrando a divindade, não precisam do sono porque estão 
rejuvenescendo e estão se reenergizando o tempo inteiro. Vocês não precisarão do sono 
porque não há mais a preocupação em seu nível de alma de que vocês se percam nas 
energias da Terra. Vocês terão seu sono simplesmente porque é agradável voltar e falar 
com todos nós. [Risada da platéia]

[Pausa]

Queridos amigos, foi outra reunião gratificante, outro marco, outro movimento adiante 
nesta viagem inteira. Façam um favor a si mesmos nestes próximos dias. Não tentem 
entender tudo. Deixem de tentar delinear e descrever o processo inteiro. Vocês estarão 
apenas limitando-o se fizerem isso. As respostas virão a vocês.

Vejam bem… vocês saem da cama pela manhã e imediatamente começam a tentar 
entender tudo durante o dia. Agora, na verdade, há certas coisas que têm que ser feitas. 
Estão em um nível mecânico, certas necessidades. Mas vocês já sabem fazer essas 
coisas. São mais ou menos realizadas automaticamente. Mas tentar entender a vida… e 
por que vocês estão aqui… e como fazer seu divino integrar-se com seu espírito… e 
como vocês deveriam fazer isto… e como vocês deveriam fazer aquilo. Tirem um dia 
para não tentar entender. Vocês se surpreenderão em como isso é difícil.

Mas também se surpreenderão em como é energizante. Vocês se surpreenderão em 
como as respostas virão a vocês bem antes de as perguntas sequer serem feitas. E as 
respostas serão plenas e completas. É um Novo modo de viver. Será necessário confiar 
um pouco em vocês para não tentarem entender tudo, porque isso é o que vocês têm 
feito. Acordem com este propósito amanhã. Não tentem entender. Apenas sejam.

Quando as outras pessoas tentarem puxá-los de volta e os fizerem tentar entender as 
coisas, tentando-os levar de volta para a Velha dualidade, vocês sabem o que fazer. 
Respirem profundamente. Fiquem atrás da mureta. As respostas virão a vocês de um 
modo inteiramente Novo.
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Nós os amamos ternamente. E esperamos pelo nosso próximo encontro. Enquanto isso, 
seus mensageiros voltam a ficar a postos agora mesmo. Eles estão novamente 
trabalhando as energias. Transportando-as de um lado para o outro. Entendam que vocês 
estão fazendo um grande trabalho aqui. Vocês nunca estão sozinhos.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro, dezembro de 2003

                                                                       (mariainesfernandes@globo.com)

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de novembro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 4: Quando o Plano Divino Encontra o Plano Humano

Tobias: E assim é, queridos Shaumbra, que nós nos reunimos novamente com um grupo 
de anjos humanos que ousam mudar a energia da Terra, a energia do universo e a 
energia do cosmo… que ousam entrar nesta vida debaixo de circunstâncias humanas 
muito difíceis… que ousam suportar alguns dos maiores desafios que jamais tiveram em 
outra vida… que ousam vir para mudar algo em nome de Tudo o que É… passar para a 
Nova Energia.

É uma honra para mim, Tobias, estar aqui com vocês. Imaginem como é isso para todos 
nós do Conselho Carmesim, e todos os convidados e visitantes hoje dos reinos 
angelicais, entrar e se juntar a todas as suas energias, aos milhares e milhares de vocês 
que se reúnem hoje neste momento Agora, unidos pelo coração, unidos pela alma e pelo 
espírito.

Vocês dão permissão para estar aqui e permissão para nós nos juntarmos à sua energia, 
trazê-la para o Shoud. Vocês dão permissão para que sua energia esteja nesta coisa 
chamada Shoud que estará então disponível para tantos outros que virão, tantos outros 
que lerão isto, e escutarão isto daqui a um mês… um ano… talvez 10… talvez 50… 100 
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anos… que lerão as informações que vocês produzem no Shoud… que vocês permitem 
que eu, Tobias, e todo o resto de nós ajudemos a reunir. É uma enorme honra estar aqui, 
sentar com vocês.

E vocês provavelmente notaram que cada vez que nós os visitamos e nos reunimos com 
os Shaumbra podemos chegar um pouco mais perto… cada vez mais perto. Realmente, 
nós podemos vir, e podemos sentir o calor de seu fogo hoje aqui neste salão. Nós 
podemos chegar muito perto agora de todos vocês que estão escutando. E podemos 
começar a ouvir sua respiração de fato… não apenas senti-la… não apenas saber que 
está aí. Mas nós podemos começar a sentir a respiração do humano. Nós podemos 
começar a sentir seu coração. Nós podemos chegar muito mais perto.

Há quatro anos isto não era possível. Vocês estão abrindo novas portas. Vocês estão 
abrindo as passagens de forma que o Espírito pode vir a vocês, de forma que todos os 
anjos podem vir até vocês de um modo inteiramente novo.

Vejam bem, queridos amigos, nós falamos sobre isto quando dizemos: "Virá para vocês 
em sua vida. Fiquem no momento Agora. Inspirem vida. Permitam-se sentir." E a 
dinâmica muda nesta Nova Energia. Vem até vocês. Tudo o que precisam em sua 
realidade vem até vocês.

Vocês estão começando a experimentar isto. Nós ouvimos aquele "ah-hah" do nosso 
lado do véu quando vocês entendem isto, quando vocês percebem que não precisam ter 
toda esta energia caótica. Vocês não precisam sair em busca de nada. Tudo vem até 
vocês – as pessoas certas… os recursos certos… todas as energias… todos os anjos. 
Tudo vem até vocês. Vocês estão começando a entender esta tremenda troca de 
paradigma.

Ah, levará um tempo. É por isso que continuamos repetindo isto sempre. É muito 
importante. VEM ATÉ VOCÊS. Então, é sua responsabilidade dançar com isto… agir 
com isto… interagir com as pessoas… os eventos… as oportunidades… se vocês 
escolherem atuar com estas coisas. Mas vem a vocês. Alguns de vocês perceberam os 
significados escondidos até mesmo nisto. Vocês estão começando a adquirir esse 
verdadeiro "ah-hah". Nós dizemos: "Vem até vocês."
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O que nós realmente temos dito energeticamente por detrás disto tem a ver com a 
mensagem inteira de sua jornada… a razão inteira de por que vocês estão aqui na 
Terra… por que deixaram a Ordem do Arco e vieram para a Terra. Vem até vocês, 
queridos amigos. O Lar vem até vocês. Vocês não vão para Casa, como dissemos há 
muito tempo. Vocês não vão para Casa daqui. Vocês não morrem e voltam para esta 
unidade eterna. Em vez disso, o Lar vem até vocês.

É o cumprimento da jornada. O Lar vem até vocês. Vem até vocês. Tudo o que vocês 
possam precisar… ou querem… ou desejam… ou criam… vem a vocês. E junto com 
isto vem o Lar, vem a Nova relação com o Espírito, a energia do Rei e da Rainha.

Vocês existem fora de Tudo o que É no momento. Acreditem ou não, Cauldre ainda 
tenta entender isto, até mesmo quando dizemos: "Parem de tentar entender." [Risada da 
platéia] Aqui neste momento, vocês existem fora de Tudo o que É. Fenomenal, não é? 
Como pode ser? Sintam. Sintam o que vocês criaram.

Ah, vocês criaram algo. Vocês são algo, mas vocês existem fora dos reinos do Lar, do 
que vocês chamariam de céu tradicionalmente. Mas quando vocês permitem que ele 
venha até vocês, o céu vem até vocês, o Lar vem até vocês. O Lar se expande.

O Reino, tão grandioso quanto é, era limitado por causa de si mesmo. Deus, a unidade, 
era limitado. O Espírito não poderia saber de todas estas coisas sobre a criação… e 
sobre a expansão… e sobre a verdadeira realização… e a verdadeira compreensão do 
Ego. Quando o Espírito contemplou a pergunta "Quem sou eu?", o Espírito apareceu 
então de duas formas – o Rei e a Rainha, o macho e a fêmea. Eles, de certo modo, 
produziram vocês. Nós falamos metaforicamente aqui, não literalmente. O amor entre o 
Rei e a Rainha produziu vocês. E vocês deixaram o Lar. Vocês tiveram que ir para fora 
dos reinos do Lar, atravessando a Muralha de Fogo para sair de Tudo o que É.

Vocês têm estado em uma longa jornada desde então. Mas agora o Lar vem até vocês. 
Vocês tornaram isto possível para a unidade do Lar, e expandiram o amor do Rei e da 
Rainha. E isto se expande por todas as dimensões, por todas as jornadas e experiências 
que alguma vez vocês tiveram.
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É como uma força de luz que se aventura além das cercas, além dos confins da Muralha 
de Fogo. É uma luz surpreendente. É uma consciência surpreendente que então viaja 
pelas eras de experiências que vocês tiveram, para se juntar com vocês no momento.

O Lar vem até vocês. Tudo que vocês precisam vem a vocês. É por isso que vocês estão 
agora aqui. É por isso que nós estamos aqui, assegurando-os de sua jornada.

Nós falaremos mais sobre a sua jornada no final de nossa discussão hoje. Mas deixem-
nos plantar uma energia agora mesmo aqui com os Shaumbra neste dia magnífico com 
este grupo magnífico de anjos humanos.

A jornada termina agora. Termina. Vocês falaram em canalizações e nos Shouds acerca 
de sua longa, longa jornada, como se estivessem ainda nessa jornada, como se ainda 
tivessem milhares e milhares de vidas pela frente, mais experiências. Deixem que a 
jornada termine agora. Nós estamos plantando essa energia aqui – a SUA energia aqui –
enquanto continuamos com a discussão deste dia.

Queridos Shaumbra, nós temos um convidado maravilhoso hoje. A maioria de vocês 
tem sentido a energia de nosso convidado muito potente, convidado muito energizado. 
Normalmente este convidado não chega tão perto deste Primeiro Círculo. A energia 
deste querido permanece ao fundo porque ele tem uma tendência a – como dizer – expor 
coisas de dentro de vocês. Ele esteve com vocês em sua jornada anterior.

Ele assumiu papéis diferentes. Ele assumiu – como dizer – personas diferentes, às vezes 
humanas, às vezes animais. Ele ri quando dizemos isso. Mas, sim, ele é um pouco 
animal. [Alguma risada] Ele fica normalmente no fundo porque a energia dele – que 
realmente é parte de sua energia… é uma parte arquetípica de vocês – a energia dele 
tende a expor as coisas.

Mas ele vem hoje porque as coisas estão surgindo. [Mais risada] E vocês as sentiram. 
Vocês continuam perguntando: "Querido Espírito, quando tudo isto vai desacelerar um 
pouco? Quando eu vou deixar de passar por tanta coisa?"

Queridos amigos, continuará. Continuará sendo intenso durante estes próximos anos. É 
por isso que nós estamos constantemente, constantemente lhes pedindo que por favor se 
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reúnam com os Shaumbra. Sim, estejam aqui nestas reuniões uma vez por mês. Mas se 
reúnam com os Shaumbra. Reúnam-se em suas salas de estar e em suas cozinhas. 
Reúnam-se em restaurantes. Reúnam-se em seminários. Reúnam-se em qualquer lugar.

Nós podemos ver deste lado como as dinâmicas atuam quando vocês se unem sem 
programação. Vocês na verdade ajudam a reforçar uns aos outros. Vocês se dão força e 
coragem para continuar em sua jornada.

Mas, voltando para o nosso convidado… este querido convidado vem hoje porque há 
muita coisa acontecendo agora mesmo. E alguns assuntos aparecerão aqui muito 
brevemente e vão expor – como dizer – alguns dos desafios mais difíceis para vocês. 
Será um ponto de decisão. É um ponto de separação como vocês não vêem há muito, 
muito tempo.

Nós lhes pedimos que dêem boas-vindas ao Arcanjo do medo – Raphael. Que título, 
Raphael, que você tem! Mas, como vocês sabem, o medo provê um grande motivador. 
O medo os ajuda a ultrapassar alguns dos desafios e das mudanças pelas quais vocês 
estão passando. Raphael os ajuda, queridos Shaumbra, a transmutar o medo.

Quando vocês sentem dificuldades, ou energias fortes e estranhas ao redor de vocês… 
quando vocês sabem intuitivamente que há um desafio para vocês que veio para sua 
realidade… e vocês estão tentando negá-lo… vocês estão tentando fingir que não está 
lá… e o medo surge – Raphael está aí mesmo com esse medo. Ah, ele não é aquele que 
o cria – vocês, sim. Mas ele está aí como uma energia potencial para que vocês usem 
para transmudar medo em sabedoria… em consciência… em mudança para uma 
Energia inteiramente Nova.

Muitas vezes vocês associam a energia de Raphael com aquela que cria o medo porque 
onde há medo, há Raphael. Assim, quando vocês sentem a energia dele, às vezes vocês 
pensam: "Ah, querido Deus, o que vem por aí?" É por isso que ele permanece quase 
sempre ao fundo.

Mas, queridos amigos, vocês têm sentido um pouco dessa energia ultimamente. Vocês 
sabem que algo vai acontecer, não é? Vocês sabem que está aí mesmo, agora mesmo em 
sua vida.
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Assim, Raphael vem hoje para todos nós, para todos vocês, para ajudar a transmutar 
isso, ajudar a dar uma nova compreensão a isto, ajudar a saber por que vocês estão neste 
ponto neste momento. Inspirem a energia de Raphael. Inspirem a energia que transmuta 
o medo. Tragam essa parte de vocês… esse presente que vocês se deram que lhes 
permite ter força… e coragem… e sabedoria durante os tempos difíceis.

É interessante – nós escutamos algumas de suas discussões sobre os Arcanjos. Os 
Arcanjos não são humanos, realmente. Os Arcanjos não têm almas de Deus, como a que 
vocês têm. Eles têm um tipo de persona ou um caráter acerca eles. Mas eles 
verdadeiramente são energias arquetípicas.

Metatron é essa parte de vocês que é a sua voz em Espírito. Metatron é essa parte tão 
afiada e tão intensa. E, sim, às vezes é mais fácil pensar nele como um "ele", como uma 
personalidade, como uma entidade. Tudo é VOCÊS.

Raphael é uma energia arquetípica que se manifesta com vocês na hora de medo. 
Raphael – a energia de Rapha – foi uma parte muito importante do Conselho Carmesim 
e do Círculo Carmesim. Na verdade, as energias dele aparecem na mesma história de 
Tobit, ou Tobias, como vocês a conheceriam. É a história de uma jornada, e é uma 
história de medo.

Assim, as energias de Raphael estão agora aqui, já trabalhando com vocês na 
transmutação. Raphael é vocês. A energia dele vem da Ordem do Arco. Foi construída 
em um código inteiramente elaborado, de fato, que poderia ser utilizado por vocês 
quando vieram para a Terra… quando vocês estavam passando por todas as suas 
experiências… quando esta coisa chamada medo ou escuridão veio até vocês. A energia 
de Rapha diz respeito à transmutação.

Nós rimos aqui porque Cauldre nos pede que expliquemos um pouco mais. Esta Ordem 
do Arco, queridos amigos, os Arcanjos, são todos energias arquetípicas. Como dizer, se 
quiserem olhar para ela, de certo modo, é como um código elaborado. Permitam-se 
senti-lo aqui.

Vocês poderiam dizer que existem pilares, pilares que representam cada Arcanjo ou 
código arquetípico. E estes pilares criam – como dizer – algo como um portal. O portal, 
as energias que compõem a Ordem do Arco estão em uma série elaborada, elaborada de 
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códigos energéticos que vocês ajudaram a escrever. Vocês ajudaram a escrevê-las 
porque sabiam que precisariam de certas energias quando viessem para a Terra.

Mas vocês também sabiam que precisariam impedir outras energias de interferir com o 
trabalho que vocês estão fazendo. O código, a Ordem do Arco, afasta todas as 
influências externas, de modo que vocês pudessem ir para a Terra, e pudessem fazer sua 
jornada sem interferência do exterior. Ela afasta esses homenzinhos em espaçonaves 
sobre os quais vocês falam. Afasta forças enormes, tremendas que estão lá no cosmo… 
que estão lá no Omniverso nos níveis multidimensionais.

É um portal invisível – um código – que vocês ajudaram a escrever. Nunca esteve 
quebrado. Nunca pode ser quebrado porque os guardiões da chave estão aqui, aqui 
mesmo. Não há nenhum guardião da chave no portão da Ordem do Arco. Ah… um 
código elaborado para todos vocês.

Cauldre nos pediu especialmente que explicássemos isso agora, embora não fosse parte 
de nossa discussão deste dia.

Tantos, tantos de vocês têm passado por questões de raiva desde nosso último encontro, 
não têm? Vocês fazem uma coisa engraçada com a raiva… nós sabemos. Vocês fazem 
uma coisa engraçada com a raiva, queridos amigos. Vocês tentam negar, e tentam 
suprimi-la. Quando vocês a deixam escapar, então se sentem culpados, e saem se 
desculpando para todo lado por estarem bravos.

Queridos amigos, raiva é uma reação natural. É uma emoção natural a coisas que 
acontecem ao redor de vocês. Vocês não podem suprimi-la sempre. Sairá em algum 
lugar. Se não vem à tona naquela palavra severa que vocês falam ao cônjuge – Cauldre  
[Risada da platéia] – se não vem à tona aí, virá quando estiverem dirigindo, e vocês têm 
um pequeno acidente. Se não vier à tona, se manifestará em seu corpo físico. Sairá 
como irritações… erupções cutâneas… ou cânceres potenciais… ou outros grandes 
desequilíbrios… ou "doenças" dentro de seu corpo. [N. da T.: Em inglês, a palavra 
diseases, que quer dizer doenças, foi grafada com hífen, dis-eases, para ressaltar seu 
significado, que, em português, seria algo como desas-sossegos.]

A raiva é natural. E está acontecendo agora mesmo. É melhor não negá-la. Há maneiras 
de controlá-la. Mas é melhor não negá-la.
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Assim, por que vocês estão zangados bem agora? Tantos de vocês se sentem como se 
estivessem presos em uma garrafa. Vocês estão presos na garrafa. Vocês podem ver às 
vezes através da garrafa. Entretanto, é turvo. Vocês não podem ver muito claramente. 
Quando vocês tentam quebrá-la, é quase como uma membrana de borracha. 
Simplesmente estica, quando tentam quebrá-la. E então o que acontece? Empurra vocês 
de volta com muita força para trás na garrafa.

O que está acontecendo agora mesmo é que vocês estão começando a sentir 
verdadeiramente o Espírito. Vocês estão verdadeiramente começando a sentir o véu se 
afinando. Vocês estão começando a sentir a dualidade diminuir verdadeiramente. Vocês 
estão tendo algumas conscientizações. Compreensões, esclarecimentos estão vindo a 
vocês em alguns dias. Mas depois, no dia seguinte, vocês sentem que voltaram para seu 
Velho espaço, talvez até pior.

Há questões de raiva na parte mais íntima de vocês, na parte do Espírito. Vocês estão 
zangados. "Por que o véu teve que existir em primeiro lugar? Por que vocês se 
separaram de tudo mais, incluindo todas as forças angélicas que estão dando apoio a 
vocês?"

Até mesmo quando vocês vêm para o nosso lado do véu, ainda há um véu para vocês. 
Por estarem passando por ciclos de experiências humanas, vocês ainda trazem um 
pouco disso com vocês quando vêm para o nosso lado. Ah, não é chegarem aqui, e tudo 
então se torna compreensível. E isso causa mais frustração a vocês. E essa frustração os 
faz dizer: "Danem-se, eu vou voltar para a Terra e entender isto!" [Risada da platéia] 
Vocês vêem o ciclo em que estão correndo.

À medida que vocês entram em sua própria divindade e na Nova Energia, queridos 
amigos, vocês desejam saber por que teve que ser assim. Por que vocês tiveram que 
assumir um corpo humano para entender quem vocês eram? Por que vocês tiveram que 
assumir um sexo específico – masculino ou feminino? Por que vocês se fecharam para o 
conhecimento, a compreensão?

Por que vocês não viraram aquela pequena chave em seu bolso quando vieram para a 
Terra, a chave de todo o conhecimento, a chave para a sua jornada, a chave da razão por 
estarem aqui? Por que Deus não tornou isto simples para vocês, e simplesmente não 
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escreveu, e pôs em um livro? [Alguma risada] Por que o véu não vai embora mais 
rápido? Por que a dualidade está ainda ao redor de vocês? Por que ainda surgem 
aspectos de sua vida passada?

E isto está causando raiva – raiva para vocês, raiva para o Espírito. Esta raiva está 
ajudando a gerar algo, a gerar uma energia que pode movê-los adiante. Vocês estão 
fazendo as perguntas apropriadas neste momento. Por que… por que tudo isso teve que 
existir? Por que vocês se ofereceram à Ordem do Arco para vir aqui para a Terra, se 
sujeitar a tudo isto? Não teria sido tão ruim se houvesse tudo isto E compreensão. Por 
que vocês tiveram que fazer tudo isto?

Por que os anjos, os Arcanjos, o resto de nós aqui neste lado, deixaram vocês fazerem 
isto? Nós nos lembramos de alguns de vocês dizerem: "Quando eu voltar aqui na 
próxima vida, não me deixem voltar para a Terra, não importa o que eu diga!" [Risada 
da platéia] "Me segurem. Eu sou compulsivo. Eu sei que eu vou querer voltar. Digam: 
'Não!' Me prendam!" [Mais risada] Nós concordamos com a cabeça… sorrimos um 
pouco, esperamos vocês voltarem… e aprontamos o próximo barco para vocês voltarem 
para a Terra. [Mais risada] Nada pode parar os Shaumbra. Nada pode tirar vocês da sua 
jornada.

Então, como vocês controlam esta raiva neste momento, esta vontade de sair da garrafa, 
esta vontade de ter o conhecimento de volta? ESTÁ aí, e vocês sabem disto. Como 
vocês conseguem isto de volta? Como vocês se misturam ao divino? Como vocês se 
abrem de forma que Espírito possa entrar?

Queridos amigos, é respirando. É simples assim. É entendendo o processo pelo qual 
vocês estão passando, a incrível jornada que os levou até este ponto. É – mais que 
qualquer outra coisa – dizendo que o Agora é o tempo para vocês serem divinos e 
estarem na Nova Energia… que vocês não precisam mais destas outras coisas que estão 
à sua volta.

Vocês as colocaram aí. Vocês colocaram estas coisas da não-compreensão. Vocês 
colocaram o véu e a dualidade ao redor de vocês. Vocês construíram a garrafa na qual 
estão vivendo agora. Vocês são os únicos que podem acabar com ela. Nós não podemos.
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Nós podemos encorajá-los, e podemos amá-los. Nós podemos lhes contar quais são os 
sintomas. E podemos lhes dizer qual é a solução. Vocês têm que fazer isto. Vocês não 
fazem isso ficando na garrafa. Vocês não fazem isso se fazendo sofrer. Vocês 
simplesmente fazem isso respirando profundamente, e dizendo que estão prontos agora.

No entanto, o que acontece quando vocês dizem que estão prontos? Quando acabarem 
todas essas ondulações da garrafa em que vocês vivem – o que acontece? Ah… entra o 
medo. Entra o medo. Vocês correm pela mente. Vocês têm todos estes pensamentos: "E 
se eu acabar com todas essas realidade que construí à minha volta? Acabar com a 
parede de dualidade? E se eu acabar com todas estas outras manifestações de realidade 
que pus ao meu redor?"

O medo entra. "Se eu acabar com isso, talvez algo possa entrar para me controlar… me 
influenciar… me forçar a trabalhar contra a vontade para o "lado escuro". E se eu acabar 
com estas coisas, e descobrir que eu nunca existi em primeiro lugar? Talvez fosse 
melhor viver dentro da garrafa desta ilusão em que eu estava aqui."

"E se eu deixar ir? E se eu deixar toda esta estrutura em volta de mim... e se eu deixar 
tudo isso ir, e descobrir que nada disto era real? E se eu deixar ir, e descobrir que na 
verdade eu deveria ter escutado aqueles que disseram que só há salvação através de 
Jesus Cristo? E envolve muito sofrimento e muito estudo! E se eles estivessem com a 
razão? E se eu perdesse isto? E se eu for deixado para trás?"

Todas estas influências, queridos amigos! Desta forma, vocês estão num momento de 
raiva com relação à razão de terem criado isto, ou – melhor dito – à razão pela qual 
vocês pensam que isto foi criado para vocês… a dualidade… sem conhecimento… sem 
conexão… todas estas coisas.

Será que vocês podem ser ousados, corajosos, enquanto liberam o aperto por estarem 
confinados neste recipiente de realidade em que vivem? Deixem ir. Deixem ir por 
completo, não apenas uma parte. Está – como dizer – tão entranhado que vocês não 
conseguem apenas escavar e fazer uma porta ou uma janela para ver o lado de fora e ver 
se querem realmente deixar ir. Requer uma fé e confiança total em si e no Deus dentro 
de si.
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Os assuntos de raiva que vocês têm também estão causando depressão e tristeza, em 
parte porque vocês estão tristes e deprimidos por parecer que não conseguem acabar 
com isso. Vocês não conseguem seguir em frente. Vocês querem esse conhecimento tão 
mau. E ele está aí mesmo. E mais, vocês não conseguem pôr as mãos nele. É como a 
cenoura na frente do cavalo. Em determinada altura o cavalo se cansa desse jogo. Fica 
deprimido. Fica triste.

Mas há outro componente. Esse componente está deixando ir algo que vocês pensaram 
que vocês eram… novamente, passando por uma morte para ter um renascimento. Mas 
agora vocês sabem algo diferente que não sabiam há alguns anos. Quando vocês 
deixarem ir – totalmente, totalmente, totalmente – quando vocês conseguirem liberar, 
permitam que esse Velho aspecto de vocês morra. Quando vocês permitirem que o 
renascimento aconteça dentro de vocês… ah, sim, então o Velho retorna a vocês de um 
modo inteiramente Novo… mas, sem a dor, sem as dificuldades e os desafios, sem os 
aspectos horripilantes. O Velho volta a vocês com a sabedoria, e a compreensão, e a 
Nova Energia.

O futuro é o passado curado.

Desta forma, vocês vivem tempos interessantes. Nós continuaremos tentando ajudá-los 
a entender o que estão passando. O que vocês estão passando agora mesmo por aqui na 
Terra é muito, muito interessante. E tem a ver com a sua raiva.

E semana passada vocês viram algumas das explosões mais grandiosas de energia solar 
jamais registradas e conhecidas, até mesmo em nosso lado do véu. Chamas solares… 
erupções grandiosas do sol… e vocês pensam que sua raiva não tem poder por trás 
disto! [Alguma risada] O que está acontecendo através da consciência de vocês e da 
consciência da humanidade… vocês estão libertando tanto a Velha Energia que 
literalmente ela está se refletindo na energia do sol. As explosões solares grandiosas… 
elas vêm diretamente para Terra.

Vocês foram bombardeados por elas nos últimos poucos dias. E vocês se perguntam, 
queridos amigos, por que seu corpo se sente estranho… por que sua mente está fora de 
equilíbrio… por que vocês sentem uma torrente de emoções! As emoções acontecem 
quando vocês deixam ir as coisas. As emoções acontecem quando vocês permitem que a 
raiva dentro de vocês se manifeste de determinada maneira – energias grandiosas que 
vêm do sol – mas vocês as criaram.
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Vocês estão liberando coisas que estão armazenadas. Nós falamos sobre as energias que 
são armazenadas em Gaia, na Terra, e realmente são. Vocês as estão liberando, estão 
liberando os aspectos de vocês do passado. Também há energias armazenadas em todos 
os planetas, nos sóis, nas estrelas e nas galáxias. E elas são suas. Elas são suas energias. 
Por que vocês acham que certos planetas têm características astrológicas para essas 
energias, influências? Parte de suas energias está armazenada lá.

Assim, o que acontece é… vocês têm estas tremendas explosões e erupções no sol –
liberações e expressões de sua raiva – dizendo que é o momento agora de o Lar vir até 
mim. Uma quantia fenomenal de energia se move do sol e vai direto para a Terra. Vocês 
têm experimentado isso nos últimos dias.

E ela se manifesta exatamente onde deve – incêndios, queridos amigos, aqueles sobre os 
quais Metatron falou. Incêndios… vocês não os viram nesta última semana? Vocês não 
os viram – até mesmo na área destas montanhas – mas especialmente nas áreas do sul da 
Califórnia, e até em outros lugares do mundo? Tanta energia e atenção foram 
focalizadas nas pessoas deste lugar chamado Califórnia, clareando energias, liberando 
energias que estavam lá.

Realmente, milhares perderam suas casas. Um número pequeno perdeu a vida. Nada… 
nada em comparação ao que poderia ter acontecido vários anos atrás – terremotos 
catastróficos que teriam tirado toda essa região do mapa. Milhões e milhões teriam 
perdido a vida. Teriam voltado para o nosso lado do véu. Sim, nós estávamos prontos 
para lidar com isso. Mas, ao contrário, algumas chamas que permitem o esclarecimento 
em uma terra que foi tão – como dizer – intensamente enfocada… uma grande parte de 
todo o movimento da Nova Energia … alguns incêndios que podem ser apagados de 
modo que as regiões e Gaia possam ser purificadas, de forma que todos nós possamos 
nos mover adiante.

Tudo trabalha em conjunto – sua raiva… as chamas solares… os incêndios aqui na 
Terra. Às vezes, Shaumbra, vocês tentam tornar as coisas muito difíceis. Quando vocês 
ficam atrás da mureta por um instante e tornam as coisas muito simples, vocês vêem o 
que verdadeiramente vocês estão criando. Vocês verão como tudo isto funciona junto.

Estes incêndios também vêm para uma região que experimentou muita mudança 
recentemente. Esta área da Califórnia… tão pronta para liberar, tão pronta para passar 
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para uma Nova Energia e clarear o passado, que mudam de político. Ah… interessante, 
interessante… como isto é feito… tanta culpa foi colocada neste "cinzento" (gray). 
[Risada da platéia] Mantenham isto simples, Shaumbra. As respostas estão aí. Às vezes, 
elas estão contidas no próprio nome [referindo-se ao nome do ex-governador da 
Califórnia, Gray Davis].

Estão cansados das Velhas Energias. Retiram quem eles elegeram. Esquecem de 
assumir a responsabilidade. E compreendam que eles gostam de apontar os dedos para 
os vizinhos e dizer: "Você elegeu o 'gray', não eu." Mas todos elegeram, de certo modo, 
mesmo os que não votaram nele.

Eles o substituem com o quê? [Risada da platéia] Um astro? Eles o substituem com uma 
energia masculina muito, muito forte. Nós lhes daremos um interessante – como dizer –
histórico com relação a isso. Ah, nós já conferimos e recebemos permissão do Arnold 
[referindo-se a Arnold Schwarzenegger].

Esta energia, esta alma que vocês agora conhecem como o novo governador desta 
região – ou será em breve – foi mulher na maioria de suas vidas passadas. Ele veio a 
esta vida numa versão masculina carregando energias femininas muito fortes. Mas as 
partes masculinas – a nova parte masculina – não gostava disto. Ele sentia que essa 
parte era fraca. Ele sentia que essa parte era indigna. Ele sentia que as energias 
femininas que tanto fizeram parte dele seriam motivo de pilhéria, desprezadas por causa 
de sua sociedade masculina.

Deste modo, o que ele faz? Puxa ferro! [Risada da platéia] Ele tenta sobrepujar a 
energia feminina. Ele vem com muita força. Mas ainda havia a energia feminina 
integrada em tudo isto porque ele também gostou de mostrar seu corpo. [A platéia ri 
enquanto Tobias exibe o biceps de Cauldre.] Ele estava orgulhoso do físico. Ele amava 
a atenção do corpo. Dinâmicas muito interessantes!

Agora ele foi além disso. Ele passou para onde ele pudesse ajudar as pessoas a 
entenderem algumas das coisas que poderiam ter acontecido na Terra – seguramente 
uma versão de Hollywood (como o filme O Exterminador) –, mas algumas das coisas 
catastróficas, as batalhas e as brigas, a luz e a escuridão. Ele também assume o papel da 
escuridão para transformar-se na luz. Queridos amigos, as respostas são tão simples.
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Ele é agora o governador de uma das – como dizer – sociedades mais poderosas de todo 
o mundo, governador de uma região com uma riqueza incrível, e recursos incríveis, mas 
uma região que também se tornou encarregada do Velho "pensamento da nova energia". 
Assim, o povo dessa região elege alguém que é forte.

Mas eles não vêem além da superfície. Eles não vêem a energia feminina que vai 
emergir, que virá para este lugar. Que está sendo encorajada por aqueles que ele –
digamos – traz à sua volta, aquela com quem ele está casado. É um modo de trazer a 
energia feminina por debaixo de um disfarce muito masculino. Observem para ver o que 
acontece nesta área.

É isso, eventos fenomenais… todos eles estão interligados. Vocês não têm que ser 
cientistas espaciais nem mesmo metafísicos para entender isto. [Alguma risada]

Outro evento está chegando em uma semana. Vocês deram a ele o nome de 
Concordância Harmônica. Ah, queridos amigos, há muito mais por trás disto do que o 
olho consegue ver! Antes de discutirmos isto queremos ressaltar – não é o evento que 
muda vocês; vocês foram os que criaram o evento.

O evento, esta Concordância Harmônica, o alinhamento de certas estrelas, certos 
planetas… ia acontecer de qualquer maneira. Ia acontecer de uma forma ou de outra. 
Mas… mas, se a consciência da humanidade não estivesse acertada, vocês o teriam 
perdido. Era um potencial que estava entrando em alinhamento. Mas talvez vocês nunca 
pudessem tê-lo visto. Poderia ter que acontecer novamente depois de um longo, longo 
tempo.

Mas a consciência estava acertada. Foi observado. E está sendo abraçado agora pelos 
Trabalhadores da Luz, pelos seres espirituais. Mesmo muitos nos escalões superiores de 
suas organizações religiosas têm um pouco de compreensão sobre o que está 
acontecendo.

Daqui a uma semana um alinhamento interessante acontecerá… junto com uma eclipse 
lunar… um que esconde e depois um que revela, uma luz e depois uma escuridão. A 
Concordância Harmônica é o alinhamento dos planetas na forma da Estrela de David. E 
particularmente nesta área em que estamos agora – esta área das montanhas no 
Colorado – será quase um alinhamento perfeito. Será vivenciado por toda a Terra. É o 
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alinhamento dos planetas para criar uma perfeita Estrela de David. Uma Estrela de 
David… é criada por dois triângulos eqüiláteros sobrepostos um ao outro.

[Nota: Em 8 de novembro, a Estrela de David será criada pelos seis planetas seguintes, 
astrologicamente falando: Sol, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e Chiron. O Sol, Marte e 
Saturno formarão um trígono principal no elemento de água. A Lua, Júpiter e Chiron 
formarão um trígono principal no elemento de terra. Estes dois trígonos se sobrepõem 
nos céus na forma da Estrela de David. "Coincidindo" com esta formação ocorrerá uma 
eclipse de lua cheia com a Lua no signo de Touro. Para mais informações, há uma breve 
descrição desta eclipse e da Estrela de David na seção que trata deste assunto na revista 
Mountain Astrologer. A descrição é bem parecida com a de Tobias. Também há muitas 
outras fontes na Internet visando este evento.]

Também é o símbolo do Merkabah. Mas o que realmente é, e o que seu Merkabah 
realmente é… nós nos divertimos freqüentemente com os humanos que fazem tudo isto 
girar em torno dos Merkabahs. [Alguma risada] Vocês estão entrando cada vez mais 
fundo em vocês. Vocês não entendem a natureza muito simples do símbolo e de seu 
próprio Merkabah.

Dois triângulos eqüiláteros, um em cima do outro para criar a Estrela de David… eles 
representam a essência da dualidade. Um aponta para cima. Outro aponta para baixo… 
para cima e para baixo. Um triângulo é a energia masculina. É a energia fálica… a 
energia que vai para fora… a energia da ação… o outro.

O inverso é o feminino. É a energia ancorada e a energia que nutre. É o recipiente. Sim, 
é o recipiente. É o cálice, sobre o qual tantos de vocês têm lido [referindo-se ao romance 
atual intitulado O Código de Da Vince, autor Dan Brown].

Estas duas energias se sobrepõem – masculina e feminina. Elas estão para cima e para 
baixo. Elas também representam – como vocês diriam – a luz e a escuridão, o bom e o 
ruim. E representam o divino e o humano.

Elas estiveram separadas. Vocês não vêem? Elas estiveram separadas durante um longo, 
longo tempo. A energia essencial da separação representa a energia masculina e a 
energia feminina, o Adão e a Eva. Desde que vocês deixaram o Lar, vejam bem – desde 
que vocês começaram a explorar o Eu –, vocês se dividiram. Vocês fazem isto agora na 
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forma física, masculino e feminino. Há uma energia masculina e uma feminina, um yin 
e um yang.

Isso é tudo o que representa a Estrela de David… separada, dividida (como uma só 
partida ao meio). O que acontece quando estas duas partes voltam a se alinhar? Em vez 
de seis pontos, existem quatro.

Queridos amigos, parem de girar estas energias Merkáticas em direções opostas. O que
está acontecendo com isto? Vocês pensam que vão ficar mais poderosos ou mais 
inteligentes? Vocês estão apenas intensificando as energias da dualidade. Por um 
momento pode parecer bom. Não é algo que veio de nós – girar estas energias. Nós 
balançamos a cabeça. Balançamos a cabeça quando nós os vemos fazendo isto.

As energias estavam destinadas para serem trazidas juntas. E daqui a sete dias será o 
momento. É o potencial para isto começar, para estes dois triângulos eqüiláteros 
voltarem a ficar juntos.

Há uma força ou influência interessante no alinhamento que ocorrerá. Há um dos 
elementos, um dos planetas envolvidos que está causando um pouco de medo. Está 
causando um pouco de dor e um pouco de tristeza. Alguns de vocês estão sinceramente 
sentindo isto agora mesmo.

É a energia de Chiron, o Guerreiro Ferido… a vítima… o guerreiro que carrega a culpa 
pelo que fez… as feridas, o karma e a recordação do passado. Assim, o Guerreiro Ferido 
tem que vir agora fazer parte desta Estrela de David para dizer: "Vocês estão prontos 
para liberar as feridas?"… porque isso é o que impede as duas metades de voltarem a 
ficar juntas. Ele é que está impedindo que aconteça a união do masculino e do feminino 
– é o Guerreiro Ferido, Chiron. Ele é que está mantendo a separação entre o céu e a 
Terra – Chiron.

A ferida é profunda. Também é parte da razão para a raiva que vocês têm vivenciado. 
Por que… por que a ferida? Ficaremos curados da ferida algum dia? Ou teremos que 
continuar neste ciclo outra vez, um ciclo que poderia durar dezenas de milhares de 
anos?
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O alinhamento que está vindo – que aconteceria de qualquer maneira – é um 
alinhamento muito raro, muito raro. Tem a eclipse que acontece com ele, o esconderijo 
da energia da lua, o esconderijo – digamos – como algo que se coloca entre o masculino 
e o feminino. Mas também é um tempo de purificação.

Não é o evento que causa a mudança. Vocês é que possibilitaram que vocês vissem o 
evento. Mas no interior existem energias potentes e uma realização de onde vocês estão 
agora mesmo. Neste período do alinhamento… é como um outdoor enorme nos céus… 
mostrando a vocês onde vocês estão… mostrando a vocês todas as variáveis que estão 
envolvidas… mostrando a separação do masculino e do feminino, do certo e do errado, 
do humano e do celestial.

Mas entendam que a energia de Chiron é tão forte que vocês podem perder a coisa toda. 
A energia de Chiron é tão dominante, as feridas são tão profundas que vocês podem 
perder esta oportunidade, a passagem deste evento, porque as feridas são muito 
profundas… e a tristeza. Ou trará de volta… trará de volta a recordação de onde vocês 
estavam. Esta será uma semana muito intensa para muitos de vocês, um período para 
respirar profundamente. Trará de volta – para seu intelecto ou apenas para seus 
sentimentos íntimos – recordações de um longo, longo tempo atrás, bem antes de vocês 
terem vindo para a Terra, principalmente desses tempos antes sequer de vocês terem 
vindo para a Terra.

Novamente, vocês se permitem estar atentos a este evento. O evento traz potencial para 
a mudança. Mas também traz recordações do passado.

Daqui a oito dias – um evento significante! Nós diríamos em nosso nível, na nossa 
maneira de pensar, mais significante do que o que vocês chamaram de Convergência 
Harmônica. Que representou um potencial para o despertar. Era uma avaliação da Terra.

Mas este é um sinal incrível, um sinal incrível que diz: "Vocês estão prontos? Será que 
estão prontos para trazer o masculino e o feminino em seu corpo… em sua realidade… 
superar as Velhas noções do que vocês pensavam que eram o feminino e o masculino? 
Vocês estão prontos para trazê-los de volta e não se sentirem embaraçados com isso? 
Estão prontos para dizer que nunca houve uma luz e uma escuridão, que nunca houve 
nada de errado em qualquer de suas jornadas até agora, até o momento em que sua 
jornada acabou? Será que vocês estão prontos para permitir que o Lar, que a energia do 
divino e a energia do humano se misturem?"
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Vocês falam sobre isto. Vocês filosofam sobre isto. Mas vocês ainda não sentem que 
são merecedores. Vocês ainda sentem que vivem dentro da garrafa que o divino não 
pode entrar.

Este será um evento significante. O que vocês devem fazer nesse dia? Celebrem! 
Celebrem até o fato de que estejam conscientes dele. Celebrem o fato de que todas as 
energias se alinham agora para trazer a cura de volta à Estrela de David.

Não era para ter se separado. Não era para girar em direções opostas. É uma unidade 
inteira. É a mistura de tudo. Se algum giro acontece, é quando os triângulos se misturam 
novamente. Vocês sabem o que acontece quando se gira este novo elemento? Cria-se 
um círculo quando ele é girado. Tem quatro pontos quando se olha para os dois 
dimensionalmente, mas cria um círculo. O círculo que mesmo os astrólogos vêem nesta 
formação é uma lembrança da conclusão, uma jornada concluída, tempo para ir a um 
Novo nível.

Ah, sim, e então o medo se precipita. "Eu sou merecedor? Isto é real? Talvez eu não 
devesse dar este passo. Eu me lembro quando dei aquele passo para o que me conduziu 
até a Muralha de Fogo e me fez atravessá-la. Talvez seja melhor deixar outra pessoa 
fazer isto primeiro!" Os medos chegam. É por isso que Raphael está aqui.

Assim, queridos amigos… muito está para acontecer nesta próxima semana. Respirem 
fundo nesse dia. Respirem… continuamente. Inspirem o sopro do Espírito nas feridas 
que ainda estão aí.

Chiron tinha que voltar, pois precisa de cura. É um aspecto. É parte de vocês. Ainda está 
ferido. Vocês o levaram para outro lugar qualquer. Vocês não gostam quando Chiron 
surge em seus mapas. Vocês tentam levá-lo para outro lugar. Vocês tentam igualmente 
escondê-lo atrás de outros planetas.

Mas ele vem com força total agora para que as feridas sejam curadas, para que nós 
avancemos, Shaumbra, e para que vocês avancem. Permitam-se ser curados.
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Entendam… entendam que nunca houve nada de errado. Houve apenas experiência. 
Compreendam que, como o Espírito pode amá-los tanto, vocês assim também podem se 
amar.

Respirem profundamente, Shaumbra.

Depois desta data interessante (08/11/2003), interessante até – como dizer – não só 
numerologicamente falando, mas é uma data com uma energética interessante dos 
números. É um onze (para novembro, o 11º mês), o qual do nosso lado do véu bem 
agora nós vemos que representa a "dualidade". É um oito – 8 de novembro – o oito que 
visto do nosso lado representa um símbolo de "infinidade". É um cinco quando se soma 
os números de seu ano (2 + 0 + 0 + 3 = 5). Esse é o nosso número da "mudança". É a 
"infinidade" no centro, a dualidade de um lado, a mudança do outro.

Que dinâmica interessante! Parte de vocês quer ficar na Velha dualidade. Mas vocês 
percebem que parecerá uma infinidade, ou uma eternidade, se vocês não avançarem. 
Assim, vocês têm que mudar. Por que vocês acham que trouxemos Raphael para lhes 
ajudar a ultrapassar isto? Números muito interessantes, interessantes por tudo isso!

E certamente existem humanos estudando isto em detalhes. Procurem – digamos – na 
sua Internet, e vocês verão todos os tipos de informações interessantes. Mas lembrem-
se, de quando lerem, manterem a coisa simples. Há uma tendência para tentar torná-la 
complexa demais.

Chiron chega para um propósito simples – curar, curar a ferida. O que significa vocês 
estarem liberando suas noções da Velha Energia sobre o que isso representa.

Esta data de 8 de novembro – e cada dia que se segue – é uma data para o plano divino 
encontrar o plano humano. Vocês os mantiveram separados, assim como estes dois 
triângulos estiveram separados na Estrela de David. Vocês os mantiveram separados –
seu plano divino e seu plano humano. E isto também gera raiva.

Seu plano divino era sair e experimentar, criar um sentido do Eu, a auto-identidade, de 
modo que algum dia vocês pudessem herdar o trono. Esse era o plano divino. O plano 
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humano simplesmente era sobreviver… simplesmente sobreviver aqui na Terra… ter 
comida, e um abrigo, e vestimentas e apenas conseguir viver.

Seu plano divino era lhes dar tudo o que vocês precisavam nesta vida – todos os 
recursos, todos as ferramentas – dar-lhes tudo. E aí está. Mas não estava de acordo com 
seu plano humano. Seu plano humano, por mais estranho que fosse, era dar-lhes o 
mínimo… o mínimo.

Vejam bem… é interessante porque vocês buscam a abundância. "Querido Espírito, 
pague esta conta. Dê-me o dinheiro que eu preciso." Ah… mas quando vocês olham 
para o seu plano humano, era totalmente o oposto – dê a si o menos possível, aprenda o 
mais rápido possível em sua jornada. Ah… vocês nos disseram… vocês disseram a 
vocês mesmos: "Eu posso suportar qualquer coisa. Esta pequena limitação na Terra 
como ser humano… eu não tenho que ter qualquer coisa." Seu plano humano era a mais 
completa falta de tudo.

Permitam agora que ele se misture com seu plano divino, que é a abundância grandiosa 
de todos os tipos. Vocês pensaram que era o contrário. Vocês pensaram que a divindade 
estava se omitindo de vocês. Queridos amigos, eram VOCÊS que estavam se omitindo 
de vocês mesmos. Permitam que seu plano divino e seu plano humano cheguem juntos.

O plano divino era a reintegração grandiosa das energias do masculino e do feminino. 
Que sempre foi parte do plano. A separação aconteceu de maneira que vocês pudessem 
verdadeiramente experimentar e compreender a si mesmos. Nós não estamos falando 
sobre o corpo masculino e o corpo feminino. Nós estamos falando sobre as energias yin 
e yang, o feminino e o masculino, ambos tão apropriados. O plano divino era juntá-los 
novamente.

Seu plano humano era se tornar ou um ou outro – ser masculino, ou ser feminino, e 
exagerar qualquer que fosse a opção, e se sentir separado e afastado da outra energia. 
Parte disto era para que vocês pudessem experimentar o que era ter esta energia 
masculina expansiva. Parte era para experimentar a energia feminina acalentadora e 
amorosa. Mas o plano divino e o plano humano não estavam se encontrando.
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Agora é tempo de reuni-los. Vocês estão no ponto da conscientização. Vocês estão no 
ponto do esclarecimento quando então eles podem vir juntos. Eles não têm que ficar 
separados.

O plano divino era fechar o círculo na compreensão do Eu. Vocês receberam um 
presente sem igual do Espírito. Foi chamado de Autoconsciência… sua própria 
identidade… não mais na grandiosa unidade de Tudo o que É. Mas vocês receberam a 
capacidade de ter para si uma impressão digital espiritual única, e de fazê-la crescer. O 
plano humano era muito limitado. Era tentar adquirir o que fosse possível. Era tentar, no 
princípio, desenvolver sua identidade do Eu nesta encarnação sem objetivar a 
integridade de todas as suas outras vidas.

Mas então quando vocês chegaram a um determinado ponto, vocês alcançaram um nível 
onde disseram: "O plano agora precisa mudar." O plano precisa ser destruir o Eu porque 
deve ser o Eu que está causando todos estes problemas. Suas psicologias modernas 
falam sobre destruir o Eu, aniquilar o Eu. Existem aqueles no mundo que praticam a 
aniquilação do ego e do Eu sob algumas condições muito brutais. Nós ainda estamos 
catando as partes e os pedaços deles no nosso lado do véu. Eles estão muito mutilados, e 
as feridas são muito profundas.

O plano divino é a Auto-realização. O plano humano que muitos de vocês seguiram é a 
aniquilação do Eu. Será que vocês podem reuni-los e compreender que o Eu serviu a um 
propósito aqui? Será que agora vocês podem unir o plano divino e o plano humano? 
Eles não têm que ficar separados.

O plano humano era para a morte, e a doença, e o mal. O plano humano dizia que vocês 
tinham que trazer estas coisas para a sua realidade ganhar uma nova compreensão. 
Vocês tinham que adoecer. Vocês tinham que adquirir males para que vocês fossem 
trazidos de volta ao seu caminho. Vocês tinham que passar pela morte, de modo que não 
ficassem presos ou perdidos aqui na Terra. O plano divino tem a ver com a vida e tem a 
ver com criar. Isso é tudo que ele é – experiência.

Será que vocês conseguem reunir estes dois elementos – o divino e o humano – agora, 
uma vez que eles não têm que ficar separados? Será que podem transpor a lacuna, 
cruzar o abismo, para que o plano divino possa encontrar o plano humano?
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Será que vocês estão nesse ponto, queridos Shaumbra, em que podem reunir novamente 
a Estrela de David – a verdadeira Estrela de David, não a que está descrita em seus 
gráficos cujos triângulos aparecem separados – talvez um pouco sobrepostos – mas 
separados? Será que podem curar a ferida da Estrela de David para juntá-la agora, 
misturando o plano divino e o plano humano novamente?

O plano humano anunciava a separação… o isolamento… fazia com que vocês se 
sentissem sozinhos tantas vezes em sua jornada. O plano divino – como dissemos 
inúmeras vezes – nunca era para que estivessem sozinhos de modo algum… nunca 
estivessem isolados… era para que sempre compreendessem de onde vocês vieram e 
por que estão em sua jornada.

Será que vocês podem parar de se esconder de vocês mesmos e dos outros? Será que 
podem despontar agora como um humano divino, para ser um professor, um 
facilitador… anfitrião… qualquer termo que queiram designar para isto, mas um 
humano divino brilhante? Será que podem misturar esse plano do divino e o plano do 
humano agora, de modo que possam aparecer, ser quem vocês realmente são?

O plano humano era para ter lições, lições e lições. Tudo que resulta é sofrimento. Ele 
diz que vocês não sabem o bastante. Diz que vocês têm que se dar um outro chute no 
traseiro, uma outra pancada na cabeça. O plano divino simplesmente sempre teve a ver 
com experimentar, mas experimentar a alegria da vida e a criatividade.

Vocês ignoraram o plano divino, e escolheram, em seu lugar, o sofrimento através das 
lições, estas coisas que vocês chamam de lições. Ele não tem a ver com lições. Não tem 
a ver com tentar provar nada ao Espírito. Tem a ver com o Agora e experimentar o 
verdadeiro presente de quem vocês são, o verdadeiro presente da vida, o verdadeiro 
presente da compaixão.

Está na hora de o plano divino ir ao encontro do plano humano. Será que podemos fazer 
isso juntos neste momento? Será que podemos permitir que a cura aconteça, para as 
feridas de Chiron, o guerreiro, o guerreiro que todos vocês foram, não só aqui na Terra, 
mas principalmente nos outros reinos? Será que vocês podem permitir que o plano 
divino abrace o plano humano agora… para transpor a lacuna… para pôr um fim na 
separação entre os dois… para ter a mais completa compaixão e honra um pelo outro?
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Será que vocês podem fazer assim, enquanto derrubam as paredes desta garrafa em que 
vivem, de modo que possam sentir e conhecer este plano divino simples e fazer com 
que ele trabalhe em harmonia com o seu plano humano? Vocês podem permitir isso? 
Vocês podem permitir que a cura da Estrela de David aconteça neste momento?

Parte deste processo de cura, de compreensão das feridas… sua ferida é simplesmente 
uma divisão. É tudo o que é – uma divisão, um corte que divide. Parte dela está levando 
a responsabilidade por tudo em sua jornada, por tudo até agora. Mas em 
responsabilidade vem o esclarecimento… e o amor… e a compreensão… e a compaixão 
de por que vocês criaram o que criaram. A responsabilidade sabe que vocês fizeram 
algo… que vocês criaram… mas também sabe que havia um plano divino nisto.

Vocês acham... por causa de alguma – digamos – de sua percepção da destruição e do 
caos, do trabalho com as forças escuras… vocês acham que é algo do qual se 
envergonhar. Vocês carregaram essa ferida por muito tempo. Alguns de vocês aqui se 
permitiram ser tomados pelas forças escuras. Oh, seus filmes [referindo-se aos filmes de 
Guerra nas Estrelas] descrevem tão bem.

Vocês vão para o lado escuro. Vocês trabalham para eles por causa de sua raiva. E então 
vocês se sentem culpados com isto, e se fazem sofrer. Nós estamos falando de eventos 
que aconteceram um longo, longo tempo atrás, em um lugar distante, distante. [Alguns 
murmúrios da platéia novamente com referência aos filmes de Guerra nas Estrelas.] 
Mas, queridos amigos, distante apenas por um sopro.

Assim, vocês fizeram estas coisas para uma maior compreensão e experiência. Vocês 
fizeram estas coisas de modo que todas as coisas pudessem progredir, todas as coisas 
pudessem se expandir. Vocês fizeram estas coisas porque vocês amavam os outros.

Oh… bem antes de vocês virem para a Terra, vocês descobriram o que era amar uma 
outra entidade. Magnífico! Magnífico! Havia o potencial, vejam bem, que vocês 
pudessem apenas ter amado a si próprios. Simplesmente pensem no que isso teria 
criado. [Alguma risada]

Fora de Tudo o que É, fora do Primeiro Círculo, vocês aprenderam a amar outra pessoa, 
outra entidade. E nós não estamos falando de um masculino/feminino nem de sexo. Nós 
estamos falando de amor, puro amor, e pura compaixão por outro ser, uma característica 
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que vocês buscaram no Espírito. O Espírito tem o verdadeiro amor e compaixão por 
vocês. Foi um dia e tanto, de volta ao Reino, quando vocês aprenderam a amar alguém 
fora de vocês.

Mas nesse amor vocês também lutaram com outros para proteger os que vocês amavam. 
E nesse amor vocês sentiram a forma mais profunda de traição quando eles deixaram 
vocês. Nesse amor vocês sentiram como era ficar zangado por causa de algo eles tinham 
feito a vocês. Vocês deram seu coração a eles. Por que não o devolveram a vocês?

Toda esta cura e toda esta transformação de energia… tem a ver com assumir a 
responsabilidade de que vocês criaram isto. Não tentem entender. Não tentem voltar 
nestas vidas passadas e repassar tudo. Vocês não precisam correr para facilitadores na 
segunda-feira e vivenciar sessões de vidas passadas. Vocês já as conhecem. Estão aí 
mesmo. Vocês não têm que saber os detalhes.

Tem a ver com assumir a responsabilidade e se amar uma vez mais… assumindo a 
responsabilidade por toda a sua jornada. Como dissemos antes, vocês são tanto vítimas 
como criadores. A energia de Chiron é atualmente uma vítima. Será que vocês podem 
vê-la em vocês… ver como vocês culpam as incidências, e as pessoas, e os anjos, e os 
eventos que aconteceram no passado?

Não há necessidade de culpar nada nem ninguém. Nós sabemos o que aconteceu. Eles 
sabem o que aconteceu. Simplesmente assumam a responsabilidade e compreendam que 
havia razões divinas… havia um plano divino por trás de tudo isso. É por isso que 
aconteceu.

A responsabilidade é uma coisa muito interessante. Mesmo nas vidas práticas que vocês 
levam agora, ela é muito importante. Inúmeras vezes nos perguntam: "Querido Tobias, 
o que podemos fazer para mudar os governos do mundo?" Assumam a  
responsabilidade. Os governos são simplesmente manifestações da consciência de 
grupo, quer sejam de ditadores… quer sejam de líderes corruptos. É tudo manifestação 
do povo que se reporta a eles.

Quando vocês assumem a responsabilidade, vocês se encontram imediatamente fora da 
consciência de massa. Vocês podem viver em uma determinada estrutura social política, 
como a ditadura. Mas quando assumem a responsabilidade, vocês não são afetados por 
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essa ditadura. Vocês podem morar em uma terra de corrupção. Mas quando assumem a 
responsabilidade, e entendem que vocês não são mais corruptos – vocês são divinos –
então vocês podem morar nessa terra de corrupção, mas não têm que se tornar parte 
dela.

Os líderes são estritamente um reflexo da consciência das pessoas. Apenas isso. Vocês 
gostam de censurar as coisas a respeito de seus líderes. Vocês gostam de apontar as 
falhas deles. Vocês gostam de dizer: "Eu não votei neles." [Alguma risada] Mas, 
queridos amigos, vocês também são responsáveis. Eles são manifestações da 
consciência de grupo.

Como vocês mudam os governos do mundo? Ah, vocês podem escrever livros 
complexos sobre novas estruturas… e novas teorias… e novos sistemas … e novos tipos 
de socialismo… ou democracias. E isso nunca resolverá nada. Vocês estão apenas 
trocando uma mão pela outra.

As mudanças acontecem quando vocês assumem a responsabilidade, quando vocês, e 
depois outros, e mais outros assumem a responsabilidade. É isso que vai acontecer na 
Nova Energia … se vocês continuarem fazendo o seu trabalho. Vocês começarão uma 
inteira reação em cadeia de "eu sou o responsável" porque "eu sou o criador".

Vocês sairão do papel de vítima. Vocês não terão mais os governos para culpar. Vocês 
têm que entender que vocês ajudaram a estabelecê-los. Vocês não terão mais as igrejas 
para culpar. Vocês assumem a responsabilidade. A certa altura, quando pessoas 
suficientes assumirem a responsabilidade pelas suas criações, a necessidade de governo, 
como vocês conhecem hoje, vai acabar.

O que vemos verdadeiramente – e dizemos diretamente sem papas na língua –, quanto 
mais humanos na Terra assumirem a responsabilidade por sua existência, menor será a 
necessidade de governo, até extinguir-se. A necessidade do serviço – de coisas como 
seus hospitais, e suas estradas, e outras coisas de que vocês precisam como humanos 
funcionais – passará para empreendimentos privados administrados por um grupo de 
pessoas voluntárias, não eleitas. Interessante… voltar a responsabilidade pelo serviço 
para vocês, para o empreendimento privado. Parece um pouco assustador para alguns de 
vocês.
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Mas, queridos amigos, quando todo mundo assumir a responsabilidade, não haverá mais 
nenhuma necessidade de estabelecer este tipo de energia de governo muito hierárquica e 
muito masculina que vocês vêem em quase todas as regiões do seu mundo. Só existe um 
pequeno grupo de voluntários que ajuda a administrar a indústria privada, que executa o 
serviço. O Governo atende a vocês. Esse é o modo como foi projetado para ser, não ao 
contrário.

Mas adivinhem… vocês desistiram da responsabilidade. Vocês abriram mão da 
responsabilidade para eles, os prestadores de serviços, de modo que eles cresceram… e 
cresceram… e cresceram… e cresceram. Vocês entregaram sua própria existência a 
outra pessoa. Sendo assim, eles realmente se tornaram um reflexo da corrupção… do 
controle rígido… da energia masculina rigorosa … do desequilíbrio… e de todas estas 
coisas. Eles são um reflexo disto.

Assumam a responsabilidade, e verão os governos mudarem. Parem de tentar escrever 
todos estes novos planos. O centro, a simples essência, ainda tem a ver com a 
responsabilidade por si mesmo.

Assim, daqui a uma semana tem a formação, a formação celestial, a Estrela de David… 
aproveitem este período para a cura interior... desses resíduos que ainda estão em 
vocês… da crença de que tem que haver dualidade… da convicção de que o plano 
divino e o plano humano não trabalham juntos… da convicção de que o humano e o 
Espírito são duas coisas diferentes. Aproveitem este período para reunir os elementos do 
masculino e do feminino. Eles são as formas mais básicas de separação divina. Esta é a 
essência.

Permitam… permitam que o feminino entre em vocês se forem homens. Parem de se 
envergonhar com isto. Parem de sentir como se isto fosse lhes deixar menos fortes. Se 
vocês forem homens, inspirem as energias femininas nesse dia.

Se vocês forem mulheres, permitam que as energias masculinas entrem. Se vocês forem 
mulheres, permitam-se curar a ferida – a ferida de Isis. Na verdade, ela também está 
aqui hoje. Ela teve que vir em contrapartida a Rapha. A ferida de Isis – tantas de vocês, 
as que são fisicamente mulheres e intuitivamente mulheres entendem exatamente sobre 
o que estou falando – é a maior ferida de todas.
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Permitam-se inspirar as energias masculinas novamente para vocês. E, enquanto o 
fazem, permitam que esta energia arquetípica de Isis – a Mãe… a Criadora… a doadora 
do nascimento e doadora de vida – se cure. Vocês sabem como ela foi maltratada, 
enormemente violentada. O que causou a contrapartida, particularmente em sua 
sociedade contemporânea. Mas isto tem acontecido há muito mais tempo do que apenas 
nestas recentes vidas na Terra.

A energia masculina que vocês permitiram que ficasse forte, mulheres… vocês 
permitiram que ficasse forte porque vocês se escondem de quem vocês são e do que 
vocês fizeram. A ferida de Isis é profunda, mais profunda que a ferida de Chiron. Vocês 
sabem exatamente do que estamos falando. Vocês a tentaram esconder. Vocês ficaram 
zangadas com isto. Vocês não sabem o que fazer. Vocês abriram mão da 
responsabilidade para o homem.

Está na hora de o divino encontrar o humano. Está na hora de o homem encontrar a 
mulher. Está na hora de vocês libertarem Isis agora. A ferida foi profunda. Mas, daqui a 
sete dias, podemos todos curar esta coisa. É tudo o nosso passado – não apenas uma 
coisa humana – é tudo o nosso passado.

Vocês trouxeram este evento da cura da Estrela de David para a consciência. E agora 
todos nós podemos fazer algo com ele. Lembrem-se que as energias de Raphael estarão 
com vocês. Raphael estará com vocês para ajudar na transmutação. As energias de Isis 
estarão aí – com as lágrimas dela – para a cura.

Vocês não estarão sozinhos nem daqui a uma semana nem nunca.

E assim é!

Tradução para o português: Inês Fernandes – Rio de Janeiro, fevereiro de 2004

                                                                       (mariainesfernandes@globo.com)
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TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1 de novembro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 4: Quando o Plano Divino encontra o Plano Humano

Perguntas & Respostas

 E assim é, queridos Shaumbra, que liberamos muita energia no dia de hoje. Energias 
que estiveram muito, muito profundamente dentro de vocês. Muito profundamente 
dentro da humanidade em geral, inclusive profundamente dentro de nós e vocês 
estiveram construindo um momentum durante bastante tempo para efetuar esta 
liberação, com a ajuda de Rafael, para ir mais além disto, para deixar ir.

Todo este conceito da Estrela de David, dos dois triângulos separados mas com uma 
certa superposição dos mesmos, representa uma das feridas principais que têm estado 
latentes. E também é interessante que alguns de vocês já chegaram a esta conclusão. 
Também é interessante que este seja o símbolo dos filhos de Israel, do país de onde eu 
venho. Assim que podem imaginar agora, dentro do espaço de uma semana a partir de 
hoje, podem imaginar o potencial de cura desse país, da cura da raça judia? Vocês 
sabem que foram chamados muitos outros – os Palestinos, os Jordanianos, Sírios... todo 
o resto desta área para que os ajudem a atuar. Para ajudá-los...como dizer... a atravessar 
algo de seu antigo, antigo e velho karma, desde muito antes que qualquer de vocês 
chegasse à Terra. E eles mostram, justamente, frente a todo o mundo, para ser visto, 
uma separação, o símbolo da separação, o símbolo da ferida. Eles o puseram aí. 
Também chegou o momento para que eles curem. Devido as muitas vidas que vivi com 
esta família espiritual de Israel, vou trabalhar durante a próxima semana para facilitar o 
processo de cura para aqueles Shaumbra que se encontram no país de Israel; e inclusive 
dos vizinhos que rodeiam a esse país; é o momento de despertar para o fato de que a 
cura pode ser feita. Chegou o momento de voltar a unir a Estrela de David, que foi 
originalmente esculpida de um diamante, de quatro pontas, para voltar a levá-lo de 
regresso à Nova Energia do 4.

Chegou o momento...chegou o momento para voltar a unir tudo isto, para todos os 
presentes... inclusive em seus próprios países. Para proporcionar a fusão destas duas 
partes, para uni-las de novo tal como mencionamos – o masculino/ feminino, a luz/ 
sombra, o divino/ humano – de voltar a unir tudo isto. Uma das coisas que verá 
produzir-se em suas vidas, antes ou depois, serão as lembranças constantes do diamante. 
Sim, alguns de vocês irão gostar muito (risos da platéia).
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Tal como viram, a seqüência de números durante os últimos anos – o 11:11, 12:12 e 
todos os outros números, vão ver a chegada de todo um padrão de diamantes. O 
diamante, tão precioso, tão claro... O diamante, tão forte por si mesmo mas tão 
integrado... todo integrado. Vocês verão que este símbolo do diamante lhes aparecerá 
uma ou outra vez,  vendo-o como um signo, em um aviso, as pequenas coisas em sua 
vida, a constante lembrança da fusão de todas as peças.

Isto também abre o portal, o maravilhoso portal energético, para o que vocês chamariam 
as “crianças cristais”... o que nós gostamos de chamar de “crianças diamante”. Elas 
chegam integradas. Elas chegam com a união do masculino e do feminino, com a união 
do divino e do humano. Vocês começarão a ver isto especialmente depois da próxima 
semana; sim, a percepção dos Shaumbra, a percepção dos humanos em todo o mundo 
aproveita esta oportunidade maravilhosa. Verão, vocês criaram esta oportunidade mas, 
agora, o que farão com ela?

Hmmm...com isto, ficaríamos muito contentes de responder a suas perguntas.

SHAUMBRA 1: Sim, Tobias. Gostaria de formular duas perguntas. Novamente, a 
primeira sendo, tal como falei... eu vivo no 7º andar de um edifício. Encontro-me agora 
parada no terraço, enquanto há uma lua cheia cantando algo desde o meu plexo solar, 
em uma voz masculina, com meus braços levantados. Realmente gostaria de entender 
isto. Também mencionei, durante a última canalização, sobre um pequeno menino 
autista, que mudou-se do nosso edifício. Há algum futuro para mim ou para este 
menino... de estar na vida desse menino de alguma forma?

TOBIAS: Isto de estar parada no terraço e de uivar para a lua (riso da platéia)... isto é...o 
canto que você emite... é a sua natureza intuitiva, sua natureza feminina, pedindo à 
masculina para unir-se novamente. É bastante simples, especialmente durante a lua 
cheia, quando as energias, o equilíbrio entre o masculino e o feminino são tão fortes. Há 
toda esta tradição sobre...como dizê-lo...das energias da lua cheia e daquilo que ela traz 
junto...mas ela faz aflorar a dança mais forte do masculino e do feminino. Assim que 
você eleva as mãos em aceitação. Você canta em tons masculinos, na linguagem 
masculina, para permitir que isto penetre no seu ser. É maravilhoso, honramos você por 
isto. Alguns de seus vizinhos pensam que é algo peculiar (risos da platéia), mas nós 
compreendemos. Quanto ao seu querido amigo... como dizê-lo...você está tratando de 
analisá-lo. O melhor é compreender que há um processo natural. Esteja aberta frente a
ele e sem analisar e nem forçar. Está em sua vida por uma razão, este ser querido; e 
inclusive os seus caminhos poderiam separar-se um pouco, durante um certo tempo. 
Houve uma energia que se estabeleceu entre vocês dois. Uma energia que se baseou em 
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um grande amor, uma grande confiança um no outro e, inclusive, se o físico não se 
encontra ali, o espírito está. Assim que... esteja aberta a ele. Abrace-o e aceite-o tal 
como está abraçando e aceitando também a sua energia masculina; e dentro dele há uma 
maravilhosa chave para você.

SHAUMBRA 1: Muito obrigada.

TOBIAS: De nada.

 SHAUMBRA 2: Olá Tobias, como está? Se há algo que eu possa fazer para ajudá-lo, 
simplesmente diga-me, sou todo ouvidos.

TOBIAS: Você está ajudando... todos vocês, você e todos os Shaumbra. As lágrimas 
vêm, do nosso lado do véu, quando... quando os olhamos. Quando vemos o incrível 
trabalho que estão fazendo... quando vemos que não entendem quem são. Vocês não se 
permitem a si mesmos ver quem são – que são os anjos mais grandiosos, grandiosos do 
Universo... Os que ajudaram a criar o código da Ordem do Arco, e logo, puseram a 
chave em seu próprio bolso, e chegaram à Terra. Todo o tempo pensando... sabendo 
enquanto estão criando o Código do Arco, pensando que... que havia outros que 
estavam desejando vir; mas quando chegava o momento, vocês sabiam que a viagem 
seria muito difícil. Vocês sabiam que, em certo sentido, sacrificariam a si mesmos e 
viriam à Terra.

Vocês disseram aos outros, que realmente se ofereceram como voluntários:  “Permitam-
nos ir em primeiro lugar. Permitam que limpemos o caminho. Permitam que 
atravessemos todas as dificuldades.” Os verdadeiros sentimentos de separação, não 
somente do Espírito como também da família espiritual, todo o tempo em que este 
Código do Arco foi criado, os outros pensaram que eles iriam em primeiro lugar, mas 
vocês sabiam que iriam antes, em serviço para todos.

Assim que, o que estão fazendo? Estão fazendo algo fenomenal para todo o Universo, 
para o Espírito. E temos que agregar este ponto, queridos Shaumbra; vocês já o sabem, 
mas tudo isto realmente vai ocorrer, realmente é assim. A ascensão, dentro da qual se 
encontra o movimento para a Nova Energia; é a Nova Energia que está chegando a suas 
vidas, a integração do divino com o humano, tudo se produzirá. Não há dúvida sobre 
isto. Não é algo que vocês precisam manipular ou que têm que provocar para acontecer. 
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Não é algo pelo qual têm que fazer cerimônias ou práticas específicas para que se 
produza. Não precisam forçar. É uma coisa tão bendita e sagrada que quer entrar em 
suas vidas! Algumas vezes precisa permanecer sentado, no fundo, esperando que vocês 
atravessem todos os seus planos humanos para que o divino possa penetrar. Podem 
vocês fundir o plano humano e o divino, no momento atual, para que aconteça? Porque, 
de todas as formas, acontecerá. É questão de ver quantas dificuldades criam para vocês 
mesmos. Obrigada.

 SHAUMBRA 3: Obrigada, Tobias. Minha pergunta tem que ver com honrar o 
momento do AGORA. Poderia nos falar sobre a coragem?

TOBIAS: Hmmm... não faz falta que lhes falemos sobre a coragem...para nada. A 
energia de suas palavras contem muitos volumes de coragem. Todos os que estão 
escutando, que estão aqui, todos os que estão lendo... necessitam coragem para fazer 
isto. Necessitam coragem para estar aqui. Necessitam coragem para formular uma 
pergunta sobre a coragem.

Há tremendas energias angélicas, aqui do nosso lado, que apóiam o que vocês 
chamariam de coragem, que é, realmente, a compreensão, que é permitir-se, 
verdadeiramente, conectar-se com os níveis mais profundos e elevados e amplos de sua 
viagem. Algumas vezes vocês não compreendem o porquê. Mas vocês reúnem este 
assunto chamado coragem, e ele lhes permite ir até a profundidade de sua compreensão. 
A compreensão elimina todo o medo. A compreensão lhes dá fortaleza. A respiração 
introduz a tudo isto, diga-se de passagem, tal como vocês sabem.

A coragem é simplesmente o permitir-se conectar com a razão real pela qual estão aqui. 
Talvez não saibam as palavras em sua cabeça. Talvez não estejam em condições, como 
dizê-lo... de construí-lo para que a sua mente fique satisfeita; mas há outra parte sua que 
diz: “Sei o motivo porque tenho que seguir adiante”.

Bem, expusemos um dilema interessante, para todos vocês no dia de hoje. A viagem 
termina aqui. A viagem termina aqui. Já não há motivo para pensar que têm que sair do 
caminho, criando estas lições que tiveram no Plano Humano. Já não há motivo para que 
levem estas cargas sobre os seus ombros. A viagem termina aqui. Assim que...agora o 
quê? Agora, que faço? Não vamos responder a isto diretamente (risos). Queremos que 
absorvam isto. Queremos que sintam isto durante as próximas seis semanas. Agora 
vamos voltar a falar sobre a finalização da viagem. Agora o quê? Agora o quê?! É uma 
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discussão interessante para seu quadro de anúncios, em sua página da web. Obrigada 
pela coragem de formular esta pergunta, que tantos Shaumbra  também quiseram fazer.

SHAUMBRA 3: Obrigado.

 SHAUMBRA 4: Tobias, você falou que os sete selos se relacionam com os sete 
chacras. Poderia explicar mais sobre isto? Por exemplo, como se relaciona o 5º selo, do 
sofrimento, com o 5º chacra, a garganta?

TOBIAS: Nos referimos a nosso último Shaud, que fizemos juntos, deixem de analisar. 
(risos) Sabemos que vocês querem detalhes, sabemos que querem todas essas coisas... 
estas coisas mentais... porque elas fazem sentir-se mais cômodos e lhes dá um pouco 
mais de confiança. Não desejamos nos meter em uma grande discussão sobre os 
chacras, porque dissemos, há alguns anos atrás, que seus chacras, verdadeiramente, 
fundiram-se em UM.

Eles voltaram a se unir. Assim, não há separação. Eles ainda seguem tendo atributos 
energéticos que, como dizê-lo... ainda estão aí, mas queremos que vocês reúnam tudo 
isto em um uníssono. Nós respondemos a pergunta no Shaud... como dizê-lo,,, acerca 
dos sete selos. Especificamente no meio deste Shaud... veio uma pergunta em forma 
telepática de alguém que estava escutando na linha... que se manifestou para nós em voz 
alta, relacionado aos chacras e que respondemos.

Sim, se relacionam, mas não necessitam desenhar mapas ou diagramas de como eles 
trabalham de forma conjunta. Permitam que os selos se abram para que não haja mais 
sete selos, uma vez que, agora, há unidade de todos estes conjuntos com a compreensão 
do Eu, a compreensão da transformação e o entendimento final de que vocês também 
são Deus. Permitam que os sete chacras de seu corpo se unam em um só chacra... como 
chacra único. Vocês segmentam seu corpo. Uma vez mais, vocês fazem que estas cores 
e luzes girem no interior do seu corpo e nós sacudimos nossas cabeças. Temos que nos 
segurar na frente (risos). Sim! Porque vocês não compreendem verdadeiramente porque 
estão girando seus chacras.

Vocês lêem isto em algum lugar e eles dizem: “e agora vamos girar o 4º chacra”. Vocês 
simplesmente estão agitando uma quantidade de coisas dentro de vocês ao mesmo 
tempo. Compreendam que agora eles se fundiram em UM, que seu corpo se converte 
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em masculino e feminino, que vocês tornam-se masculino e feminino, luz e sombra. 
Permitam que tudo isto se funda junto; e, como dizê-lo... vocês não têm que exigir a sua 
grande compreensão intelectual. Mais que tudo...mais que tudo... a resposta chegará a 
vocês... à sua pergunta. Chegará e terá uma compreensão do “Ahhh”, a respeito de 
como isto funciona. Não chega através do intelecto, chega através do sentido divino. 
Obrigado.

 SHAUMBRA 5: Olá Tobias. Poderia comentar sobre o trabalho do Dr. Eric Pearl, as 
Reconexões e a cura reconectiva e as 12 fibras do ADN? Obrigado.

TOBIAS: Interessante. Certamente, como dizê-lo... nós do Círculo Carmesim 
trabalhamos em estreita colaboração com quem vocês chamam Dr. Eric Pearl. É tão 
interessante a base do seu trabalho... um trabalho tão interessante que elegeu para si 
mesmo. Em essência, ele veio por uma razão tão específica – para simplificar um 
processo divino. Em vidas anteriores e quando estava de regresso ao nosso lado, ele viu 
que havia uma necessidade de deixar todas estas formas tediosas de facilitação... de 
permitir um processo de cura dentro de um espaço de cura. Assim que veio com algo 
muito simples. O desafio para ele foi que o processo é tão simples que a maioria das 
pessoas não crê que é real. Eles querem ter uma cerimônia elaborada. Eles querem ter a 
necessidade de estudar muitos volumes. A cura é tão simples! Se existe uma parte que 
elege a cura e outra que facilita a energia, ela pode produzir-se. Já não existem milagres. 
É a medicina da Nova Energia. Acontece de forma instantânea entre duas pessoas.

Agora, ele também compreende que os que praticam esta técnica de reconexão 
necessitam compreender que são simplesmente facilitadores do processo. Têm que 
reconhecer que não são curadores. Existem facilitadores e aqueles que escolhem ser 
curados. Mas nós trabalhamos muito próximos com essas energias e vemos, como dizê-
lo, que estes dois... o Círculo Carmesim e o trabalho do Dr. Pearl estarão voltando a 
unir-se, novamente, em um tempo muito próximo. Obrigado...uma trabalho muito eficaz 
também.

 SHAUMBRA 6: Obrigado Linda, obrigado Geoff, obrigado Tobias. Minha pergunta 
tem que ver com a Convergência Harmônica no sentido que tenho uma neta que vai 
completar 4 anos nesse dia  e posso ver... estou atemorizado pelo fato que seu 
aniversário cai no mesmo dia em que isto tem lugar e me questiono de como uma 
criança desta idade será afetada, uma criança realmente pequena...e que efeitos pode ter 
para essa criança na família? Quais são as implicações desse dia especial, por ocorrer no 
aniversário do menino?



142

TOBIAS: As implicações disto e o potencial dessa energia estão disponíveis para todos 
– crianças, adultos, idosos. Depende de como a empregarem, do local onde se 
encontram em sua viagem e do uso que lhe darão... o que escolherão. Já sabemos que há 
milhões em todo o mundo que estão conscientes do evento e, em um nível ou outro, 
percebem o potencial do evento para sua transformação. Existem alguns que estão um 
pouco fora do caminho com respeito à compreensão real do potencial; eles foram 
demasiadamente para o lado intelectual e estão fazendo tudo de uma forma mais 
complexa do que realmente é. É a cura, é a reunião da Estrela de David, da separação 
original. Assim simples. Obrigado.

 SHAUMBRA 7: Não compreendo porque ninguém chega em minha porta quando há 
tantos necessitando de ajuda. As dúvidas estão aparecendo em todas as áreas de minha 
vida e perdi o objetivo de tudo isso. Nunca consigo terminar o que começo e uma 
relação está dominando a minha vida. Por favor, poderia me dar uma sugestão? 
Obrigado.

TOBIAS: É um bom momento para fazer uma inspiração profunda (risos). E 
compreenda que... compreenda  que em momentos quando nada aparece diante de sua 
porta de entrada, é porque existem coisas que estão sendo transformadas no seu interior. 
Não é adequado que eles batam a sua porta enquanto você está querendo dormir. 
Compreende o que estamos dizendo? Você está se dando um tempo para o seu trabalho 
interior e ninguém aparecerá em sua porta enquanto não estiver realmente pronto.

Uma das questões que possui é sobre o seu próprio equilíbrio do masculino e do 
feminino... de certa forma... dominando as relações. Por que criou isto? Qual é a sua 
responsabilidade sobre isto? Por que é um assunto tão importante neste momento? E 
como evita que outros venham até você por sua orientação humana e divina? Veja bem
essas questões e deixe de sentir tanta ansiedade e expectativa com respeito aos que 
chegam batendo a sua porta. Ainda que ache que nada há aí, algo há. Lembre disto.

 SHAUMBRA 8: Olá Tobias, tenho tantas perguntas, que não sei o que perguntar, seja 
sobre as pessoas, sobre tudo... assim que simplesmente vou formular uma pergunta por 
conta de todos aqui e de Linda (risos). Simplesmente gostaria de saber, a partir da sua 
perspectiva, o que sente sobre a minha experiência, e se poderia tocar em alguns dos 
pontos para ajudar-me a atravessar uma quantidade de coisas com as quais estou 
tratando agora, para que eu possa servir da melhor forma aos Shaumbra, à Humanidade 
e ao Universo.
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TOBIAS: Compreenda que já está servindo e este é um bom ponto para cada um aqui.
Obrigado. Vocês já estão servindo e, às vezes, se questionam sobre qual deveria ser a 
sua paixão; questionam-se sobre o que deveriam estar fazendo. Já estão fazendo. Não é 
interessante que, quando cheguem a este ponto, continuem questionando sobre qual 
deveria ser a sua paixão. É o tempo maior para a limpeza. Verão, existem o que nós 
chamamos paixões artificiais; são paixões divinas que, realmente, são paixões artificiais 
que fazem parte do plano humano.

Vocês já estão servindo. Já estão fazendo o trabalho. A questão é integrar isto. É 
questão de desacelerar. É questão de permitir que tudo lhe chegue de forma apropriada, 
sem a expectativa, tal como acabamos de mencionar. É questão de compreender que não 
têm que atuar de forma complexa com as suas técnicas energéticas. Vocês já sabem 
disto; obviamente sabem que fizeram muito do que vocês chamariam trabalho 
vibratório... trabalho energético, no passado...em vidas anteriores. Têm muita 
proximidade com estes trabalhos, mas, agora, estão brigando com eles, por diversas 
razões.

Uma é que não desejam voltar a alguns dos velhos padrões e velhas formas de fazer as 
coisas. Não desejam utilizar energia vibracional para o seu trabalho. Estão permitindo 
que a oportunidade se apresente agora, para fazer trabalho energético expansivo... e 
assim tem estado brigando com isto. Têm estado querendo recorrer a velhas técnicas, 
mas sabendo, entretanto, que não é apropriado.

Assim que, trata-se de estar no momento do AGORA. Trata-se de permitir que seu 
próximo nível de paixão penetre você; mas têm que agir sem expectativas. Já estão em 
serviço, todos vocês. Podem aceitar isto?  E lhes damos o nosso reconhecimento.

E sabemos que têm muitas perguntas, sabemos que nos chamam durante todo o tempo 
(risos), TODO o tempo (mais risos). E estamos mais que satisfeitos de trabalhar com 
vocês. Passamos bastante tempo com vocês. De noite, vocês têm tanta curiosidade, 
vocês estão repletos, com todas essas coisas. Mas temos que lembrá-los de algo que 
vimos lhes dizendo há vários anos... as respostas às suas perguntas já se encontram no 
seu interior. E sabemos que vocês querem ignorar isto, pedindo as nossas respostas. 
Permitam que as mesmas surjam. É muito melhor que qualquer resposta que eu, Tobias, 
poderia lhes dar. Obrigado.
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 SHAUMBRA 9: Querido Tobias, quando vejo Jesus pregado na cruz, vejo o seu último 
intento para ser escutado. Eu sinto que ele queria que nós víssemos isso como uma 
ilusão e que liberássemos os nossos medos. Talvez, em lugar de pregar Jesus na cruz, 
tivéssemos que modificar nossa emoção relacionada com este fato, desde o negativo ao 
positivo, ou uma fusão de ambos. Você sente que somos incapazes de transformar as 
nossas emoções relacionadas com este velho símbolo energético, para refletir em mim, 
por trás de Jesus, sua última tentativa de ser escutado?

TOBIAS: Atualmente foi lá... o que ele chama de ascensão,  que foi a sua última 
tentativa de ser escutado (risos). Não era o ver-se pregado na cruz. Isso foi mais do 
plano humano. Sua última tentativa de ser escutado foi quando apareceu diante de 
outros, após a sua morte física, para dizer que isto é uma ilusão, para dizer que a alma 
continua e para dizer que o sofrimento já não é necessário na Terra. Assim é que estas 
foram as suas últimas impressões.

É muito difícil para qualquer humano olhar para o crucifixo e ver algo que seja alegre, 
algo que seja feliz, algo que seja de plenitude, algo que os motivasse a querer continuar 
em seu próprio caminho espiritual. É como uma grande... como dizê-lo...bandeira pirata 
com a caveira, estando por cima do símbolo divino, a intersecção do humano e do 
divino, que diz “qualquer um que se atreva a passar por isto, certamente, se encontrará 
com a maldição e a sombra.” Assim que lhes dizemos para focar a sua atenção na 
ressurreição que é a completude... a ressurreição dizendo: “não há morte e eu vou 
voltar”. Obrigado.

 SHAUMBRA 10: Simplesmente quero agradecer-lhe pela clareza que nos brindou no 
dia de hoje e queria perguntar se está familiarizado com um sistema chamado a “onda 
harmônica” que tem a tendência de limpar enfermidades específicas dentro do corpo?  
Pergunto, ainda, se você vê um futuro para isso ou... exatamente, o que pensa a 
respeito...já que não sei nada a respeito disso.

TOBIAS: Certamente. A coisa a que está se referindo aqui, a onda harmônica, utiliza 
velhas vibrações energéticas. É eficaz de certa forma, mas os seus princípios têm que 
ser levados para a Nova Energia. Existem alguns que, literalmente, estão tratando de 
recriar estas ondas e/ou outras formas para empregar dispositivos mecânicos.

Agora, Shaumbra, isto tem algum sentido, de que queiram empregar dispositivos 
vibratórios mecânicos para qualquer tipo de re-equilíbrio ou, ainda, dispositivos 
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magnéticos ou qualquer dessas coisas? Antes de tudo, eles estão baseados em vibrações 
da velha energia. Em segundo lugar, estas máquinas não podem ser ajustadas o 
suficiente, na atualidade, para produzir, verdadeiramente, o tipo de ondas que se requer; 
e, mais que tudo, inclusive aquelas que são eficazes até um certo ponto, empalidecem 
em comparação com o tipo de trabalho que pode ser feito de humano para humano, 
empregando a Nova Energia, inclusive com as técnicas de reconexão do Dr. Pearl, que 
são as que trazem as maiores energias de todas, para o processo de facilitação.

Assim que, às vezes, sabemos que se fascinam com técnicas e máquinas e vitaminas e 
todo esses outros tipos de coisas (risos). Algumas delas têm capacidades maravilhosas, 
mas compreendam que empalidecem em comparação com o que vocês mesmos podem 
fazer. Estamos desafiando este grupo, estamos desafiando os Shaumbra de todo o 
mundo, de movimentar-se para o próximo nível das verdadeiras energias potentes – as 
energias divinas. E quando vocês permitirem que estas energias divinas se encontrem 
com as humanas, é aqui onde a verdadeira transformação tem lugar.

Com isto, queridos amigos, hoje foi um dia realmente interessante...hmmm... um dia 
maravilhoso. Gostaríamos que todos vocês, e especialmente que a querida Linda 
compreenda que não permitiremos que nada aconteça a Cauldre; que há uma trama tal, 
de um tipo maravilhoso de equilíbrio e proteção que provem de vocês, que provem de 
nós. Algumas vezes, as energias são difíceis mas ele se recupera rapidamente.

Não deixaríamos que ele, como dizê-lo, vomite (risos) frente ao auditório, já que isto 
poderia ser humilhante. Nós honramos e respeitamos os desejos humanos. Tanto como 
qualquer coisa que tenha se conectado a você, querida Linda. E ele confia nessa 
conexão para ajudá-lo a voltar. Assim que, não terá nenhum dano com este...hmmm...

Queridos amigos, nestas seis semanas que faltam até a nossa próxima reunião, 
permitam, verdadeiramente, que o plano humano e o plano divino se fundam. Estejam 
conscientes, em seu interior, de qual é o seu plano humano. E nem sempre é o que 
pensam. O plano humano era o de ter o menos possível. O plano humano era o de 
darem-se as menores condições. O plano divino, ele queria a abundância. Assim que, 
estejam conscientes, inclusive às vezes quando existem contradições, fazendo-os pensar 
que os diversos planos são contraditórios. Vejam como o seu próprio plano humano 
esculpiu sua vida e como o plano divino quis ingressar mas não teve possibilidades.
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Compreendam, agora, especialmente dentro de uma semana, a partir de hoje, com o 
potencial de reunir as energias, de voltar a juntar a Estrela de David. Compreendam que 
é também um momento para fundir o plano humano e o divino. Permitam que estes dois 
planos sejam um só plano do humano divino sobre a Terra.

Os amamos ternamente e, certamente, admiramos a sua coragem.

E assim é!

Tradução para o português: Eleonôra (  ear@portoweb.com.br  )

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de dezembro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 5: Sua Paixão da Nova Energia

 E assim é, querido Shaumbra, que nós reunimos nossas energias novamente nessa 
maravilhosa, festiva época do ano para muitos de vocês, uma época em que o seu ano 
regular chega a um fim... todas as atividades... todas as finalizações de projetos e 
planos. E, agora, você pode aproveitar e celebrar. Você pode relaxar um pouco. Você 
pode tomar nota de todas as suas realizações, todas as coisas que você aprendeu no ano 
passado. Você pode até olhar adiante para o próximo ano que está chegando, mas espere 
por ele de uma maneira da Nova Energia... sem expectativas... com a compreensão de 
que, realmente, ele vem até você.

 Que maneira ótima de começarmos nossa reunião aqui hoje com essa música! (Tobias 
está se referindo aqui à música ao vivo tocada por Ralph Nichols antes do início da 
canalização). Eu, Tobias, posso dizer as palavras para vocês, “Vocês nunca estão 
sozinhos.” Mas, ouvi-las cantadas.... ouvi-las expressas em música, queridos amigos, é 
uma alegria para nós.

 Se ao menos Cauldre pudesse cantar um pouco, nós terminaríamos cada encontro com 
isso (risadas da audiência). Nós temos a sorte hoje de ele estar um pouco fora de sua 
mente, um pouco mais desorientado do que o normal, o que é bom porque ele está 
muito aberto. E, ele está rindo agora. Ele pode estar tão aberto, para que possamos 
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trazer suas energias de volta a vocês, de volta a Shaumbra, realmente, trazendo todas 
essas energias aqui para vocês, para o suporte de vocês e em celebração a vocês. Esse é 
o motivo pelo qual nós viemos aqui hoje.

 Realmente, não é pelas palavras, embora nós tenhamos muitas, muitas palavras para 
vermos hoje. É sobre estarmos na energia de Shaumbra, estar na energia dos outros que 
estão compartilhando... (algumas risadas e murmúrios aqui quando alguém entra um 
pouco atrasado, abrindo a porta que range e deixa que o vento entre na sala)... estar com 
outros que estão compartilhando a experiência com você.

 Nós pedimos a vocês aqui, Shaumbra, para ter um momento para sentir, para abrir seus 
corações, para sentir todos nós entrando em vocês agora. Realmente, as portas se abrem 
(algumas risadas pela referência de Tobias à porta da sala recentemente aberta), para 
que possamos entrar. Vocês nos convidaram. Vocês permitiram que entrássemos nesse 
espaço.

 Nós pedimos a todos agora para se abrirem e sentirem, para respirarem, pois há algo 
muito especial no ar, algo muito especial aqui hoje. É, para começar uma Nova Energia. 
Vocês a criaram.

Parem um momento para sentir essa Nova Energia e o que ela traz. Permita que as 
Novas Energias fluam para dentro de você agora – não os anjos, não eu, Tobias – mas 
as Novas Energias. Sinta os padrões à medida que ela flui para dentro de você. Sinta a 
dinâmica de energia à medida que você abaixa seus próprios escudos e barreiras, e se 
senta num lugar no qual você pode apenas absorve-las agora. Apenas permita que todas 
essas energias venham até você. Nós faremos uma pausa por um momento, para que 
possam sentir como é ter essas energias vindo até vocês.

(breve pausa para sentir o que Tobias acabou de descrever)

Vocês percebem... as energias fluem para dentro. Elas fluem para dentro de vocês, 
trazendo Novos conhecimentos, trazendo Novas habilidades, e talentos, e capacidades, 
trazendo entendimentos... mas muito diferente do que tinham antes. Esse é um dos 
nossos maiores desafios com Shaumbra. Vocês sabem que as coisas estão mudando. 
Vocês sabem que elas estão se tornando muito diferentes. Mas, continuam tentando 
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criar as coisas em suas vidas, tentando fazer as coisas acontecerem. Elas acontecem de 
qualquer maneira. Vocês tentam forçar as coisas com dificuldade na sua realidade.

Aproveitem esse momento para sentir elas vindo até vocês. Essas são energias que 
vocês fizeram. Essas são energias que fluem agora para a sua realidade aqui como um 
Humano Divino, sentados nessas cadeiras, escutando pelo seu sistema de Rede. Sintam 
como é ter essas energias incondicionais fluindo para dentro de vocês.

(outra breve pausa para sentir as energias)

Então, é uma idéia para todos nós estarmos aqui para ver pelo que vocês estão 
passando... quanto progresso estão fazendo... para ver como vocês estão 
verdadeiramente aprendendo a liberar o Velho e a trazer o Novo... como vocês estão 
realmente chegando a um entendimento do que significa ser Deus também... deixar ir as 
Velhas expectativas... ser Deus também.

Nós temos um convidado muito, muito especial hoje. A energia do nosso convidado é 
muito simples, muito amorosa e muito nutritiva. Esse convidado não tem nenhuma 
agenda. Esse convidado está cheio de compaixão e amor por vocês. Já tem muito, muito 
tempo que vocês realmente se permitiram sentir isso – esse ser que nós trazemos hoje. 
Tem havido tantas coisas separando vocês do potencial do nosso querido convidado. 
Mas, agora é uma boa hora para trazermos isso. Então, nós pedimos a vocês que saiam 
de suas mentes por um momento, relaxem, sintam nos níveis mais sagrados e íntimos 
dentro de vocês... enquanto nós convidamos a energia de Elohim, de Deus. Que 
convidado nós trazemos! A energia de Deus, do Espírito, Tudo Que É... simples, 
amorosa, e incondicional... não um homem com uma barba branca que se assenta num 
trono poderoso.

É hora de liberar todas as suas expectativas e pensamentos sobre o que você achou que 
Deus fosse... não um ser que julgue... não alguém que tem favoritos de tipo algum... de 
jeito nenhum o tipo de Deus descrito no Velho livro (referindo-se ao Velho 
Testamento). É tão difícil para nós até definirmos Deus, como ele era, então não iremos 
tentar, então não iremos intelectualizar, tentando compreender, ao invés de dizer, “É 
simples. É amoroso. É compaixão incondicional.”
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Você entende... na sua jornada anterior você estava tentando encontrar Deus. Você 
estava esperando por uma manifestação exterior. Você estava esperando que algo 
aparecesse para você. Durante o curso dessa vida você pediu muitas vezes por sinais. 
Você pediu que uma presença aparecesse para você. Na maior parte isso não aconteceu, 
para que você não se distraísse com isso... para que você não começasse a pensar que 
Deus era externo... para que você não pensasse que Deus era externo... para que você 
não pensasse que Deus vivia apenas ocasionalmente.

O Espírito sempre esteve aí dentro de você, mas ele esteve dormente, de certa forma. 
Agora, o amor de Deus, o Deus que você é, o Deus de todas as coisas, o Elohim, pode 
vir e estar com você. Quando você tenta compreender, quando você tenta capturar na 
sua mente – como alguns de vocês estão fazendo agora – é evasivo não é? Ele vai 
embora. Isso funciona através do coração, através da alma, e através do espírito.

Deus desafia explicação ou definição, para que possa simplesmente ser “sendo.” Você 
pode se abrir agora para sentir o “sendo”do Espírito aqui nessa sala? Você pode estar 
em tal lugar de paz consigo mesmo... para saber que a presença de Deus está nas 
moléculas de ar... nas células do seu corpo... na luz que brilha por todo o redor? A 
essência de Deus dança no fogo. Ela flui para dentro de você através das comidas que 
vocês acabaram de comer.

Mas, Deus não é impessoal. Deus não é simplesmente uma energia. Deus tem a 
característica de toda a criação... o amor de Tudo Que É. Deus tem uma grande presença 
dentro de você e em tudo ao seu redor. E, é apropriado nesse dia, nessa reunião após o 
recente alinhamento das estrelas que a energia de Deus possa estar aqui.

Não há um lugar distante chamado “céu”. Não há um ponto,  muito, muito longe daqui, 
que mantém a energia do Espírito e é limitado a isso. Está por toda parte. Sempre esteve 
dentro de você, esperando para surgir. É simples. É amorosa, incondicional, compaixão.

Se permita sentir a energia do Espírito dentro e por todo o redor. E, sinta o caráter... 
sinta o calor e o amor... e, novamente sem tentar definir, sem tentar definir. No 
momento em que a energia de Deus é definida, ela muda imediatamente. Isso a limita 
imediatamente. Esse é um conceito difícil para humanos que sempre trabalham em suas 
mentes, para humanos que sempre trabalham em suas mentes, para humanos que estão 
abrindo o coração agora. Vocês podem começar a realmente sentir, realmente sentir. Há 
um outro grupo de convidados que nós gostaríamos de trazer ao Primeiro Círculo. E, 
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realmente, quando nos reunimos assim, há muitas, muitas, muitas entidades. Muitas 
delas sentam no que chamamos o Segundo, ou Terceiro, ou Quarto Círculos ao redor. A 
energia deles não vem tão perto a ponto de causar – como se diz – interferência. Mas, há 
convidados que vêm e assentam diretamente com vocês, que vêm ao seu espaço, em 
suas casas, e suas salas, seus espaços de reunião aqui nessa montanha, nesse bonito 
lugar de reunião de Shaumbra.

Nós chamamos esses convidados hoje – como se diz – é difícil traduzir em palavras 
humanas, então não iremos para a exata pronúncia. Mas, nós chamaríamos de “filhas de 
Ísis” que vem hoje. Elas começam a fluir para a sua realidade, para seu espaço depois da 
energia da Concordância Harmônica. Elas continuarão a estar aqui por algum tempo, 
trabalhando com vocês para curar as feridas de Ísis, para integrar o masculino e o 
feminino.

Elas entram hoje como um grupo de treze. Elas são de uma ordem – como se diz – uma 
irmandade... de novo, palavras um tanto limitadoras aqui. Longe, em níveis celestiais, 
elas têm mantido um equilíbrio dessa energia feminina, ajudando a equilibrar 
continuamente e a manter um espaço para isso, sabendo que o aspecto feminino em 
todos vocês, em todos os anjos estava indo numa jornada de muitas experiências. 
Assim, esse grupo particular, as filhas de Ísis, a ordem das irmãs de Ísis, ficou atrás para 
manter uma energia de equilíbrio.

E, elas entram agora, sabendo que vocês escolheram curar, juntando outra vez todas as 
energias. Elas entram hoje... particularmente para aqueles que estão passando por 
dificuldades em curar velhas feridas... um sentimento de que eles não são merecedores 
de deixar ir... um sentimento de vergonha por coisas que foram feitas no passado... e 
para você que foi abusado fisicamente. Para vocês mulheres que foram abusadas 
fisicamente, isso é um sinal de que vocês não se deram valor, que vocês se abriram para 
esse tipo de abuso. E, é hora de curar isso agora.

Suas feridas, queridos, são muito profundas... as cicatrizes causadas pela ferida inicial 
de Ísis. E, também, há os pesos que vocês colocaram em cima de vocês mesmos nessa 
vida e em algumas de outras vidas recentes... sujeitando-se a energias masculinas que 
abusaram de vocês fisicamente, assim como emocionalmente, e mentalmente... e 
levaram vocês a se fecharem... levaram vocês a se esconderem... levaram vocês a ir para 
um lugar de medo e desconfiança em vocês mesmos.
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As irmãs de Ísis, as filhas de Ísis, vem hoje para estar com cada um de vocês. É hora de 
transformar isso. Como vocês fazem isso? Primeiro, vocês começam respirando e 
abrindo seus sentimentos novamente. Vocês têm estado tão fechados. Vocês têm 
procurado satisfação e conhecimento de outras maneiras.

É hora de entender que vocês estavam carregando um peso por toda a feminilidade, por 
tudo de Ísis. É hora de entender que vocês se colocaram na experiência de abuso por 
todas as mulheres em sua cultura e sua sociedade atual, assim como as energias 
femininas de Ísis. Vocês permitiram que isso acontecesse para atingirem as profundezas 
da tristeza, as profundezas da dor, e a profundeza do entendimento, puro entendimento. 
Nós sabemos que vocês se esforçam com isso. E, vocês tem dificuldade em se abrirem 
por causa disso.

Então, realmente, realmente, a energia desse grupo, vinda de Ísis, vem para trabalhar 
com vocês. Elas pedem que vocês se abram e sejam reais com vocês mesmos, mesmo 
que não possam ser com seus terapeutas e facilitadores. Sejam muito abertos com vocês 
mesmos e honestos sobre o que passaram.

Vocês percebem... muitos de vocês jogam com vocês mesmos. Vocês, de alguma forma, 
dizem a si mesmos que causaram esse evento, que vocês fizeram algo que levaria um 
homem a abusar de vocês dessa forma. Vocês acham que trouxeram isso através de 
alguma ação errada de sua parte, porque isso é o que eles lhes disseram, e é o que a 
sociedade continua a dizer.

Deixe essa noção ir e seja honesto consigo mesmo sobre os incidentes que aconteceram 
em sua vida. Para alguns de vocês, realmente... foi apenas abuso emocional. Outros, foi 
física e emocionalmente. Encarem o dilema. Encarem o que aconteceu. E, então, perdoe 
a você mesmo. Tenha compaixão por você mesmo. Compreenda que você estava 
fazendo isso energeticamente por Ísis, mas não precisa mais fazer isso, e outras 
mulheres não precisam mais fazer isso.

Uma vez que você toma consciência que está pronto para ter entendimento sobre o 
evento – não para negar o que aconteceu, mas para ter entendimento sobre todos esses 
eventos – então as irmãs de Ísis, as filhas de Ísis, podem trabalhar com você ajudando-o 
a transmutar aquela energia em sabedoria, entendimento e compaixão. Você ainda está... 
muitos de vocês ainda estão presos a algumas dessas velhas, velhas feridas que 
aconteceram enquanto vocês estiveram na forma humana.
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Então, nós trazemos toda essa assistência para vocês. Será difícil. Nós não iremos 
diminuir isso de forma alguma. Será difícil para vocês. Esse é o motivo pelo qual nós 
pedimos continuamente para que se reúna com Shaumbra, com outros. Fale sobre suas 
experiências.

Entenda que à medida que você se abre, que você vai processando, você chegará a 
novos entendimentos, e iluminação, e um novo senso de integração. Então, entenda 
também, à medida que você passa por essa experiência muito, muito difícil – curando 
isso, você está ajudando também a curar toda a energia feminina. Você está fazendo isso 
por você mesmo, mas isso tem um efeito e uma implicação em todos os outros.

Então, nós nos reunimos recentemente com vocês para o evento chamado Concordância 
Harmônica. E, foi um grande evento... incrível da nossa perspectiva, nosso lado do véu. 
Nós assistimos vocês se assentando juntos... celebrando..., energeticamente sentindo o 
impacto do alinhamento... à medida que você sentiu até a divisão dentro de você mesmo 
se juntar.

Realmente, era o diamante quebrado, o que vocês chamam de Estrela de Davi. Eram os 
dois lados, os opostos, o espelho um do outro. E, eles serviram a um propósito. Mas, era 
hora de juntá-los novamente.

Vocês começaram um processo em 8 de Novembro. E, esse processo continuará a 
crescer, crescer, e ganhar momentum, tudo dirigido para a data a qual nós falamos em 
2007. Vocês começaram em uma maravilhosa nova maneira de reintegrar todas essas 
energias juntas, colocando a Estrela de Davi junta de volta, como ela deveria ser. Vocês 
tiveram um impacto energético dentro de vocês mesmos naquela data quando nos 
reunimos.

Mas, isso afetou também a consciência geral da Terra. Vocês ajudaram a elevar não 
apenas a vibração, mas também o nível da Nova Energia. Vocês percebem... vibração 
como mencionamos anteriormente é um atributo da Velha Energia, coisas vibrando para 
frente e para trás. Vocês ajudaram a elevar o nível da vibração por toda a Terra. Mas, 
vocês ajudaram também a trazer para crescer essa coisa que chamamos Nova Energia. 
Nova Energia não vibra. Ela expande em todas as direções ao mesmo tempo... bastante 
diferente da energia vibracional.
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Quando vocês se reuniram nessa Concordância Harmônica, vocês ajudaram a trazer 
mais dessa Nova Energia, a tornar mais fácil para as energias de Deus, de Casa, a virem 
aqui, a tornar mais fácil para a energia do divino em vocês a alcançar o lado de fora e 
expandir, a crescer dentro. Foi um momento ótimo que tivemos com vocês. E, 
realmente, haverá outros marcos no caminho, outras datas e momentos que ajudarão a –
como vocês chamariam – ancorar essa energia, a ajudar a trazê-la.

Mas, esse processo já começou. As mudanças estão acontecendo. Elas estão indo para 
você e através de você nesse momento. Foi maravilhoso para nós compartilharmos esse 
processo, essa cerimônia com vocês, essa cura de uma ferida muito velha, o que nós 
quase chamamos de a última grande ferida a ser curada antes desse período de 2007.

Então, na nossa reunião no mês passado, nós falamos para vocês sobre a jornada, 
dissemos que a jornada chega a um fim. Foi interessantes sentir a reação de vocês a isso, 
ver como se sentiram, o que pensaram sobre isso. Mas, realmente, a jornada chega a um 
fim. Vocês tem passado por tantas experiências. Vocês tem tido dificuldades. Vocês tem 
trabalhado duro. Vocês tem passado por desafios em suas vidas.

É tempo para tudo isso terminar agora. Não há nada mais para procurar. Não há nada 
mais para se tentar alcançar numa forma da Velha Energia. A jornada termina. E, agora 
a experiência começa. E, o prazer começa. A jornada termina, e a realização e a 
manifestação começam.

Não há nada mais a ser buscado. Nunca houve nada que estivesse realmente perdido que 
você tivesse que achar. Você apenas permitiu que você passasse pelo que parecia ser 
essa grande jornada, essa aventura, para achar o divino, para achar a solução. E, o que 
você descobriu, realmente, é que estava sempre aí. Mas, você tinha que passar por isso. 
Você tinha que passar por todo o aprendizado de suas vidas, para que pudesse chegar a 
um entendimento total de que sempre esteve lá.

É muito como a analogia de um chef na cozinha... passando por todas as preparações... 
procurando novas receitas... procurando novos tipos de pratos... adicionando novos 
ingredientes... diferentes tipos de ingredientes derretidos juntos para ver como 
funcionam... encontrando maneiras diversas de criar aromas... encontrando diferentes 
maneiras de derreter e misturar fontes de energia em comidas para conseguir algo muito 
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satisfatório. Vocês todos tem sido chefs na cozinha, trabalhando, criando experiências 
gourmet magníficos para vocês mesmos.

Mas, agora o cozinhar acabou. O cozinhar acabou. É hora de ir assentar na mesa e 
aproveitar... ter uma festa e uma celebração... de alimentar e de provar... e de 
experienciar agora tudo o que vocês vinham preparando até agora.

Então, queridos amigos, a jornada realmente está completa, a menos que vocês queiram 
continuar nela. Toda uma nova maneira de viver e experienciar começa. Tudo muda. 
Chega de ir atrás. As coisas vem até você. Tudo acha o caminho até você. Nós iremos 
dizer isso muitas e muitas vezes até você se convencer que é verdade. As coisas vem até 
você.

Você não precisa escolher mais – como se diz – desafios na sua vida agora. Quando 
você pensa sobre isso, querido Shaumbra... quando você pensa sobre isso, a grande, 
grande maioria dos desafios na vida agora nem mesmo são a seu respeito. Eles são 
coisas que vocês estão pegando de outras pessoas. Vocês estão pegando os desafios 
deles e as dores deles. Vocês estão tendo um papel de nutri-los, o que às vezes causa 
uma dependência. Isso é certamente um peso para vocês.

Sem tentar ser específico demais, nós diríamos que 90% dos problemas em suas vidas 
atualmente, as dificuldades, estão relacionadas a outras pessoas. Apenas uma pequena 
parte está realmente ligada a você mesmo. É hora de deixar isso ir também. Ao menos, 
tome conhecimento do que é, mas também deixe ir. Nós falaremos sobre isso daqui a 
pouco.

Às vezes, você acha que a vida é tão difícil e desafiadora que se você deixar ir os 
problemas deles, e permitir que eles vivam suas vidas – sim, totalmente – você terá tão 
pouco peso. Agora, muitos de vocês sentirão também que tem pouco a fazer porque 
vocês tem estado tão ocupados tentando cuidar dos outros e carregar seus pesos.

Mas, queridos amigos, nós diremos a vocês agora mesmo que há muito a se fazer na 
Nova Energia. Não é nada parecido com a Velha. Mas, há uma tremenda quantidade de 
coisas para se fazer. A Nova Energia é sobre expressão. Não é mais sobre desafio, ou 
sofrimento, ou a busca de respostas. É sobre expressão. Isso é o que Deus é – expressão, 
pura expressão.
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 É hora da jornada terminar, e compreender que tudo então virá até você... compreender 
que você tem tido energias e talentos, e habilidades que sempre estiveram aí, mas 
estavam dormentes. Elas estavam latentes. Elas estavam esperando pela hora certa. 
Alguns de vocês aqui tiveram impulsos de serem músicos, mas acharam que não 
haviam nascido na família certa, ou que tivessem o talento natural. Vocês ficarão 
surpresos à medida que se deixarem ir de jornada e entrarem no tempo de experimentar 
quanto musical vocês são e quanto rapidamente vocês podem aprender o que a música 
realmente é. Vocês terão todo um novo entendimento. Não será apenas acordes e notas. 
Serão vibrações, e harmonias, e Nova Energia tudo funcionando junto.

Muitos de vocês não se acham inteligentes. Vocês acham que seus QIs não estão lá em 
cima com o dos outros. Essa coisa de QI... nós não ligamos muito para isso nesse lado. 
É uma forma para os humanos medirem uns aos outros, para que alguns humanos 
diminuam outros.

Uma coisa é ser inteligente, e outra é ser sábio. Mas, queridos amigos, à medida que 
vocês terminam a jornada, e vocês entram no tempo de experienciar, vocês entenderão e 
perceberão como vocês são realmente sábios. E, a sabedoria ajudará a manifestar o que 
vocês chama de esperteza... inteligência... habilidade de compreender conceitos como 
nunca... entender como as coisas funcionam sem ter que passar pelos velhos métodos 
didáticos de ensino... sem ter que estudar todos os detalhes entediantes... mas, ser capaz 
de estar sempre presente no momento... ser capaz de segurar uma flor e entender 
intuitivamente como tudo funciona.

Depois você pode ler sobre o específico processo científico. Mas, você entenderá além 
do que até um cientista pode saber sobre a vida que vem para dentro da flor e a cria.

Então, à medida que você termina a jornada e entra na experiência, você terá todo um 
novo tipo de inteligência, não apenas uma inteligência humana cerebral, mas uma 
inteligência divina. Sim, nós sabemos que muitos de vocês já estão experienciando isso.

À medida que a jornada termina para você, você não terá que tentar entender as pessoas. 
Você não terá que passar por um processo mental para entendê-las. Você certamente 
não terá que usar princípios psicológicos da Velha Energia para tentar colocar caixas ao 
redor das pessoas para te ajudar a entender. Você pode estar na presença dos outros, e 
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tão facilmente sentir e ler suas energias. E, o conhecimento deles virá até você. Você 
terá um novo nível de entendimento e empatia por outros humanos.

À medida que vocês saem da Velha jornada, e vocês entram na experiência, vocês 
acharão que é tão fácil, queridos amigos, manifestar abundância financeira em suas 
vidas. Vocês pensam que porque agora vocês não entendem o mercado de capitais, ou 
porque há apenas um pequeno grupo de humanos que realmente compreendem o fluxo 
de dinheiro, porque vocês não são contadores ou experts financeiros, que então vocês 
não estão no fluxo de abundância.

Quando você para a jornada, e se permite estar em total experiência e expressão da vida 
humana, ela apenas virá até você. Oportunidades dentro da atual estrutura, dentro da 
atual estrutura financeira, virão até você, o conhecimento de como a energia – que é 
tudo que dinheiro é – como a energia flui virá até você.

Você entenderá também que guardá-lo e estocá-lo não te serve nem a ninguém. Ter 
abundancia vindo até você e então experienciá-la, queridos amigos, a faz perder todos 
seus efeitos! Vocês compreendem? Para muitos de vocês a abundância entrou em suas 
vidas. E, então, vocês se sentam sobre ela, com medo de que ela se vá. Então, vocês se 
perguntam porque mais não entra e vocês ficam com mais medo ainda.

Vocês descobrirão que, à medida que saem do Velho caminho e entram num Novo 
ponto de experienciar a vida, de banquetear a vida, que vocês podem gastar dinheiro. 
Isso te faz sentir culpa, Shaumbra? Gaste dinheiro! Compre coisas para você mesmo! E, 
novo dinheiro aparecerá! Compre aquele par de sapatos para você mesmo. Às vezes nós 
ficamos cansados de andar ao seu lado e seus pés doem! (risadas da audiência).

Queridos amigos, à medida que vocês permitam que a jornada chegue a um fim, vocês 
terão todo um novo entendimento sobre vocês mesmos e porque vocês estão aqui, 
porque vocês vieram para esse lugar. Vocês não terão dificuldade com isso. Vocês terão 
uma realização divina. Vocês já estão tendo vislumbres disso, isso já está entrando.

Então, realmente, é hora de parar de cozinhar. É hora de sair da cozinha, e ir para o 
banquete, o banquete que vocês criaram, o banquete que é tão farto, tão recompensador 
e enriquecedor. Alguns de vocês poderão sentir culpa com isso. Como eu possivelmente 
poderia ir ao banquete enquanto há tanto trabalho a ser feito no mundo? Como eu 
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possivelmente poderia aproveitar a vida enquanto há tantas pessoas que estão sofrendo? 
Nós falaremos sobre isso daqui a pouco.

Enquanto isso, nós queremos compartilhar com vocês um pensamento muito simples, 
um conceito muito simples. Vocês estão imaginando como todas essas coisas da Nova 
Energia funcionam. Vocês estão imaginando quando, e porque, e como. Vocês estão 
passando por todas essas questões em suas mentes. Vocês estão imaginando quando eu, 
Tobias, irei determinar uma estrutura específica e um caminho, coisas que vocês tem 
que fazer todos os dias para trazer isso em suas vidas.

Queridos amigos, nós temos um pequeno segredo aqui entre vocês, e Deus e eu. isso vai 
acontecer de qualquer maneira (algumas risadas). Toda essa transição para a Nova 
Energia e liberação da dualidade vai acontecer de todo jeito. Vocês deram permissão. 
Todos vocês permitiram isso. Vocês se abriram para isso. As rodas viram. O movimento 
começa. A energia cresce. Vai acontecer de qualquer jeito.

Então, ou você pode lutar com isso... trabalhar contra isso... e imaginar... e tentar 
compreender... e tentar desenvolver algumas técnicas específicas e formas para 
realmente tornar isso difícil. Ou, você pode simplesmente saber que está acontecendo. 
Está acontecendo com ou sem você. Está acontecendo. Acontecerá na sua vida.

Você não precisa ficar pensando se você tomou a direção errada ou fez a coisa errada. 
Nada disso importa. Como nós dissemos antes, não importa qual direção você toma 
agora – para frente, para os lados, para trás, para cima ou para baixo.

Você já começou o movimento. O Espírito interior, Deus de todas as coisas, traz o 
momentum para o lugar certo e a direção certa. Vai acontecer de qualquer jeito, e isso 
vocês chamam de entrando na Nova Energia. Isso já é.

Sim, vocês estão passando por algumas dificuldades e tribulações – todas relacionadas a 
estar ligado a aspectos do passado, todas ligadas a não estar certo sobre o que vai 
acontecer no futuro. Mas, irá.

Nós estamos falando aqui especificamente a Shaumbra. Nós não estamos falando sobre 
o resto do mundo. A maioria dos outros humanos agora na Terra não deu permissão 
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para esse processo. Então, eles continuam a andar em dualidade e a jogar em dualidade. 
Eles continuam em suas jornadas da alma...

Shaumbra é um pouco diferente. Você deu permissão. Você permitiu que nós 
entrássemos e trabalhássemos com você. Você permitiu no centro de seu próprio ser se 
tornar um anjo Humano Divino.

Então, agora nós perguntamos: “Você pode se recostar e relaxar? Você pode saber que 
apenas acontecerá? Você pode não se agitar tanto sobre o que esse processo se parece?” 
Novamente, isso vem até você. Isso apenas acontece.

Há tantos que estão te dando suporte, tantos que estão caminhando com você. Nós 
estamos ajudando a facilitar um processo. Você imagina o que seus corredores (runners) 
estão fazendo. Você diz para seus corredores (runners) que você precisa de um emprego 
novo. Eles tem coisas melhor para fazer (risada da audiência).

Eles estão ajudando a trazer grandes mudanças para você, grandes mudanças de 
entendimento. Eles estão ajudando a trazer Nova Energia. Eles estão ajudando a te 
manter equilibrado com o nosso lado do véu. Eles estão ajudando a pegar um pouco da 
sabedoria que você está ganhando e traze-la de volta para levá-la a outras dimensões. 
Você percebe... enquanto você senta aqui nesse momento, há seres espirituais em outras 
dimensões, esperando, esperando que você faça progressos, para que eles possam fazer 
progressos, esperando que você descubra suas origens divinas, para que eles possam 
descobrir.

Os corredores (runners) estão muito ocupados, levando a energia para lá e para cá. Algo 
tão simples quanto achar um emprego correto, queridos amigos. Eles virão até vocês. 
Vocês são os Criadores. Vocês são eles.

Então, virá realmente até você. Irá realmente acontecer. Todo esse processo tem muito 
momentum indo com ele. Esse salto quântico que nós falamos, em 2007... queridos 
amigos, não há realmente muito que vocês devam fazer para facilitá-lo. Ele está 
acontecendo. Ele virá.
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Então, deixe-nos mudar o rumo da energia aqui por um momento. Deixe-nos falar sobre 
algo que nós plantamos energeticamente em Ah-ta-rah recentemente, nesse lugar que 
vocês conhecem como Austrália. Deixe-nos falar sobre paixão e compaixão nesse dia, e 
trazer todas essas energias.

Como humanos nessa vida vocês tiveram muita paixão. Vocês vieram para essa vida 
com um desejo muito forte de fazer uma mudança, de afetar as coisas na Terra. Você 
teve essa paixão como força motora na maior parte da sua vida. Você tinha paixão por 
um trabalho.

Talvez, você fosse um trabalhador da área de saúde. Você tinha uma paixão por ajudar 
os outros. Você tinha uma paixão por curá-los fisicamente ou mentalmente. Talvez, 
você fosse um cozinheiro, ou você é um cozinheiro. Você tinha uma paixão por criar 
comidas maravilhosas que outros iriam apreciar. Talvez você fosse um executivo. Você 
tinha uma paixão em estar num ambiente empresarial, em ajudar uma empresa a crescer, 
ajudar a desenvolver um produto.

Talvez, você tinha uma paixão como professor, como um professor de colégio para 
trabalhar com crianças, para ajudá-las a ser tudo o que elas podem ser. Sua paixão pode 
ter sido um hobby. Sua paixão pode ter sido sua família, ou seu animal de estimação. 
Sua paixão pode ter sido simplesmente se reunir com pessoas de mente espiritual 
parecida.

Mas, você tinha uma paixão, uma forte motivação. Isso mudou muitas vezes nessa vida, 
a paixão que você tinha enquanto criança, seguida pela paixão enquanto adolescente, e 
então como adulto. Mas, sempre houve até mesmo uma paixão por trás dessa – uma 
paixão em trazer Nova Energia para esse mundo... a paixão para mudar a consciência... 
para mudar como outros humanos percebem a vida... a paixão para reunir com 
Shaumbra... para criar toda essa coisa chamada processo de Ascensão.

E, para muitos de vocês a paixão então se foi. A paixão foi embora. Mas, não estava 
mais lá. Você não tinha a força de motivação errada que você usava para levantar de 
manhã. Você não tinha mais aquela motivação por trás. Você ficou imaginando o que 
havia acontecido com a sua paixão. E, a cada dia, cada e todo dia, você procurou 
substituí-la. Você ficava imaginando quando o Espírito iria te dar uma nova paixão, 
uma nova motivação.
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Muitos de vocês se sentiram vazios no centro de seu ser porque não havia paixão em 
suas vidas. Você se tornou frustrado com o Espírito, frustrado com você mesmo, 
pensando talvez que boa hora de partir. Você olha para outras pessoas com inveja por 
parecerem ter tanta paixão em suas vidas, desejando que ela retornasse para você, 
questionando sobre toda essa coisa de Nova Energia, pensando que se é sem paixão, 
então também é sem vida, sem prazer e expressão.

A paixão se foi, de certa forma, porque era Energia Velha. Ela tinha que ir. Ela tinha 
que partir. A paixão na Velha Energia era geralmente baseada num desafio, ou esforço, 
ou na tentativa de se mudar algo. A paixão na Velha Energia funcionava com elementos 
opostos em tantos casos. Havia sempre a força de oposição à paixão, não importa o que 
estivesse fazendo. Permita-se sentir isso por um momento. Embora a paixão tivesse 
méritos maravilhosos, ela era baseada na dualidade, baseada na Velha Energia. Então, a 
paixão partiu.

E, aqui está você, imaginando “O que vem a seguir?” você tem procurado ao redor, 
olhado em baixo da cama, olhado dentro dos armários, tentando achar aquela paixão, 
tentando reacendê-la. Você não descobriu? Você não pode reacender aquela velha 
chama. Você pode se enganar por um pouco, mas você não pode reacendê-la.

Há uma Nova paixão entrando agora, e não é baseada nas características da Velha 
Energia. Nós nem mesmo gostamos de usar o termo paixão. Nós até desafiamos 
Shaumbra a inventar uma nova palavra para isso porque isso está além de paixão. É o 
prazer, e a expressão, e a experiência da própria vida. Não há nenhum elemento 
dualístico nela.

Assim como a Energia Velha é baseada na vibração – para frente e para trás, para cima 
e para baixo – a paixão na Velha Energia era baseada na mesma coisa. Nova Energia, 
como acabamos de explicar, é baseada em energia que se move em todas as direções 
simultaneamente. Ela expande e se contrai. A paixão na Nova Energia é o mesmo. Ela 
se move em todas as direções simultaneamente. E, é baseada no prazer e expressão da 
energia do Criador.

Você tem estado procurando em todos os Velhos lugares para reaquecer sua paixão. Há 
uma Nova entrando. Há uma nova nascendo dentro de você nesse mesmo momento em 
que nós falamos. Pare de procurar em Velhos lugares, Shaumbra, pela sua paixão.
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Permita-se ficar no vazio por um tempo, se é isso que é necessário, permita-se ser sem 
paixão, enquanto você libera todas as Velhas Energias associadas com o que paixão era.

Essa paixão na Nova Energia é muito diferente. Ela faz a paixão da Velha Energia 
parecer pequena, minúscula, insignificante em comparação. A paixão na Velha Energia 
era uma força de motivação. A paixão na Nova Energia uma força de expressão. É 
muito diferente.

E, novamente, nós nem gostamos de chamar isso de paixão porque está tão associado 
com uma velha forma de pensamento e uma velha forma de ser. Então, nós pedimos a 
todos vocês que inventem um novo nome para isso. À medida que você começar a 
senti-la dentro de seu ser, espere que essa Nova Paixão, paixão na Nova Energia, 
comece a entrar, aquela Nova expressão de vida entrar. Então, use os sentimentos 
associados com isso para sentir a energia da palavra que você usaria agora para 
descrever isso.

À medida que essa paixão da nova energia entra, ela dá novo significado para a vida e 
para a morte. Morte é uma coisa muito engraçada em sua realidade. A maioria dos 
humanos, quase todos os humanos tem tanto medo dela. Até você, Shaumbra, tem medo 
dela. você sabe que é inevitável.

Vocês irão nos perguntar muitas vezes, “Como podemos evitar a morte?” E nós 
diremos, “Vocês não irão.” Você pode mudar as dinâmicas da morte, mas vocês não 
foram feitos para ficar nesse corpo humano para sempre. Nós falaremos sobre isso daqui 
a pouco. Mas, Queridos amigos, essa paixão da Nova Energia dá todo um novo 
significado à vida, à morte e a porque você está aqui.

Para que você realmente se permita senti-la e experiencia-la, entretanto, é preciso que 
você tenha total compaixão. Para ter essa paixão da Nova Energia é requerido total 
compaixão. O que é total compaixão? Como Deus se sente sobre você, o Deus que está 
nesse lugar aqui como nosso convidado? Deus tem total compaixão.

Nós sentimos alguns de vocês quando dissemos que Deus estava aqui... nós sentimos 
vocês se virando de repente (risada da audiência)... relâmpagos... a mão de Deus para te 
alcançar. “Ah, eu te encontro agora. Aqui está você. Você esteve escondido.” Não, não 
é assim.



162

Deus é total compaixão. Nós dissemos isso em diferentes maneiras. Nós diremos isso 
novamente hoje. Você pode ter totalmente compaixão, Shaumbra, com tudo? Tudo... 
tudo... porque Deus é total amor e compaixão por você... por tudo o que você fez... 
todas as coisas ruins... todas as coisas sujas... toda pequena coisa maravilhosa... toda 
grande, grande coisa que você fez... tudo, queridos amigos.

Alguns de vocês até escondem partes de vocês mesmos agora da energia de Elohim. 
Nesse lugar, que está dentro de você. Você sabe que você pode fazer isso! Você pode 
esconder Deus. Você pode fechar partes de você mesmo. Sua religião ensina que Deus 
pode ver tudo e saber tudo – não é verdade! Você pode esconder dos anjos e esconder 
de Deus, mas quando você o faz, você está também se escondendo de você mesmo, 
você sabe.

Então, queridos amigos, é sobre ter total compaixão, assim como Deus faz. Você pode 
ter compaixão por todas as pessoas em sua família? Não? Tome uma respiração 
profunda. Você pode honrá-los e parar de querer mudá-los – suas filhas, e seus filhos, 
seus cônjuges, e seus pais? Você pode aceitá-los totalmente?

Pare de tentar mudá-los, Shaumbra. Eles ainda estão em suas jornadas. Você pode ter 
terminado a sua, mas eles ainda estão nas deles. Honre-os, assim como Deus te honrou a 
cada passo do caminho em sua jornada.

Você consegue parar de tentar mudar seus filhos para que eles se pareçam com você? 
Comece a honrá-los. Eles vêm com uma energia diferente da que você veio. Eles vieram 
com um tipo todo diferente de estrutura cármica da que você teve. Pare de tentar mudá-
los. Aceite-os. Isso é uma coisa difícil. Há uma diferença entre tentar mudá-los e ser 
uma força que guia na vida deles.

Parem de tentar mudar seus cônjuges. Vocês tentaram isso, e eles foram embora. O 
próximo que aparecer – honre-o incondicionalmente. Vocês ficam imaginando porque 
tem problemas com relacionamentos atualmente. É porque vocês estão tentando mudá-
los. Você não pode aceitar tudo sobre eles porque você não aceitou tudo sobre você 
mesmo.
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Você consegue ser total compaixão por pessoas que estão doentes, inclusive crianças? 
Vocês conseguem olhar para elas e honrar suas jornadas, queridos amigos... uma coisa 
difícil de fazer, particularmente com os mais novos? Alguns deles vem sabendo que 
trarão algum tipo de situação deformada em seus corpos. Eles escolhem isso, você 
consegue honrar isso totalmente, e parar de tentar mudá-los, parar de tentar fazê-los o 
que você quer que eles sejam?

Você consegue honrar totalmente os países que estão em guerra? Nós sabemos que 
causamos algumas sobrancelhas – levantarem no passado quando dissemos, “Parem de 
rezar pela paz. Eles estão se divertindo tanto trabalhando algumas velhas questões 
cármicas. Eles estão trabalhando em alguns problemas e dificuldades que eles tinham 
com eles mesmos. Você consegue honrá-los quando você abre o jornal e lê sobre 
guerras e sobre atos terroristas? Isso não significa que você está encorajando isso. Isso 
não significa que você está dizendo que esse é o melhor comportamento. Você está 
simplesmente os honrando.

Houve momentos em que nós olhamos para você e balançamos a cabeça pela direção 
que você estava tomando. Mas, nós te honramos por isso, e nós estávamos bem ali com 
você. Má direção ou não, nós estávamos bem ali com você, porque você escolheu 
experienciar algo. E, no final todos nós aprendemos. Você aprendeu, e nós aprendemos 
com você. Você consegue se encher de tanta compaixão que você honre e aceite tudo, 
tudo?

O meio-ambiente... nós sabemos que vocês estão preocupados co o meio ambiente 
porque esse é o lugar precioso de Gaia. E vocês estão pegando o comando agora. Nós 
sabemos que vocês estão preocupados com a qualidade de sua água, e do seu ar, e da 
sua terra. Mas, você consegue dar um passo atrás primeiramente, e honrá-lo, e entender 
o processo, e entender mais do que tudo que as energias de Gaia e da Terra são muito 
mais fortes do que as energias físicas dos humanos? Gaia pode se cuidar muito bem 
(algumas risadas), pois tantos de nós, incluindo eu e você, experienciaram Atlântida.

Você consegue honrar aqueles que estão morrendo, e entender que morrer é 
simplesmente um processo? Você passa por isso muitas vezes. Você consegue honrar 
todos e tudo, tendo muita compaixão, assim como Deus tem por você?  Você consegue 
ter compaixão pelo seu vizinho, aquele que tem te irritado por todos esses anos,
honrando-os?
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Um dos grandes atributos dos humanos é que eles sempre estão tentando mudar tudo 
que está do lado de fora deles. Quando você chegar a esse novo lugar na Nova Energia, 
é sobre compaixão total por tudo. Tudo! Isso irá te desafiar profundamente. Nós 
sabemos... nós já sabemos disso. Honre tudo. Pare de tentar mudar as coisas.

Muito simplesmente é o princípio de ficar atrás do pequeno muro, saindo da dualidade. 
Eles ainda estão na dualidade. Você não está. Quando você tiver compaixão total, e 
você for então um Humano Divino aqui na Terra, então você entenderá como usar essa 
paixão na Nova Energia que você tem. Você não está consertando o mundo ou 
mudando-o. Você terá uma sabedoria tão profunda e entendimento. Isso em si mesmo 
cria o potencial para aqueles que querem mudar. É tudo sobre criar o potencial para 
aqueles que querem mudar.

Você quis mudar em um ponto na sua vida. Você disse: “Querido Espírito, eu quero 
mudar. Eu quero conhecer Deus dentro de mim.” Isso preparou todo um curso de 
eventos na sua vida. Há muitos potenciais então que vieram até você que você mesmo 
criou e, nós te ajudamos a criar desse lado tendo compaixão total por cada humano, 
aceitação total.

Não tente mudá-los mais. Não tente consertá-los mais. Não tente curá-los, ou emendá-
los, a menos que eles venham até você, a menos que eles procurem por mudanças nas 
suas próprias vidas, e eles aceitem então o potencial que você está ajudando a criar.

Quando sua compaixão da Nova Energia... quando sua nova paixão começar a nascer e 
se expressar completamente dentro de você, então você terá o entendimento de como as 
coisas realmente funcionam, como aplicar suas energias, quando aplicá-las. Você 
percebe... agora você ainda está lidando numa forma da Velha energia, batalhando para 
frente e para trás, lutando.

A Nova Paixão é muito diferente... Nova paixão, baseada em total compaixão. É 
simples assim. Isso deveria ser uma força que guia na sua vida daqui em diante. Preste 
atenção em você mesmo. Preste atenção como você reage às coisas. Preste atenção 
como tão freqüentemente você está tentando muda-las. Você não gosta disso. Tome 
uma respiração profunda. Tenha total compaixão por tudo... tudo... não deixando nada 
para trás.
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Você quer um teste para aquele amanhã de manhã... leia o jornal. Passe pelos artigos. 
Veja se você pode ter compaixão por aquele cuja casa queimou durante a noite... por 
aqueles que perderam uma pessoa amada num acidente... por aqueles que foram 
seqüestrados... por aqueles que perderam vidas ou membros numa guerra. Se você 
estiver tendo dificuldade com isso, tome uma respiração profunda.

Entenda que não há acidentes. Entenda que eles se deram essa experiência. Você não 
tem que acreditar nesse estilo de vida mais. Você não tem que passar por essas 
dificuldades em sua vida mais. Só porque outra pessoa foi machucada de um jeito ou de 
outro, isso não significa que você tenha que aceitar essa energia na sua vida. Mas, tenha 
compaixão por eles na vida deles. Tenha compaixão pela morte também. Como nós 
dissemos, ela chegará. Ela está mudando nessa Nova Energia a ponto de você poder 
escolher quando você quer partir. Você não foi feito para viver nesse seu corpo para 
sempre. Era temporário. Ele foi elaborado dessa maneira por você e por nos, para que 
você não se perdesse. O corpo humano foi elaborado para morrer em algum momento. 
O que é maravilhoso é que você pode voltar e criar um outro, um jovem, um com 
vitalidade, um bonito (risada da audiência).

Mas, tenha compaixão pela morte, e entenda que não é uma punição de Deus. É uma 
maneira de reciclar pela experiência. Tenha compaixão pelo fato de que, queridos 
amigos, sim, algum dia vocês irão liberar o corpo físico que vocês levam com vocês. 
Algum dia vocês tomarão uma identidade e nome diferentes.

Mas, a essência de quem vocês são nessa vida sempre estará lá... sempre estará lá. Ela 
nunca irá embora. Ela não vai para o túmulo. O nome... a identidade que você tem agora 
não desaparece. Ela sempre é uma parte de você. Tenha compaixão por todo esse 
processo chamado morte. Pare de temê-la. Pare de tentar evitá-la e negá-la. Pare de 
achar que só porque você é metafísico e espiritual que você irá de alguma forma evitar a 
morte. Se é por isso que você está nesse trabalho, para evitar a morte – seria melhor 
você ir embora agora.

Entenda, e tenha compaixão que enquanto você vive nesse seu corpo que você pode 
celebrar, que você pode ter prazer, você pode fazer um banquete na mesa da vida. Você 
esteve na cozinha por muito, muito tempo. E, agora, você pode ter um banquete.

Também tenha total compaixão por você mesmo e por tudo que você só fez, assim 
como Deus tem por você, como o Espírito tem. Quando você se lembrar de coisas que 
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você fez nessa vida ou outras, pare de tentar nega-las ou se esconder delas. Tenha 
compaixão.

Na realidade, você nunca machuca ninguém. Você pensa que machucou muitos outros 
em batalhas ou atos terríveis. Você não os matou. A maioria deles está de volta em sua 
vida agora, de qualquer maneira (algumas risadas). Alguns deles você gostaria de matar 
qualquer dia (mais risadas).

Você não pode nunca destruir a essência de uma alma. Você pode jogar todos os tipos 
de jogos com ele. Mas, você não pode nunca destruí-la. Tenha total compaixão por 
você, também.

Para trazer essa paixão de Nova Energia para a sua vida, que é tão diferente da paixão 
da Velha Energia, você deve ter total compaixão... compaixão por tudo e todos... sem 
deixar nada para trás. Deus, que está aqui, que está aqui nesse momento com você 
enquanto você está escutando isso.. Deus alguma vez já te julgou, alguma vez já fez 
algo que não fosse te amar docemente e queridamente? Agora, a energia de Elohim está 
pedindo a você agora que faça isso.

A energia está muito elevada aqui!

Vocês são realmente o primeiro grande grupo de humanos a serem pedidos para fazer 
isso – ter a mesma compaixão que Deus tem, compaixão por tudo e todos. Houve 
indivíduos, alguns pequenos grupos de humanos que vieram a entender esse processo. 
Essa é a primeira vez – de acordo com aqueles com os quais estamos falando sobre seus 
corpos físicos, queridos amigos. Nós sabemos que vocês se agitam por causa deles. 
Vocês se preocupam com eles. Vocês imaginam o que vai acontecer. Vocês ficam 
pensando sobre resfriados e doenças, todas essas coisas.

Primeiramente, entenda porque você escolheu um corpo físico para começar. Você 
queria a experiência. Você queria vir para esse mundo material, esse mundo de matéria 
e massa. Você queria sentir como as coisas realmente são, como a criação é. É difícil 
para entidades no nosso lado do véu terem o nível completo de sentimento que você tem 
na Terra.
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Então, você tomou a corpo físico como o seu veículo. Você não necessariamente o 
possui. Você o está tomando emprestado. Você tem a responsabilidade de cuidar dele, e 
amá-lo, e nutri-lo. Mas, ele não é você, como você sabe. Sua alma não está escondida 
em algum lugar dentro dele. De certa forma, o corpo é o animal habitado por um 
espírito... por Deus... por você.

O corpo permite que você manipule e funcione nessa realidade física. O corpo é como 
qualquer organismo na Terra. Ele é suscetível. Todo organismo na Terra tem um ciclo 
de nascimento, vida e morte. E, também o tem o seu corpo.

Como nós dissemos antes, quando seu corpo não funciona mais, você continua. Você 
pode voltar para o nosso lado do véu. Você pode permanecer ao redor da Terra sem um 
corpo, como várias entidades fazem... muitas delas até vem aqui e saem hoje. Ou, você 
pode escolher encarnar em um corpo novo. A biologia está mudando rapidamente agora. 
Está mudando rapidamente porque vocês estão trazendo a Nova Energia. Haverá muitas 
novas maneiras de facilitar o reequilíbrio do corpo. Uma coisa que vocês se deram, sua 
biologia, era a habilidade natural de curar, de voltar ao equilíbrio. Ela já está aí. É uma 
parte intrínseca do seu sistema biológico – reequilíbrio quando você o permite.

Se há coisas dentro de você biologicamente que estão fora de equilíbrio, que estão em 
doença ou disfunção, simplesmente tome uma respiração profunda. Respire 
freqüentemente. Deixe seu corpo saber que você está dando permissão para que ele 
volte ao equilíbrio. Ele tem a habilidade natural de curar e emendar.

Ele tem até a habilidade de fazer crescer membros novamente. Mas, essa porção não 
tem sido exercitada por tanto tempo – fazer crescer novamente um braço ou uma perna. 
Vocês já estão fazendo isso de uma forma rudimentar com coisas como dentes e alguns 
tecidos. Mas, ele tem a habilidade de fazer crescer novamente membros. Essa não é uma 
das mais fortes características da estrutura de seu DNA. Mas, ela tem habilidade para 
voltar se você der permissão.

Vocês verão grandes avanços, mesmo nesse próximo ano do seu tempo, na pesquisa 
médica. Vocês verão muito mais nos próximos anos. E, vocês verão isso acelerar ainda 
mais rapidamente após nossa data de 2007. Mas, queridos amigos, ainda a mais rápida e 
mais efetiva maneira é permitir seu corpo se reequilibrar.
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Vocês verão avanços na medicina – como se diz – para que os médicos não cortem fora 
grandes partes do corpo. Nós consideramos isso aqui desse lado do véu como sendo um 
pouco rudimentar. Mesmo nos dias de Atlântida nós usamos pontos de energia, energias 
direcionadas – geralmente de cristais, mas também de aparatos que nós fabricamos –
para mudar o padrão vibracional dos próprios tecidos, e às vezes mesmo do próprio 
DNA. A medicina contemporânea se afastou disso para aonde há a remoção de 
membros, achando que essa é causa primária, achando que há uma área de câncer no 
corpo então retire-a porque esse deve ser o problema.

Queridos amigos, isso está tão longe da realidade. O câncer, o sinal do câncer, começa 
em outras partes do corpo, e do espírito, e da mente. Remover isso é apenas temporário. 
Remover isso é também não honrar essa parte do seu corpo.

Há muitos benefícios da medicina moderna atualmente. Nós não estamos dizendo para 
não usá-los.

Mas, nós dizemos para cada um de vocês – quando vocês forem ao médico, mesmo 
quando você tiver que ir ao hospital, dê a seu corpo permissão para ser parte de todo o 
processo de reequilíbrio. Leve um facilitador de energia com você, você 
compreende,com você ao médico, há alguns que estão prontos para começar esse 
processo, alguns que estão localizados aqui nessa área. E, isso continuara’a crescer. E, 
nós fortemente encorajamos o trabalho deles.

Quando você for ver um profissional médico, que não entende a Nova Energia ou a 
natureza do Espírito, leve um facilitador de energia com você. Ele não precisa abanar 
suas mãos. Ele não precisa fazer nenhum ritual. Ele está ajudando a manter o espaço. 
Ele está ajudando a criar um potencial com você, um potencial de reequilíbrio do corpo.

À medida que você entra na Nova Energia, você descobrirá que o seu corpo se equilibra 
muito mais rápido e muito melhor. Nós sabemos que muitos de vocês perguntaram – e 
continuarão a querer perguntar – sobre avanços na medicina. Haverá alguns. Eles não 
irão ultrapassar o câncer dentro dessa sua vida. Isso está muito profundo na consciência 
humana atual. Ele está lá por uma razão. Isso não será ultrapassado. Será controlado, 
mas não ultrapassado.
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Vocês verão uma proliferação de outros tipos de doença aparecendo. Algumas já estão. 
O desequilíbrio de açúcar no corpo já está atingindo proporções epidêmicas... com 
diabete... com baixo açúcar no sangue. Queridos amigos, tudo isso está ligado à 
aceitação da doçura em suas vidas, de amor em suas vidas. Isso está ligado ao auto-
amor. Está ligado com a habilidade em deixar outros te amar e em você amar eles. Isso 
continuará a crescer, e crescer, e a se tornar um grande problema. E, quando medicação 
é tomada, o problema se manifestará em outro lugar.

Vocês continuarão a ver problemas com a AIDS, que está ligada ao sistema 
imunológico – a habilidade de se curar, a habilidade de ter a biologia cuidando dela 
mesma – porque há uma falta de auto-estima. Há um sentimento de – como dizer –
energias negativas consumindo a pessoa. Da nova perspectiva, nós também não vemos 
isso sendo curado, sendo erradicado em sua vida. Ela será controlada. Será preciso mais 
consciência a respeito da raiz da causa dessas coisas.

Vocês verão um extraordinário aumento em problemas de saúde mental ao ponto em 
que o governo, seus governos, não conseguirão lidar com os problemas. Eles fornecerão 
remédios como balas porque isso ajudará a reduzir os efeito. As pessoas estão tendo 
dificuldade agora em se ajustar. Há Novas Energias entrando, velha dualidade tentando 
partir. Há tais forças que causam a mente a sair do centro um pouco. Isso continuará.

Nossa mensagem para você hoje, Shaumbra, é que você não tem que aceitar nenhuma 
dessas coisas. Você não tem que aceitá-las. Você pode permitir que sua biologia se 
requilibre. Nós encorajamos todos vocês agora a serem equilibradores de energia um 
para o outro... com o outro. É muito fácil de aprender. Apenas sente com outra pessoa 
em total compaixão. Não tente mudá-la. Não tente consertá-la. Sentem juntos um a um. 
Um de vocês mantém o espaço energético, como um criador de potenciais, como um 
amigo e uma companhia... o outro apenas senta nessa energia e permite que ela entre em 
seu sistema para que ajude a reequilibrar sua biologia. Duas pessoas assentadas juntas... 
ou façam em um grupo. Mas, é preciso que venha de um lugar de total compaixão.

Se vocês estão ajudando outra pessoa com seu equilíbrio, vocês não estão tentando 
consertá-la. Vocês não estão fazendo gestos com a mão de vodu sobre ela. Vocês não 
estão tentando reunir todas essas energias externas. Vocês estão simplesmente 
assentados com eles num lugar de total amor e compaixão. E, essa é a melhor coisa. Isso 
terá o efeito mais extraordinário em ajudá-lo a reequilibrar sua energia.
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Tente, Shaumbra, uns com os outros. Você será desafiado. Você irá querer começar a 
fazer alguma coisa. Você irá querer pensar que você tem que projetar sua energia sobre 
eles, que você tem que visualizá-los em corpos saudáveis. Nada disso, Shaumbra. Esteja 
em total compaixão. Seja Deus sentando-se com eles. Isso cria uma energia potencial 
que eles podem absorver, neles ou não. Depende deles nesse ponto. Você haverá criado 
potencial de Nova Energia. É muito simples. É tão eficaz. É tão Shaumbra.

Então, amigos queridos, com isso nós sabemos que o dia está ficando longo. Nós 
simplesmente amamos sentar com vocês. Algumas vezes nós falamos demais (risadas 
da audiência) só para que possamos estar com vocês. Mas, nós sentimos a secura na 
garganta de Cauldre. Nós podemos... nós sabemos que alguns de vocês estão revirando 
os olhos, imaginando quando nós iremos concluir. Mas, nos permitam, nos permitam 
apenas sentar com vocês por um momento, apenas estar com vocês e Deus nesse 
maravilhoso espaço que todos nós estamos criando juntos, sabendo que a jornada 
terminou e o banquete de vida começa.

E assim é!

Tradução para o português: Ana Luiza Aun - fevereiro de 2004

aunana@hotmail.com

Transcrição: Yubertson Miranda

lestat344@hotmail.com

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 13 de dezembro de 2003 - Série da Nova Energia

Shoud 5: Sua Paixão da Nova Energia

Perguntas & Respostas

E assim é, queridos amigos, que nós continuamos a energia quente e de amor nesse dia. 
Nós sabemos que tocamos muitos de vocês durante nossa conversa durante o Shoud. 
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Nós desafiamos muitos de vocês. Nós levamos alguns de vocês a coçarem a cabeça. 
Vocês imaginam como vocês podem fazer essa coisa chamada total compaixão quando 
tanto de vocês no passado estiveram numa missão, numa jornada.

Vocês tem sido guerreiros, vindo nessa vida. Vocês tiveram que pegar essa energia de 
guerreiro para poder afetar mudanças. Mas, agora vocês estão largando a armadura. 
Vocês estão liberando essa energia de guerreiro para estar num lugar de total 
compaixão.

Esse lugar de compaixão não é sem sentimento, e excitação, e prazer. Alguns de vocês 
acham que se vocês liberarem todas as coisas então não restará nada. Oh... queridos 
amigos, vocês perceberão que a vida tomará todo um diferente significado quando 
vocês tem compaixão – a compaixão de Deus – e a paixão da Nova Energia entrar na 
suas vidas. Vocês descobrirão que estão carregando muitos pesos Velhos... pesos para o 
mundo... pesos por aqueles que vocês amam... pesos para aqueles que vocês nem 
mesmo conhecem. Mas, vocês estão carregando esses pesos.

Agora, quando você chega ao ponto de total compaixão, isso significa que você perde 
sua sensibilidade, ou sua habilidade de se importar? De jeito nenhum! Isso literalmente 
leva para uma novo nível, um novo nível onde você pode entender as dinâmicas de que 
está realmente envolvido na situação, e então entender quando e como aplicar suas 
energias.

Todo esse peso sai das suas costas. Isso afetará seu corpo. Seu corpo irá sentir melhor e 
mais leve por você não estar carregando tanto por aí. Então, todos esses pesos se vão. E, 
você achará – como se diz – mais fácil pensar, mais fácil estar consciente. Você se 
tornará mais sensitivo, não menos, vindo de um lugar de total compaixão por tudo, 
assim como Deus, que está aqui hoje, em muitas formas diferentes tem total compaixão. 
Esse grupo de humanos chamado Shaumbra está sendo pedido agora a se elevar para 
esse nível.

Nós adoraríamos responder suas perguntas hoje e talvez desafiar vocês com algumas 
nossas (risada da audiência).
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Pergunta de Shaumbra 1 (pela Internet, lida por Linda): Tobias, eu tenho acompanhado 
as canalizações por quase três anos agora. Eu nunca tinha tido coragem de enviar uma 
pergunta. Eu tenho trabalhado por toda a minha vida adulta para tentar escapar o destino 
do meu pai. Você tem algum insight referente às minhas questões recentes de saúde? Eu 
estaria melhor ao nível do mar?

Tobias: de certa forma, você poderia dizer que você está carregando um certo peso 
ancestral, alguma coisa na linhagem sangüínea. Mas isso não tem que te afetar. Você 
tem estado preocupado com isso. E, de certa fora, isso aciona os mecanismos dentro do 
seu corpo para iniciar esse processo desequilibrado.

Como nós dissemos anteriormente, seu corpo sabe como se rejuvenescer e se equilibrar. 
Sente-se com Shaumbra. Sente-se com outro Humano Divino. Tenha eles mantendo 
espaço de compaixão com você e criando um potencial na Nova Energia, um potencial 
que você pode aceitar dentro do seu ser para seu corpo voltar ao equilíbrio.

Então, realmente, você não está limitada de jeito nenhum pela sua linhagem sangüínea, 
pelo seu passado – nenhum de vocês está! Você pode aceitar isso, se você assim 
escolher, mas você não precisa aceitar esse ponto. Você pode liberar isso. Mudar para 
uma atitude diferente ou clima diferente não terá influência significativa nisso. É sobre 
permitir o seu corpo a voltar ao equilíbrio. Não lute. Não force. Alguns de vocês, nós 
sabemos, tentam fazer essa coisa na qual vocês – como se diz – forçam uma 
visualização de um corpo saudável. Isso é um jogo que vocês jogam com vocês 
mesmos. Seu corpo já sabe como faze-lo. Isso acontecerá... se você permitir. Obrigado.

Pergunta de Shaumbra 2 (uma mulher no microfone): Tobias, meu plano era largar meu 
emprego e escrever livros de orientação espiritual para crianças. Agora, de repente, meu 
emprego está mudando, e provavelmente irá se tornar o emprego dos meus sonhos, tudo 
virou de cabeça para baixo. Minha pergunta é sobre como nós... como nós criamos 
nosso futuro? Eu dei intenção, e eu escolhi um futuro, mas outro futuro potencialmente 
melhor está sendo criado ao lado. Como eu fiz isso? E, como isso está ligado a deixar as 
coisas virem até nós?

Tobias: realmente, é muito importante para Shaumbra agora liberar todas as 
expectativas e, de certa forma, mesmo desejos ou velhas paixões, você compreende. 
Quando você libera paixões velhas, velhas agendas e planos, o mais alto potencial de 
realização pode entrar na sua vida.



173

Minha querida, isso é uma coisa temporária. É algo – como se diz – com a mudança na 
situação do seu emprego que irá te prover com um método ainda melhor ou fonte para 
eventualmente fazer o trabalho de expressão. Você vê expressão agora como escrevendo 
esses livros, criando dessa forma. Há outro potencial maior que está pronto para entrar. 
Então, não se limite. O que chega até você é apropriado. Há significado e razão por 
detrás disso. Não o limite com a mente humana. Nós sabemos que isso é difícil porque 
então você imagina, “Se eu sou o Criador, como eu estou realmente criando isso?” Isso 
está sendo criado num nível vibracional dentro de você, num nível energético dentro de 
você, atraindo o nível mais alto de coisas. Quando você fica atrás do muro baixo num 
lugar de compaixão por você mesmo, você começa a ver como a dinâmica funciona. 
Você pode começar a ver como a sua energia atrai outras energias.

É muito importante agora liberar TODAS as expectativas e velhas paixões para permitir 
que o maior entre na sua vida. Às vezes o plano humano que vem da mente humana é 
muito limitado comparado com o potencial que você realmente tem... tão limitado. 
Então, há algumas coisas que entrarão na sua vida que parecem – como se diz –
inconsistentes com o que a agenda humana esperava e planejava.

Fique aberto porque o que você está realmente fazendo é desenhando num nível muito 
mais elevado de realização. Há alguns aqui que estão sorrindo agora porque sabem 
depois de anos de luta exatamente o que estamos falando. Fique muito aberto e tenha 
muito prazer no que você faz. Obrigado

Pergutna de Shaumbra 3 (pela Internet, lida por Linda): Querido Tobias, você poderia 
falar um pouco para nós sobre Michael Jackson? Ele é uma celebridade que toca muitos 
corações de uma maneira ou de outra, especialmente ultimamente.

Tobias: Realmente, nós...

Linda: Oh... uma outra... também alguém que expressa abertamente ser Deus. Energias 
femininas e masculinas parecem também ser uma grande questão. Por favor explique 
um pouco mais. Obrigada.

Tobias: Realmente, há aqueles que vem que – como se diz – de certa forma, se dão em 
sacrifício – nesse caso particular com esse querido conhecido como Michael (Miguel), 
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que realmente carrega a energia de Miguel – para atingir um alto status em alto estilo 
para expor outros problemas por causa de seu status. Eles expõem coisas como abuso 
sexual de crianças, mesmo que eles não estejam necessária e diretamente envolvidos... 
acusados erradamente, você poderia dizer, nesse caso em particular.

Mas, essa alma concordou em fazer isso para trazer atenção ao problema, para um abuso 
que está acontecendo. Esse realmente está também celebrando a vida em seu próprio 
jeito de interpretar o masculino e o feminino permitindo-se expressar. Ele está 
carregando muito peso atualmente com energia crítica sendo direcionada para ele. Ela 
tem sido direcionada para ele por muito tempo. Isso está tendo um custo na saúde dele, 
na sua própria estamina. Mas, ele tem muitos anjos do nosso lado, da família de Miguel, 
trabalhando com ele.

Sua paixão era vir para o mundo chamar a atenção para desequilíbrios. Há outra pessoa 
na sua história recente que veio para chamar atenção para a importância do DNA. 
Então, queridos amigos, quando vocês vem de um lugar de compaixão, você sai do 
julgamento. Você entende o que está acontecendo realmente, como essas queridas almas 
estão trazendo iluminação para a Terra. Obrigado.

Pergunta de Shaumbra 4 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias. Faz muito tempo. 
Minha questão é sobre relacionamentos. O que eles irão parecer nessa Nova Energia de 
experiência e prazer? E, também especificamente, quais são os potenciais para mim 
nessa área?

Tobias: Realmente, nós poderíamos escrever livros sobre isso. Você poderia escrever 
livros sobre relacionamentos. Eles irão mudar drasticamente. Relacionamentos Velhos 
eram baseados em duas entidades se juntando para o preenchimento um do outro. Duas 
metades se juntando para formar algo mais completo. Eles eram baseados numa energia 
arquetípica masculina e feminina tendo que se misturar juntas.

Muitos de vocês passaram por términos de relacionamentos porque não era mais 
apropriado para vocês jogar naquela caixa de areia. Então, vocês estão num momento 
aqui para ficar um pouco sem relacionamentos, realmente esperando que um parceiro 
equilibrado apareça. Agora, olhando pelo globo para toda humanidade – como se diz –
não há muitos dos quais se escolha no momento (risada da audiência). Houve um 
pequeno número que escolheu entrar nessa Nova Energia.
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Entretanto, você não tem que se limitar a isso. Há muitas queridas e maravilhosas almas 
por aí que entenderão energeticamente que elas não estão aqui para completar você, 
nem você para elas.

Os relacionamentos na Nova Energia serão baseados em total e implícita confiança. 
Você pode imaginar total e implícita honra e compaixão? Será baseado em respeito 
mútuo, e o encorajamento de um ao outro se elevarem, mesmo que isso signifique que 
de tempos em tempos vocês precisem se separar.

Relacionamentos da Nova Energia não terão certidões de casamento que vocês viram no 
passado que energeticamente e legalmente unem as pessoas. Eles serão baseados numa 
base diária, em amor verdadeiro e honra verdadeira. Relacionamentos da Nova Energia 
serão baseados em experiência de todo um novo tipo de sexo, um que é preenchedor e 
gratificante para ambos, um que é um compartilhar de energias ao invés de roubo de 
energias. Relacionamentos da Nova Energia serão – como se diz – acontecem 
fisicamente, mas os dois estarão conectados energeticamente de uma maneira toda 
Nova.

Nas Novas uniões de duas pessoas – sendo ele masculino e feminino, feminino-
feminino, ou masculino e masculino – isso irá trazer todo um diferente tipo de anjo 
corredor (runner) de energia para o relacionamento. Porque eles estão trabalhando tão 
juntamente, isso permite que mais de nós do nosso lado facilite o que a paixão da Nova 
Energia deles é.

Para você mesma... pare de procurar... chega de jornada aqui. Entenda que é sobre o 
desenvolvimento de um relacionamento com você mesma em primeiro lugar. Essa é a 
coisa mais sagrada – desenvolver a compaixão dentro de você. E, então fique aberta 
para as probabilidades e as possibilidades – como se diz – pode ser alguém bem mais 
novo que entra na sua vida (risada da audiência) porque eles carregam um diferente 
conjunto de – como se diz – atributos energéticos que seriam mais compatíveis com 
você aonde você está. Então, mantenha seus olhos bem abertos aqui.

 Pergunta de Shaumbra 5 (pela internet, lida por Linda): Tobias, você se importaria de 
falar sobre a gripe dessa estação e porque está sendo tão forte nas crianças? Também, 
você falaria sobre a gripe pandêmica que os especialistas estão esperando?
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Tobias: Realmente... realmente... essa gripe, de certa forma, é projetada como uma 
limpeza ou processo de clarear. As gripes passam pela população para ajudar a liberar 
Velhas Energias. Quando você está de gripe, você está liberando muito dentro de você. 
Você está permitindo seu corpo passar por um ciclo que é necessário.

Alguns de vocês tentam lutar contra a gripe. Vocês acham que é um sinal de fraqueza 
ter gripes e resfriados. Queridos amigos, esse é um dos mais rápidos e melhores jeitos 
de liberar coisas para fora de seu corpo e da sua mente. Então, não – como se diz – não 
torne isso difícil para você se você tiver isso.

Porque todas as mudanças de energia que estão acontecendo na Terra agora, vocês irão 
ver muito mais sintomas de gripes e resfriados. Vocês verão tipos que são imunes às 
atuais vacinas que estão sendo oferecidas. Isso irá se intensificar.

Sim, há alguns jovens e alguns velhos que irão perder suas vidas por causa disso. Mas, 
de novo, tenha compaixão pela jornada que eles escolheram.

Quando o seu corpo – se seu corpo – for influenciado ou infectado por isso, tenha 
compaixão por você mesmo. Para de tentar negar... pare de tentar dizer, “Oh, você está 
apenas um pouco pra baixo hoje.” Permita seu corpo passar por esse processo. De novo, 
ele entende como se reequilibrar.

Também entenda... você chegará num ponto no qual você simplesmente não precisa 
mais desse tipo de limpeza de energia. À medida que você entra na Nova Energia, você 
encontrará outras formas de liberar coisas que não te servem mais. Você poderá fazer 
isso através de exercício.

Você também descobrirá – como se diz – Cauldre gostaria que nós seguíssemos em 
frente (algumas risadas). Mas, para fazer um ponto aqui. Você descobrirá que através de 
seu sistema digestivo e intestinos, você poderá limpar muito rapidamente, muito 
rapidamente. E, você não precisará de doenças ou gripes. Seu próprio trato digestivo e 
sistema de eliminação são elaborados para liberar Velha Energia. Então, ouça seu corpo. 
Ele precisa de certos tipos de materiais fibrosos às vezes para facilitar a limpeza.
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Mas, numa resposta direta à pergunta, essas gripes e resfriados se tornarão mais intensos 
nos próximos três ou quatro anos.

Pergunta de Shaumbra 6 (uma mulher ao microfone): oi, Tobias. Eu acho que você 
provavelmente tem trabalhado nisso, mas você acha que algum dia você poderá 
convencer Geoff a abrir seus olhos, para que ele possa andar entre nós durante o Shoud? 
E, também, o que você gostaria de me perguntar?

Tobias: Cauldre e eu falamos sobre isso recentemente numa longa viagem de avião. Eu 
amo aviões! (algumas risadas). Se eu estivesse na forma humana agora, eu 
provavelmente seria um piloto. Eu amo voar... e é um bom momento para falar com 
Cauldre porque ele está preso! (mais risadas).

E, é engraçado que você fez essa pergunta porque eu fiz a mesma pergunta para ele, 
“Quando você vai abrir os seus olhos? Quando você vai nos permitir andar ao redor?” 
Eu acho que vamos ter que trabalhar com ele. Nós iremos praticar isso com ele. Mas, 
essa dia está chegando logo. Ele sabe. Nós sabemos.

E, o que nós gostaríamos de te perguntar... aqui no momento. Agora... qual o maior 
presente que você se daria?

Shaumbra: eu acho que me amar mais.

Tobias: esse é um bom presente para se dar. Então, ... então assim seja.

 Pergunta Shaumbra 7 (pela internet, lida por Linda): Houve muitas mudanças para mim 
desde a conferência da Nova Energia. Eu estou me divorciando, e eu gostaria de saber 
como posso fazer isso com uma consciência de Nova Energia, com minha integridade 
intacta e sem perder tudo. Obrigado (algumas risadas da audiência).

Tobias: realmente, a primeira coisa a se fazer seria liberar todas as expectativas e 
agendas dessa questão... ter total compaixão por esse que você teve uma parceria... e 
entender que é hora. Vocês se verão de novo no nosso lado. Vocês podem até ter 
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aventuras juntos aqui, ou de volta aí na Terra. Mas, a partida é apenas temporária para 
vocês dois.

Entenda energeticamente que você pode liberar todas as amarras que vocês têm entre 
vocês. E, você pode deixá-las ir. E, entenda que enquanto a faz, não mantenha essa 
energia aqui de que você irá perder sua blusa, porque então isso certamente acontecerá. 
Deixe isso ir e entenda que na sua própria Nova Energia, na própria vida que você está 
criando, que você irá trazer mais abundância do que há atualmente para vocês juntos. 
Então, não deixe isso ser um problema.

Simplesmente libere em amor, e tenha total compaixão por essa pessoa. As feridas irão 
sarar muito rapidamente. Nós te agradecemos e nós entendemos que você se deu 
permissão para estar num tremendo processo aqui. E, nós vemos que isso se resolverá 
para você logo. Cauldre diz, “Defina logo.” Nós dizemos – por volta de março/abril se 
resolverá um tanto. Obrigado.

 Pergunta de Shaumbra 8 (um homem ao microfone): Tobias, eu quero te agradecer 
muito por estar na minha vida e por me reintroduzir ao chocolate (algumas risadas). Por 
muito tempo, eu estava jogando um jogo no qual eu pensava que meu corpo não 
conseguia lidar com isso. E, agora que eu re-experienciei, eu tenho tido uma experiência 
maravilhosa. Eu não tenho realmente uma pergunta, eu só queria partilhar que esse ano 
eu recebi uma tremenda quantidade de inspiração quanto a para onde eu quero ir. Eu 
reconheço isso como meu plano humano. E, eu estou dando passos.... estou escrevendo 
um livro... e tenho uma visão de fazer seminários... e por aí em diante. E, no entanto, 
externamente eu estou num ponto no tempo ficando com meus pais, ajudando-os com 
alguns problemas de saúde. E, estou fazendo o melhor que posso para ter compaixão 
por eles, aceitando-os e honrando-os. Há momentos, no entanto, quando a energia, a 
Velha Energia do ambiente deles, está me paralisando. E, então, o que eu estou 
realmente pedindo ou procurando é uma perspectiva mais ampla. Eu tenho essa grande 
visão, embora externamente eu esteja numa situação determinada. E, eu apenas quero 
ter talvez uma perspectiva maior de você sobre o que realmente está acontecendo.

Tobias: Realmente, há muitos níveis aqui, muitas questões contidas aqui. Uma é sobre a 
questão de paixão... expectativas... desejos. É realmente sobre seguir essas coisas que 
você quer fazer, mas ficando aberto a outras coisas que chegam. Às vezes quando você 
– todos vocês, Shaumbra, usam viseiras, vocês não podem ver outros potenciais que 
entram.
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Realmente, vocês estão achando muito importante e prazeroso estar num lugar de 
expressão... sendo ele através de livros ou seminários... sendo através de guiar grupos... 
guiando e organizando grupos no trabalho que eles fazem... e outras formas de 
expressão que podem chegar até você. Realmente, tudo isso está sendo paralisado, de 
certa forma, por causa de sua escolha aqui em estar disponível para aqueles que você 
ama, para cuidar deles.

Como se diz – é totalmente escolha sua como lidar com essa energia na qual você está. 
Você pode estar lá e prover cuidado e amor para eles sem carregar o peso deles. E, isso 
é difícil de se fazer. Você está bem no calor das coisas. Você está bem ali onde eles 
acham muito fácil energeticamente fazer com que você carregue muito peso. Mas, 
entenda que ter total compaixão e amor não significa que você tenha que carregar esses 
problemas.

Enquanto você ainda está envolvido nessa situação com eles, será importante para você 
ter tempo sozinho, no qual você não precisa ter nem perto do suficiente de... tempo 
longe – como se diz – de férias na qual outros tomem o seu lugar. Se você simplesmente 
permitir isso, esse recurso se tornará disponível. Mas, você realmente precisa de tempo 
para você mesmo.

De certa forma, você está usando a situação com os seus pais como uma forma de –
como se diz – não totalmente ter que encarar suas próprias habilidades criativas. À 
medida que você permite que as mudanças aconteçam, você verá que seu ambiente com 
o seus amados mudará muito rapidamente. Nós – como se diz – somos um pouco 
enigmáticos aqui, mas intencionalmente. Com seu próprio trabalho, permita todas as 
suas energias estarem com ele.

O simples exemplo que você deu do chocolate diz muito por todos nós. Nós brincamos 
sobre chocolate, não porque ele é gostoso, mas também porque há uma doçura nele. 
Humanos, Shaumbra em particular, tem uma aversão em trazer doçura em suas vidas. 
Eles acham que não podem porque eles irão engordar. Eles não serão aceitáveis mais. 
Eles não podem porque causará um desequilíbrio em seus açúcares. Nós estamos 
sempre promovendo isso aqui porque nós estamos dizendo, “traga doçura para sua 
vida.”

Então, há uma metáfora aqui para você também na sua vida. Você se permitir trazer 
chocolate. Agora permita a doçura entrar em todas as partes da sua vida. Você verá que 
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haverá muitas mudanças significativas. E, antes que Cauldre nos pergunte o que logo 
significa (algumas risadas), nós iremos definir o ponto da metade do próximo verão. 
Você verá mudanças significativas em todo o seu ambiente e mesmo na sua paixão. Isso 
é algo que você determinou, não que nós determinamos.

Então, nós te honramos e entendemos que há muitas energias associadas com o seu 
nome que também estão com você. Seria bom você ler mais sobre nosso querido amigo, 
o apóstolo Paulo, para você entender porque escolheu esse nome.

Shaumbra 8: Obrigado.

Tobias: Realmente.

 Pergunta de Shaumbra 9 (pela internet, lida por Linda): eu pareço estar conectando com 
muita raiva e tristeza ultimamente que não parecem ter um ponto de referência em 
minha vida. Mas, é facilmente liberado, como se estivesse passando por mim. Isso é 
apenas minha energia residual, ou é a energia de outros ao meu redor apenas passando 
por mim?

Tobias: é, de fato, ambas. E, à medida que você desenvolve todo esse atributo da 
compaixão, você começará a compreender o que é seu e o que é deles. São algumas 
questões sobre raiva que estão passando por você. Mas, você também – sendo muito 
uma empatia – sente todo o tempo dos outros. Mas, você aprendeu a ter consciência 
disso, a entender as implicações energéticas, e então deixar que flua através de você sem 
o possuir. Obrigado.

 Linda: Última pergunta, se assim você escolher.

Pergunta de Shaumbra 10 (uma mulher ao microfone): Tobias, o que você gostaria de 
me perguntar?

Tobias: o que é a coisa mais importante em sua vida agora?
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Shaumbra10: contar estórias.

Tobias: E por que?

Shaumbra 10: eu adoraria fazer isso.

Tobias: Como você vê isso – como se diz – preenchendo sua própria paixão?

Shaumbra 10: eu não tenho certeza. Eu estou muito confusa sobre isso atualmente. Eu 
tenho questionado se eu preciso ou não continuar o que eu estou fazendo ou mudar para 
um lago maior, por assim dizer.

Tobias: o que você gostaria de fazer agora?

Shaumbra 10: (rindo) eu gostaria de uma boa noite de sono!

Tobias: De fato, e também gostariam Linda e Cauldre (mais risadas).

Shaumbra 10: Não, eu quero um sentimento de casa. Eu me sinto como uma cigana. E, 
eu gostaria de poder criar raízes em Denver. Mas, eu me sinto puxada. Eu me sinto 
puxada na direção de Los Angeles. Eu me sinto puxada na direção de Austrália. Eu me 
sinto puxada para outros lugares no qual eu possa contar estórias mais profundas do 
espírito humano que irá atingir uma audiência maior. Agora eu estou contato estórias de 
chips.

Tobias: de fato, e é através de estórias que a consciência é mudada. É através de estórias 
que esse potencial da Nova Energia é levado às pessoas. e, é uma forma muito 
dinâmica. Como se diz – estórias tem mais impacto do que apenas falar.

Você se sente puxada de várias formas diferentes porque há tantas coisas diferentes... há 
tantas áreas diferentes te chamando. Sua paixão... seu prazer... o que você sente ser 
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importante... é contar estórias, tecendo, tecendo a sua sabedoria, tecendo a sabedoria de 
Shaumbra.

Então, expanda (shaumbra 10 rindo, alguma risada da audiência com ela). Então, conte 
estórias aqui no Círculo Carmesin. Conte-as on line. Conte-as em livros. Abra-se para 
isso. Você está se sentindo puxada por coisas dentro de você, não de nós. Esses são 
chamados que você está tendo para realmente se permitir fazer esse trabalho de Nova 
Energia. Nós te agradecemos.

Shaumbra 10: Obrigada.

 Com isso, queridos amigos, nós continuaríamos para sempre, mas a garganta de 
Cauldre está ficando muito dolorida. Então, nós iremos trazer a energia desse dia junta 
aqui, uma energia que você pode voltar para ela a qualquer momento. Ela não se 
dispersa. Você pode revisitá-la durante o final de ano, nos meses, até anos que virão.

Você pode ler essa canalização. Você pode escutá-la e conseguir a mesma energia outra 
vez. Você pode simplesmente se permitir voltar aqui nesse espaço e conseguir a 
energia... a energia do dia no qual Deus veio aqui como um convidado.

De fato... Cauldre nos pergunta por que Yeshua não veio hoje, estando tão perto do seu 
aniversário. Primeiro de tudo, não está perto de seu aniversário (algumas risadas)... uma 
data bastante artificial. E, em segundo lugar, ele já tinha um compromisso com a igreja 
(mais risadas). Eles gostam de chamá-lo nessa época do ano. De fato, estamos 
brincando aqui... humor cósmico. Muitos de vocês sentiram hoje que a energia de 
Yeshua estava aqui.

Você pode voltar para essa energia a qualquer momento... de volta a esse espaço... de 
volta a esse dia na qual nós falamos da Nova paixão que chega... equilibrada com sua 
total compaixão... estando num lugar de total compaixão... liberando todos os velhos 
pesos que você carrega para o resto do mundo. O mais eficaz doutor... ou enfermeira... 
ou curador... facilitador... guia... professor é aquele que tem total compaixão. Qual você 
escolheria – o curador, o facilitador de total compaixão, ou um que ainda tem sua 
própria agenda, tentando curar de sua maneira, ao invés de uma maneira da Nova 
Energia?
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Queridos amigos, nós amamos todos vocês tão queridamente.

E assim é!

Tradução para o português: Ana Luiza Aun - fevereiro de 2004

aunana@hotmail.com

Transcrição: Yubertson Miranda

lestat344@hotmail.com

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 30 de janeiro de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 6: Nova Energia, Energia Segura

E assim é, querido Shaumbra, que nos reunimos para a primeira reunião do ano dos 
Shaumbra, do Novo Ano.  Amamos estes momentos quando abrem seus corações e nos 
convidam a entrar.  Eu, Tobias, adoro sentir o calor nesta sala, neste espaço neste dia.  
E, quando me refiro a sala, não se limita ao espaço físico dessas paredes neste local da 
montanha nevada.  Essa sala abarca todos os Shaumbra que agora estão ouvindo, lendo 
no agora expandido, e todos os Shaumbra que estarão ouvindo mais tarde no agora 
expandido.

 De fato, às vezes é difícil para nós começar, iniciar as palavras humanas porque não 
apenas Cauldre está emocionalmente perturbado pelas energias que sente, nós estamos 
totalmente enlevados, emocionados por sua presença aqui nessas cadeiras, 
impressionados que tenham aprendido tanto.  Vocês estão abraçando tanto do que é 
Novo, tanto que foram desafiados no nível central de quem são.

 Uma coisa que percebemos, em especial nesse dia, enquanto faziam a transição, 
enquanto estavam ouvindo a música e permitindo que seus corações se abrissem, é que 
há menos esforço de sua parte, menos esforço.  Vocês estão vendo que não precisam ir a 
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um espaço distante para entrar bem fundo.  Não precisam lutar mais para fazer a 
conexão divina.  Está aí. È simples.

 É uma simples questão de permitir que seja.  Você não tem que passar por algum longo 
encantamento ou cerimônia para introduzir as energias.  Elas estão aí.  Você não tem 
que batalhar com sua mente para se colocar num – como diríamos – numa estrutura 
perfeita ou num espaço perfeito.  Apenas está aí.  Não há esforço envolvido.  É 
simplesmente permitir.

 Esse é um dos atributos da Nova energia,  certamente um dos atributos deste Novo 
Ano.  É um maravilhoso exemplo que você pode usar em toda a sua vida.  Quando se 
ver fazendo um esforço mental, pare.  Respire profundamente.  A resposta está bem aí, e 
é muito simples, muito simples. 

 Se se deparar num esforço, tentando encontrar o espaço divino dentro de si mesmo, 
para de forçar, querido Shaumbra.  Relaxe.  Respire profundamente, e simplesmente 
permita.  É tão simples.  Sua divindade pode estar tão presente sem esforço.  Está aí.  
Podemos estar tão presentes com você.  Você não precisa nos forçar ou forçar a si 
mesmo.

 Você percebe... Todos vocês passaram vidas em profundos e intensos estudos, muitas 
vidas onde aprenderam a transcender seus corpos, viajar fora do corpo.  A droga disso é 
que sempre tiveram que voltar.  Mas, vocês passaram muitas vidas se esforçando, em 
negação, em sofrimento e assim, muitas e muitas vidas disciplinando a si mesmos. 

 Mas agora É hora de festejar, como mencionamos em nosso último encontro.  É tempo, 
após passarem por todas aquelas disciplinas e diferentes tipos de – como dizer –
ensinamentos, diferentes tipos de aprendizados de chegar a este lugar agora de ausência 
de esforço.  Fácil... está aí.  Ah, realmente sentimos, todos nós do reino angélico 
reunidos aqui hoje, há muito menos esforço.

 Agora, às vezes você pensa que talvez não esteja se aplicando e porque não trabalha 
duro para isso...não vai ter resultados.  Pensamento bem da Velha Energia!  Está aí.  É 
uma graça e um fluir, sem necessidade de esforço mental.  Simplesmente está aí.
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 Todos vocês, Shaumbra, sabem do que falo, da luta em seus cérebros... forçando seus 
cérebros, quando tentam procurar por tudo quanto é lado e tentam – como dizer – se 
agarrar com seus cérebros.  Vocês discutem consigo mesmos, às vezes.  Lutam. Oh, 
com dissemos antes – e vocês já ouviram tantas vezes em outros lugares – você pode ser 
seu pior inimigo, lutando dentro de si mesmo.

 Isso também está mudando.  E, vemos de nossa perspectiva os incríveis resultados.  
Sem esforço...permitindo...permitindo que todas as energias sejam conhecidas por 
você... que todas as respostas se tornem conhecidas.

 Realmente, realmente, a própria energia destas canalizações mudaram através dos anos.  
Era muito mais difícil pra você, para Cauldre, mesmo para nós, reunir isso tudo para 
entrar neste espaço.  Foi necessária uma enorme quantidade de energia e força, esforços, 
para reunir isso tudo.  Costumávamos canalizar.  Costumávamos passar por lições com 
vocês.

 Mas, vocês também transcenderam ao ponto que agora nós reunimos juntos todas as 
energias no que agora chamamos um Shoud...a energia coletiva de cada um e todos 
vocês...e as energias dos que estão lendo...ou ouvindo no Agora Expandido...um 
potencial que vocês que ouvem agora neste exato momento plantam para os que estão 
chegando mais tarde.  Assim, isso se torna uma energia grupo.  Se torna todos nós em 
um coro, cantando juntos.

 Mas, até mesmo esses Shouds mudaram, mudaram porque é muito mais fácil fazer a 
conexão.  É muito mais fácil entregar as energias.  Como você sabe, muitas das palavras 
são apenas palavras.  Estão ali apenas para preencher espaço, para ocupar a mente.

 Como dissemos antes,  chegará o dia quando palavras não serão ditas, onde vamos
apenas pedir que conectem com as energias.  Até mesmo quando as palavras estão 
saindo da boca de Cauldre, há uma energia sendo entregue por nós... pelos seres no 
reino angélico... por Cauldre mesmo, pois sua voz carrega energias que não estão nas 
palavras, mas que são entregues no reino físico para cada um de vocês.

 E, há energias que vocês estão cedendo... para quem está ao seu lado... para os que 
estão conectados nessa coisa que chamam Internet... vocês liberam energias...deixando-
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as disponíveis para os outros.  E, vocês também estão recebendo todas estas energias ao 
mesmo tempo.

 Então, realmente, sempre ficamos impressionados, quando fazemos nosso tipo de 
medição, como os Shouds continuam a mudar porque vocês estão mudando.

 Recentemente celebramos com um grupo de Shaumbras a passagem de seu velho ano e 
a mudança para um Novo Ano.. por si mesmo apenas uma data no calendário.  Mas, na 
realidade foi uma pausa, um momento para reconhecer todo o trabalho que realizaram 
no ano passado e nos anos anteriores até chegar a este.  Foi um período de pausa e para 
uma profunda inspiração porque vocês agora estão entrando no primeiro ano completo 
da Nova Energia verdadeiramente disponível para vocês.

 Este conceito de Nova Energia principiou há algum tempo atrás.  E, pela primeira vez 
em seu último ano esteve disponível para que vocês a usassem aqui na Terra.  Antes 
disso vocês estavam na verdade ajudando a criar a Nova Energia.  Mas, estava – como 
dizer – sendo retirada da Terra física e sendo aplicada em outros lugares, 
especificamente neste local que chamamos Nova Terra.  Após trabalharem com seus 
runners e todos os anjos que trabalham com vocês na aplicação da Nova Energia  em 
outros lugares, em outras dimensões, ela retornou a vocês pela primeira vez para ser 
usada aqui na Terra em seu tempo de vida.

 Então, se há celebração a este ponto neste Ano Novo, é  o fato de ser o primeiro ano 
completo quando a Nova Energia pode literalmente ser utilizada por vocês.

 Agora, imediatamente vemos todo tipo de engrenagem mental nos Shaumbras pelo 
mundo afora.  “Onde ela está? Como a uso? Como a encontrar? Como saber que ela está 
aqui? Queridos amigos, lembrem-se, lembre do próprio início deste Shoud quando 
dissemos:  “É sem esforço.  A Nova Energia entra sem esforço”.

Está aí, esperando por vocês.

 Você saberá... você definitivamente saberá quando está trabalhando com a Nova 
Energia porque ela não contém elementos da dualidade.  Não há forças em oposição.  
Forças se opondo criam luta e conflito.  A Energia Nova é sem esforço.
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 Você percebe... se cavar fundo tentando encontrá-la... se lutar tentando entendê-la...ela 
vai te iludir.  Estará bem aí a sua frente, mas vai te iludir.  É muito simples.  E, 
queremos começar este Shoud hoje com esta observação... sem esforço...sem esforço. 
Está tudo bem aí.

 Estamos falando deste esforço no cérebro, a luta de lá pra cá, que desperdiça tanto de 
sua energia física.  Seus corpos físicos são instrumentos delicados.  E, eles se 
desgastam.  E, há coisas que estão fazendo, enquanto anjos num corpo físico que requer 
um esforço físico... embora vocês comecem a ver que isso também vai mudar.  Estamos 
falando aqui sobre o esforço mental e, às vezes até mesmo no espírito.  Tanto de seus 
recursos são dispersos neste esforço no cérebro.

 Como não fazer esforço?  Querido Shaumbra, é respirar, respirar.  Quando você respira 
permite a si mesmo fazer uma pausa por um momento.  A mente não pode ficar 
chacoalhando quando você inspira profunda e conscientemente. Quando você respira, 
permite também que a Nova Energia entre em sua dimensão e em sua realidade.  Você 
saberá que ela está aí porque haverá um – como dizer – arrepio ou zumbido.  Terá uma 
graça e um fluir.  Será tão simples. Será tão fácil que você vai ter a tendência a diminuir 
ou mesmo jogar fora porque está acostumado a ter respostas de uma maneira dura e 
difícil.

 Neste seu Novo Ano você pode permitir que a Energia Nova entre em sua vida?  Pode 
permitir a si mesmo tê-la sem esforço de um jeito gracioso e simples?  Vamos reforçar 
essa idéia para vocês repetidas vezes – como fazemos com tantos pontos – até que 
entendam, até que aprendam a incorporá-la em suas próprias vidas.  É simples.

 “Simples” não significa falta, culpa.  Não significa ausência de complexidade ou de 
completude.  “Simples” significa bem aí.  As respostas que você recebe a suas próprias 
perguntas – uma nova compreensão e saber – será simples.  Mas, estarão preenchidas 
com muitos níveis dimensionais.  Estarão cheias com tanta profundidade que farão as 
respostas da Velha Energia empalidecerem em comparação. “Simples”...significando 
que estão exatamente aí.  Não exigem esforço, mas são profundas, ricas e densas 
comparadas a qualquer coisa da Velha Energia.
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 Mais uma vez, damos uma risadinha de vez em quando porque ouvimos tantos de 
vocês querendo longas listas, regras e regulamentos, desejando fabulosos livros escritos 
sobre como fazer isso.  Os livros fabulosos que VOCÊS escreverão

terão a ver com liberar e deixar ir.  Introduzir a Nova Energia é muito simples.  Não é 
necessário grandes livros, estudos aprofundados. Requer simplesmente a liberação e o 
deixar ir, permitindo-a estar presente.

 Como dissemos antes, tudo isso ESTÁ entrando.  Tudo isso ESTÁ acontecendo. Você 
pode permitir que isso aconteça sem impor barreiras, dor e esforço?  Você pode 
simplesmente deixar a Nova Energia entrar em sua vida?  Você pode permitir a si 
mesmo ser quem realmente é, completamente na Nova Energia?  Hoje falaremos mais 
sobre este item específico.

 O primeiro ano... o primeiro ano totalmente de Nova Energia bem aqui, disponível pra 
você.  E, mais uma vez, é também importante que você libere suas velhas expectativas 
do que ela é, e como usá-la.  Vocês tendem a focalizar em coisas bem materiais.  
Tendem a focalizar em algumas das  necessidades mais humanas.  Mas, queridos 
amigos, ao permitirem a Nova Energia entrar em sua divina realização, as necessidades 
humanas automaticamente são cuidadas.

 A necessidade humana que têm por comida... e vestimentas... e abrigo... 
relacionamentos...saúde... e abundância  estão diretamente em proporção aos cuidados 
com suas necessidades espirituais...vocês percebem.  Vocês têm feito pelo outro lado, 
tentando cuidar de todas essas necessidades humanas.  Isso é Energia Velha.  Na Nova 
todas estas coisas simples entrarão no eixo.  Todas estas coisas ficam preenchidas ao 
permitirem que seu espírito seja preenchido.

 Antes de apresentarmos nosso convidado especial neste dia, pedimos que sintam a 
energia deste convidado.  Falaremos um pouco antes que ELA  entre. Pedimos que 
apenas inspirem profundamente e sintam a energia de nossa convidada.  Mais uma vez, 
não fiquem mentalizando.  Vocês tentam descobrir. O Nome não é importante.  Muitos 
de vocês não sabem o nome.  Não sabem o nome.  Então, simplesmente sintam a 
energia... que maravilhosa dádiva! Oh, é realmente uma maravilhosa, uma delícia e 
maravilha de convidada, uma honra para mim, Tobias estar neste equilíbrio com ela.
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 Vamos conversar um pouco antes de a trazermos completamente.  Muitos de vocês –
temos que dar uma risadinha – estão percebendo.

 Queridos amigos, vamos conversar um pouco sobre esta coisa chamada Nova Terra.  
Falamos sobre isso antes.  Não é um lugar físico.  Não é um planeta.  A Nova Terra é 
uma dimensão em si mesma.  Não existe em outra dimensão.  Não existe como uma 
parte de outra dimensão.  Ela é uma dimensão em si mesma.

 Detém muitos atributos da Velha Terra porque aqueles que  estão construindo a Terra 
Nova estão profundamente conectados aos humanos que viveram ou vivem na Terra 
neste momento.  A Nova Terra tem uma maravilhosa mistura do físico e – e o que vocês 
chamariam –  do espiritual.  Como dissemos, não é um lugar físico, mas aqueles que 
estão lá – e são poucos, e muitos que irão para lá – podem entrar e sair da matéria física. 
De fato, um dia você pode escolher estar em corpo.  No dia seguinte pode estar sem ele.  
Você pode mudar a aparência e a natureza do corpo físico.

 Você pode usar... a propósito entrar num corpo físico, no qual você não nasceu. Não há 
processo de nascimento na Nova Terra como o conhecem na Velha Terra.  Na Velha 
Terra o processo de nascer é arcaico.  Isso também mudará.  É doloroso. É difícil. 
Requer elementos demais da Velha Energia.  Sim, realmente, isso está mudando.  Há 
aqueles que – como dizer – estão muito ligados em suas religiões da velha Energia e 
resistem, pois desejam o nascimento doloroso. Mas, mesmo na Terra, na Terra da Velha 
Energia, o nascimento começará a acontecer de uma nova maneira.

 Vamos voltar a Nova Terra por um momento.  Vocês não terão que nascer num corpo 
físico.  Serão capazes de manifestá-lo.  Terão que praticar para isso. Agora, quando 
dizemos a palavra “praticar”, isso não significa esforçar-se.  Significa aperfeiçoar-se e 
honrar.  Vocês terão capacidade de criar seu corpo físico, por exemplo, quando 
desejarem fazer um maravilhoso jantar.

 “Sim, lá vamos nós falar de comida novamente,” diz Cauldre.  “Canalização a 
canalização você falando de comida.”  (risadas) Mas, é uma maravilhosa parte da 
experiência humana sentar-se com amigos.  Você percebe... todos vocês sabem que não 
se trata simplesmente do quê está no prato a sua frente.  É a companhia dos demais.  É o 
divertimento e o relaxamento.  É a alegria de alimentar seu corpo físico, uma maneira 
de nutri-lo e amá-lo.
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 Então, na Nova Terra vocês serão capazes de se manifestar num corpo físico.  E, sim, 
aos muitos, muitos Shaumbras ao redor do mundo que agora perguntam – vocês 
também terão a capacidade de manifestar o corpo físico de maneira a fazer sexo com 
outros... de maneira a unir-se e partilhar algo... não para procriar... não para 
propagação... mas sim pela diversão e pelo amor e prazer.  Serão capazes de fazer isso 
na Nova Terra.

 A estrutura – como dizer – a estrutura energética para a Nova Terra foi completada 
recentemente.  É como dizer que toda a parte estrutural de uma casa está construída.  As 
paredes exteriores estão de pé.  E, agora é dar os toques finais no interior e depois a 
decoração.  Na Nova Terra a estrutura foi construída.

 Alguns que foram Shaumbra aqui na Terra e que partiram, agora estão lá 
permanentemente, escolheram não retornar ao mundo da Velha energia em que vocês 
vivem agora.  Estão lá para ajudar a orientar os outros que em breve estarão vindo.

 Qual é o propósito desta Nova Terra de que falamos?  E à propósito, nós – como dizer 
– nós conversamos com vocês durante os sonhos.  Trabalhamos com vocês em níveis 
inter-dimensionais o tempo todo. E conversamos um bocado entre nós e com vocês.  
Falamos sobre a Nova Terra.

 E, temos que dizer logo que há um forte tendência nos Shaumbras que estão agora na 
Terra enquanto seres humanos... uma forte tendência de querer vir para este lugar 
chamado Terra Nova.  Diríamos que pelo menos dois terço de Shaumbras no mundo 
estão inclinados a vir para este lugar.  Ele é grandiosos. É magnífico.  Eu, Tobias, estive 
lá em alguma ocasiões... com alguns de vocês, à propósito, fazendo uma jornada até lá 
para ver como está toda a tecedura.

 Mas, qual é o propósito... por que uma Terra Nova?  Ela serve a dois propósitos 
básicos.  Ajuda a equilibrar a Terra da Velha Energia.  Ajuda a fornecer – como dizer –
um tipo de influência ou um potencial de influência para aqueles que ainda se 
encontram na Terra da Velha Energia, que pedem orientação de outros  reinos.  Então é 
um lugar para você, Shaumbra e para os outros que lá estarão residindo, um lugar para 
trabalhar com aqueles do mundo da Velha Energia.



191

 No Novo Mundo, na Nova Terra, vocês não serão apenas capazes de manifestar corpo 
físico quando quiserem, também terão capacidade de viajar pelos conduits, viajar de 
volta a esta Terra, esta Velha Terra pelos conduits inter-dimensionais de uma maneira 
que nem nós mesmos podemos. Mesmo os arcanjos e os anjos e todos os outros... nós 
temos uma enorme dificuldade quando tentamos vir para seu mundo.  Isso requer um 
sistema muito elaborado onde – como dizer – há outras entidades que, de uma certa 
maneira, criam uma linha de trava para nós, porque é muito fácil se perder nas energias 
da Terra, ficar preso nas energias da Terra.

  Então, mesmo eu, Tobias, que estou acostumado a entrar e falar com vocês, mesmo 
comigo há – como dizer – uma progressão de outros anjos... num certo sentido, dando 
corda, segurando... de uma certa maneira algo como uma corda de segurança para que 
eu não fique preso...ou seja, eles tem uma corda amarrada em volta de mim para me 
puxar de volta. (risadas)

 Vocês serão capazes de ir da Terra Nova para a Velha à vontade porque passaram 
inúmeras vida aqui, e ela é muito familiar a vocês.  Serão capazes de voltar, não em 
corpo físico, mas energeticamente. As pessoas ainda presentes na Velha Terra serão 
capazes de perceber vocês.  Poderão ver sua aparição, sua imagem... será mais fácil para 
elas.

 Vocês falam de fantasmas e sombras visíveis ou imagens... os seres que viajam da 
Nova Terra poderão voltar energeticamente para a Velha e aparecer... como nunca 
antes, dar-se a conhecer... especialmente para humanos iluminados e abertos.  Haverá 
todo um novo – como dizer – um ciclo de visões, por assim dizer.

 Lembram-se anos atrás quando avistaram numerosos – do que chamam – UFOs 
especialmente nos seus anos 50 e 60?  Havia uma proliferação deles.   Isso era porque 
muitos dos aspectos de quem vocês são estavam se projetando num potencial, no futuro 
para ver como as coisas estavam caminhando, em especial quando na Terra havia a 
probabilidade de sua destruição.

 Agora, haverá toda um nova agitação no ar com o que vocês chamam aparições, mas 
serão diferentes das aparições dos “grays”, ou aparições de humanos desencarnados que 
deixaram seus corpos mais não deixaram a Terra. Será um tipo diferente de aparição.  
Será – como dizer – normalmente visto pelos humanos como um círculo de luzes 
coloridas altamente condensadas, altamente acumuladas. Parecerá algo como se 
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houvesse uma porta ou uma abertura envolvendo este círculo de luzes.  É assim que os 
humanos perceberão quando um ser da Nova Terra retornar a Velha Terra.

 Naturalmente, os únicos seres – os únicos seres – que residirão na Nova Terra são 
aqueles que compreendem a verdadeira natureza da compaixão.  Sim, já vemos todos 
vocês entrando nisso. (risadas) Será necessário compaixão para permanecer neste lugar 
da Nova Terra, uma compaixão para não retornar a Velha Terra e tentar resgatá-la, ou 
salvá-la mesmo que a destruição seja iminente. Vocês percebem?  É necessária a 
compaixão para retornar a Velha Terra e ser simplesmente uma luz, simplesmente um 
potencial para os que assim desejarem... mas não interferir... nem mudar... sem tentar 
fazer mudança onde a mudança não é desejada... percebem?

 Então, a Nova Terra tem outro propósito também, um grandioso e glorioso propósito 
que é um pouco difícil de explicar totalmente.  Você vê... vocês têm esse enorme 
universo...grandioso.  Sabemos que olham para as estrelas a noite e ficam imaginando o 
que haverá por lá. Como dissemos anteriormente, “Não há muito por lá.”  Energia 
crua...  energia em transição... energia respondendo ao que estão fazendo aqui na 
Terra...percebem.. Este massivo, este universo massivo de vocês  é como uma sala 
vazia.

 Agora, por que vocês criariam tanto espaço e ocupar apenas um pedacinho aqui na 
Terra, um pontinho mínimo em comparação com seu universo todo?  Por que teriam 
feito isso, Shaumbras?  Ah, realmente, de maneira que o Lar possa entrar em sua 
realidade...de maneira que os anjos do reino celestial -  que não se encontram em seu 
espaço exterior – os anjos dos reinos inter-dimensionais possam entrar.  A energia do 
Lar, do Espírito, dos Elohim podem entrar. Vocês vêem... construíram este enorme, 
enorme hotel chamado universo, na expectativa de muitos, muitos convidados.

 Há alguma forma de vida por lá neste momento, mas não o tipo de forma de vida que 
esperariam, não do tipo humano a que estão acostumados.  Há forma de vida – mais 
uma vez, vocês vindo do passado – que estão lá fora.  Mas, mesmo assim se encontra 
numa minúscula fração dessa coisa enorme chamada universo.

 Então, agora os anjos, todas as entidades no reino celestial, a energia de Casa, do Rei e 
da Rainha e todo o resto...podem entrar.  E quando entrarem, vão precisar de orientação 
e compreensão de como se estabelecer seja na forma de vida física ou simplesmente na 
forma de vida energética.  Vão precisar de um
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Lugar onde encontrar entendimento.  Eles irão precisar de uma biblioteca, queridos 
amigos.

 E, a Nova Terra é a biblioteca do universo e de Tudo Que É.  Na Nova Terra estão 
todas as experiências por que passou cada humano.  Não é algo como os registro 
akáshicos de que vocês falam.  É diferente.  Não é simplesmente um catálogo ou um 
registro como os akáshicos.  É uma biblioteca viva que contém todas as emoções... cada 
pensamento... cada sentimento...cada experiência cada escolha e toda a sabedoria de 
tudo que vocês fizeram na Terra.

 Os anjos que entrarem em seu universo físico vindo de outros reinos vão precisar de 
um lugar onde buscar a compreensão, o entendimento.  Precisarão de outros seres para 
conversar sobre como as civilizações são construídas, sobre como podem aprender a 
conectar com suas próprias divindades através da experiência.  Vocês percebem... para a 
realização e completude é preciso entrar – difícil de compreender – mas, é necessário 
entrar mais numa realidade física... entrar em seu universo... passar pelo tipo de 
experiências que todos vocês passaram... mas não com tanta dificuldade... não com tanta 
luta.

 Eles virão à biblioteca da Nova Terra quando precisarem de conhecimento, quando 
precisarem aprender.  Eles irão até aqueles de vocês que residirão nesse lugar para 
orientação e aconselhamento.  Esse é o verdadeira propósito da Nova Terra, a biblioteca 
de Tudo Que É, a maneira de o Lar entrar e ter todas as ferramentas de que necessita.

 Então, lá está havendo muito progresso porque aqui vocês estão progredindo muito.  A 
construção, a edificação da Nova Terra está  - como dizer em seus próprios termos – a 
frente da programação porque vocês estão adiantados no programa.  A construção da 
Nova Terra corresponde a própria iluminação e sabedoria de vocês.  Ela só pode ser 
construída na mesma rapidez com que vocês se movem.

 Então, realmente alguns seres começam a residir lá permanentemente, muitos

dos que estão trabalhando lá não serão capazes de ficar.  E, mais uma vez, queridos 
amigos, temos que enfatizar que quem vai para Nova Terra habitar esta biblioteca de 
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toda a sabedoria e conhecimento e amor, vai pra lá porque está preenchido com 
compaixão total... total compaixão.

 Com esta palavra divina da compaixão, adoraríamos introduzir nossa convidada de 
hoje.  Mais uma vez inspire profundamente, Shaumbra, e apenas sinta sua energia 
amorosa e compassiva, uma convidada que queríamos introduzir faz muito tempo.  Mas 
havia uma seqüência que todos nós precisávamos seguir, é uma energia tão, tão divina 
em todos os aspectos.

 Pedimos que dêem neste dia as boas-vindas a energia de Quan Yin (pronuncia-se Quan 
Yin ou Quon Yin).  Quan Yin... a pureza das freqüências femininas.  Quan Yin não é 
uma pessoa, por assim dizer. É um energia arquetípica.  Mas é cheia de vida... 
realmente.  É plena de amor, compaixão e perdão.

 Quan Yin é uma energia que encarnou em muitos seres vivos, entre eles Maria... 
Sofia...muitos e muitos outros, especialmente encarnando em corpo feminino, no 
receptáculo feminino.  Mas, houve ocasiões em que Quan Yin também encarnou na 
energia masculina.

 Ela entra agora após a Concordância Harmônica – e somente após a Concordância 
Harmônica – de uma nova maneira.  Oh, ela tem estado por aí.  Quan Yin tem o 
compromisso de permanecer nas energias da Terra enquanto houver seres em ciclo 
cármico, no ciclo de vidas.  Sua energia pode entrar agora de uma maneira nova e muito 
potente...  Agora que todos nós passamos pela Concordância Harmônica.  Ela entra 
agora, seja você homem ou mulher.

 Ela é simbolizada pela lótus branca.  Ela é simbolizada pelo número 33. Se você o tem 
visto ultimamente, Quan Yin e a energia de Quan Yin estão diretamente com você. Ela 
é simbolizada como o receptáculo, como a energia que nutre, como a energia que dá 
nascimento.  É a essência da compaixão e perdão.  E, ela está tão presente conosco em 
nosso espaço hoje.

 A energia de Quan Yin pode ser incorporada por todos vocês, como dissemos.  Não é 
como uma pessoa.  Ela é uma energia arquetípica que vocês ajudaram a criar, que 
começou a fazer sua presença conhecida há 2.500 anos antes de Jesus.  Mas ela se deu a 
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conhecer de uma maneira muito poderosa na Terra, aproximadamente 400 anos após a 
partida de Jesus.

 Quan Yin, como dissemos, encarnou em muitos, muitos seres físicos, mas agora esta 
energia está disponível.  É uma energia, num certo sentido se poderia dizer, que já está 
em cada um de vocês.  Quan Yin é a freqüência feminina, o receptáculo da vida.  Mais 
que tudo, você poderia dizer, que Quan Yin é a energia da Nova Energia, a porção da 
Nova Energia doadora da vida, o assento da criatividade.  Ela entra agora... latente em 
alguns de vocês, muita ativa em outros.

 Não queremos dizer – como falar – embaraçar ninguém aqui... mas se você quiser 
sentir, e ver, e tocar, talvez até sentir o perfume da essência de Quan Yin aqui hoje, há 
uma pessoa que concordou em – como dizer – permitiu isso, mostrar isso, pois ela 
trabalha com essa energia muito de perto.  Falem com a mestre, a “Doutora da 
Respiração” (referindo-se a Dra. Norma Delaney), se você quiser ver e sentir o amor e a 
compaixão de Quan Yin, pois elas trabalham juntas há muito tempo.  Ela, a Doutora da 
Respiração, incorpora Quan Yin.

 Todos vocês têm esse potencial.  Não é reservado a ninguém em especial.  Todos tem o 
potencial de incorporar compaixão e misericórdia.  Todos têm o potencial de introduzir 
esta energia da lótus branca, o 33 que também corresponde a número de Jesus.  Isso já 
deve lhes dizer alguma coisa.

 Quan Yin entra hoje e está realmente deliciada de estar aqui.  Ela sente prazer em estar 
com cada um e todos vocês.  Ela não é um guia, queridos amigos.  Ela não pode fazer as 
coisas por você.  Ela pode ser parte de você, a freqüência feminina.

 É muito importante a presença dela hoje conosco.  Tudo isso faz parte de uma reunião 
que tivemos muitos dias atrás com um pequeno grupo de Shaumbra de todo o mundo.  
Eles pensavam que nos reuníamos para celebrar, dançar e comer.  Eles na verdade 
estavam se reunindo para introduzir uma Nova Energia, para assentá-la.

 Muitos deles estão presentes hoje aqui nesta sala, nesta montanha porque estão 
ajudando a assentar isso para o resto dos Shaumbra.  Eles sabem porque foram 
chamados aqui.  Eles sabem o que estão ajudando a assentar.  A maioria deles percebeu 
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que havia uma energia trabalhando ao redor deles nos últimos dias.  E, de fato é Quan 
Yin.

 Por que ela entra agora?  Por que tivemos esta reunião de Shaumbra no Agora muitos 
dias atrás?  É para apresentar uma dinâmica muito interessante da Nova Energia agora 
disponível para vocês.  Mas, precisa ser assentada.  Ela precisa ser assentada.

 Falamos a este grupo muitos dias atrás sobre a Nova Energia, um atributo, um atributo 
da Nova Energia no qual vocês estão entrando. O que dissemos a eles, e o que 
desejamos partilhar com Shaumbras pelo mundo afora, é que há algo muito especial 
neste Novo Ano com a Nova Energia... algo que pode levar um tempinho para ser 
percebido em toda a sua plenitude...como isso se integra em você e em sua vida.

 Este atributo, esta energia é que , querido Shaumbra, VOCÊ AGORA ESTÁ SEGURO.  
VOCÊ AGORA ESTÁ SEGURO.

 Enegia Nova em si mesma é segura.  É equilibrada.  A Velha Energia estava em 
constante fluxo, e mudança, e desequilíbrio; portanto, você jamais sentiu-se seguro.  
Jamais sentiu-se seguro consigo mesmo.  Então, introduzimos a Nova Energia;  ela 
contém o elemento de “seguro”.

Você pode aceitar isso em sua vida?  Pode permitir a si mesmo estar numa energia 
segura?

 O que queremos dizer com seguro?  Segura... que você pode ser você mesmo... tudo 
que você é...incluindo sua divindade.  Você manteve sua divindade fora dos níveis 
subconscientes porque não se sentia seguro.  Por que iria trazê-la para um ambiente tão 
caótico?  Por que um pai iria querer levar um filho a um lugar pesado... um bar... um 
botequim cheio de tumulto?

 Você não se sentiu seguro, Shaumbra.  Você nunca teve segurança nesta vida. Mesmo 
nos braços de seus pais, não se sentiu seguro.  Você percebe...a única vez que o vimos 
realmente seguro foi quando esteve sozinho consigo mesmo.  Você não se sentiu seguro 
na maior parte do tempo em companhia dos amigos... especialmente na companhia da 
família... especialmente no trabalho.  Você não tinha segurança para ser quem realmente 
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é, achava que seria ridicularizado,  punido, e diminuído.  Então, você ficou com um pé 
atrás.

 E, ao mesmo tempo você  se sentiu inseguro na própria vida.  Achou a vida muito 
ameaçadora, seja fisicamente como um acidente de carro, um ataque terrorista talvez, 
uma doença em seu corpo.Você jamais se sentiu seguro.

 Por isso, queridos amigos, temos muita compaixão e amor por vocês.  Isso nos faz 
chorar.  Nos fez chorar muitas, muitas vezes, você jamais se sentir seguro o suficiente 
para estar neste mundo e ser também divino.

 Não se sentiu seguro em sua mente, às vezes achando estar sendo atacado de dentro ou 
de fora. Então, você aprendeu a controlar e restringir seus pensamentos.  Encontrou um 
pequeno espaço nesta sua mente de maneira a sobreviver. Aí, você ficou lá dentro.

 Você tentou bloquear pensamentos.  Tentou escolher suas palavras tão cuidadosamente 
porque tinha medo – tinha muito medo – da energia por detrás delas.  Você não se 
sentia seguro.  Você guerreou dentro da mente, argumentando contra e a favor, sentindo 
que havia algo chamado ego, maior e mais forte que você.

 Fato interessante... você utilizou apenas uma pequena parte da benção que é sua mente 
porque tinha medo dela, medo de si mesmo, Shaumbra.  Fala-se do uso de apenas 10por 
cento da capacidade mental.  Oh, nem se chega perto!  Os humanos usam apenas uma 
fração de uma fração de uma fração do potencial disponível.  Não está contida no 
receptáculo físico.  Está contida na energia por toda a sua volta.

 Mas, você não se sentia seguro dentro de sua própria mente... tão inseguro que alguns 
de vocês se despedaçaram.  Desistiram do controle em favor dessas outras vozes e essa 
outras coisas em sua mente.  Vocês chamam esta condição de “múltiplo”... tão inseguro 
que você cedeu para estes outros aspectos.  Em primeiro lugar, tudo é você.  Mas não é 
o você base... aspectos.... pequenos fragmentos aos quais você cedeu todo o poder 
porque não se sentia seguro dentro de si mesmo.

 Você não se sentia seguro com as energias ao seu redor, de outras pessoas.  Você criou 
essa coisa de “luz branca” onde se encasulou e fechou-se para o resto do mundo, usando 
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uma ferramenta porque não se sentia seguro.  Achava que outras energias de humanos 
fossem atacar e devorar você.  Na se sentindo seguro, você criou sua própria ilhota. 
Sepultou-se para evitar as energias externas...às vezes com medo de tocar as pessoas... 
com medo de germes... medo das energias.  Então, você se fechou.

 Hoje demos a Cauldre um pequeno e engraçado exemplo para que tivesse empatia e 
compaixão.  Antes dos Shouds ele sempre faz uma preparação das energias bem 
estranha (algumas risadas e também de Tobias), sentando-se em casa logo antes do 
Shoud.  E, hoje queríamos tirá-lo de equilíbrio.  Assim que enviamos uma grupo de 
pessoas pra lá (mais risadas) bem no meio de suas preparação.  E isso o deixou maluco!

 E ele achou que tinha perdido seu espaço e seu foco.  E, quando ele saiu da sala para 
ver que diabo estava acontecendo (mais risadas), ele sequer conseguia tocar os 
humanos.  Ele se sentia num espaço tão precioso.  Tivemos que dar a ele este exemplo, 
de maneira que depois – como dizer – ele pudesse nos ajudar, contando isso pra vocês.

 Você não precisa mais ter medo disso.  Pode ser completamente aberto em sua energia 
e abraçar os outros, e partilhar energias sem se preocupar . Pode estar num espaço 
seguro o tempo todo.

 Desculpe, Cauldre. (mais risadas)

 Queridos amigos, Este Novo Ano... este Ano AGORA... este Ano de Nova Energia... 
tem o potencial neste instante e aqui de ser seguro fisicamente. Seguro mentalmente. E 
agora é seguro para seu espírito se expressar.

 Essa não é uma condição criada por nós.  É uma condição que vocês criaram.  Somos 
simplesmente os repórteres.  Somos simplesmente os mensageiros.

 Imagine por um momento... imagine-se sentado num lugar totalmente seguro... seguro 
para seu corpo físico, que pode rejuvenescer a si mesmo e se re-equilibrar
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a qualquer hora.  Sim, seu corpo continua passando por coisas.  Você pode pegar uma 
gripe, ou um resfriado, talvez uma doença.  Mas, na Nova Energia ele tem a habilidade 
de se re-equilibrar.  É seguro. É seguro.

 E, quando chega a hora de deixar seu corpo físico para trás – o que chamam morte –
será por sua escolha.  Não será impingido a você.  Você escolherá quando e como partir.  
Você honrará e amará seu corpo e ele te honrará e amará em retorno.

 Imagine-se num espaço tão seguro que pode manter sua mente firme, onde não tem que 
lutar mais dentro de sua mente.  Você pode estar ciente dos muitos aspectos de sua 
mente, de sua personalidade, de si mesmo.  Eles não tem que lutar uns com os outros ou 
competir uns com os outros.  Você não precisa ter um tirano controlando sua vida...   
Você não precisa mais de um lado obscuro que recear.

 No espaço seguro todas as energias da luz e da escuridão se dissolvem. Há equilíbrio.  
Não se trata de um ou do outro.. “Num espaço seguro” não significa que é puramente o 
que chamam “luz”.  É tudo.  É tudo, unido em harmonia e em equilíbrio.

 Vemos com muita freqüência que vocês estão fechados em suas mentes.  Têm medo de 
seus próprios pensamentos, e sonhos, e imaginação.  Realmente, foram ensinados a não 
sonharem acordados.  Foram ensinados a não permitir uma total expressão mental.  
Então, criaram um conduit bem fininho e pequeno por onde a energia passa através do 
cérebro para seu corpo e seu espírito...descendo num pequenino e delgado... um 
canalzinho minúsculo.

 Abra-se, Shaumbra.  Agora é seguro.  É seguro.  A pior coisa que pode acontecer é 
você ser engolfado pelo assombro diante do que tem segurado, sem fôlego diante de 
tanta restrição que se auto impôs.  Neste instante você está numa energia segura.  E 
assim vai continuar.  Foi assentada vários dias atrás por um grupo de Shaumbra que 
compareceu a celebração.  É apresentada agora a todos os Shaumbras para ser 
assentada.  Seu espírito está seguro para sair, é seguro a sua divindade brincar nesta 
realidade, brincar com você.

 Quan Yin entra hoje, pedindo para ajudar a todos os Shaumbras pelo mundo afora, 
neste exato momento a assentar a energia segura, assim que você pode incorporá-la, 
tomar posse dela.  Lembre-se – sem esforço. Vemos alguns de você por aí fazendo 
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esforço, tentando trazer um espaço seguro.  Está aí.  Está aí. Não é preciso nenhum 
esforço.

 Como é assentar?  Ah...aceitação... inspirá-la para dentro de seu corpo... respirando-a 
para dentro de seu espaço, para dentro de sua realidade.  Isso é tudo.  É tão simples!

 Através da energia de Quan Yin, vamos celebrar a energia segura em que vocês estão.  
Através da energia de Quan Yin, vamos introduzir e assentar a Nova Energia segura em 
sua vida.

 Respirem profundamente, Shaumbra, por todo o mundo.

 É real?  Tão real quanto escolham neste momento...tão real quanto permitirem.

 Falando em escolha... queremos falar disso um pouquinho também, como fizemos 
outro dia.  Muitas de suas escolhas e decisões na vida têm se baseado no medo, na falta 
da sensação de segurança.  Imagine agora a energia segura na qual está neste 
momento...e quanto suas escolhas na vida serão diferentes.  Se você se sente seguro 
física, mental e espiritualmente, o quão diferentes serão suas escolhas?

 Pense por um momento e sinta como fez suas escolhas e tomou suas decisões no 
passado... baseando-se no que era seguro e no que não era... o quanto protegido se sentia 
ou não... baseando-se em quanta dor escolheria ou não.  Não precisa mais ser assim.

 Suas escolhas agora podem ser livres e abertas porque você se encontra num espaço 
seguro..  Você incorporou este espaço seguro dentro de seu ser.  Imagine como serão 
diferentes suas escolhas... quando largar um emprego que pedimos a você para deixar 
faz bastante tempo – porque alguns de vocês são teimosos às vezes (algumas risadas)... 
escolhas sobre relacionamentos e seus parceiros – escolhendo-os porque tantas vezes no 
passado você não se sentiu seguro.

 Então, o que fazia?  Escolhia uma energia bem forte para se sentir 
seguro...financeiramente...fisicamente.  Mas, o que aconteceu quando entrou em casa 
com eles?  Suas energias fortes e sobrepujantes talvez tenham mantido o mundo de fora, 
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mas depois começaram a trabalhar em você.  Você se tornou uma vítima de suas 
tremendas energias.  Você os escolheu porque desejava segurança diante dos elementos 
externos.  Mas, de fato, o que percebeu foi que não estava seguro de maneira nenhuma.  
De uma certa maneira você entrou no covil do diabo.

 Imagine-se fazendo uma escolha sobre um emprego ou um(a) parceiro(a) a partir de 
uma energia segura agora, não daquele espaço Velho desequilibrado ou incompleto, 
mas a partir de segurança.  Segurança... significando que é seguro ser tudo que você é 
agora mesmo, Shaumbra.  Você compreende?

 É uma energia segura porque não é mais uma energia de dualidade...você vê.  A Nova 
Energia é equilibrada.  Contém os quatro elementos – a luz, a escuridão, o neutro e a 
semente crística  em um.  É equilibrada.

 Como falamos faz um bom tempo, em nossa discussão sobre as quatro bolas de gude, 
os quatro elementos, após algum tempo, após a introdução do elemento da luz-Cristo, os 
velhos elementos de luz e escuridão e o neutro começam a acolher os atributos da 
energia crística, a energia divina. Eles incorporam a divina energia.  E, se estabelece a 
energia dos “quatro”, uma energia equilibrada, equilibrada.  É um espaço seguro para se 
estar.  É por isso que podemos vir hoje com Quan Yin e dizer que vocês estão numa 
energia segura agora.

 Antes de fazer escolhas e tomar decisões nas próxima semanas – e muitas virão a você, 
muitas, muitas – como dizer – oportunidades para escolher virão a você – inspire 
profundamente.  Sinta o espaço seguro que você ajudou a assentar e a ancorar nesse 
dia... o espaço seguro que está incorporado em seu ser – o espaço seguro sem esforço... 
sem esforço, como falamos no início deste Shoud neste dia.

Então, faça suas escolhas e tome suas decisões desta plataforma ao invés de utilizar a 
plataforma do velho desequilíbrio da dualidade.

 É aí que vida começa a ficar divertida, Shaumbra.  É quando fica excitante.  É quando 
você não precisa mais ter medo.  É onde você começa a compreender verdadeiramente 
que tudo vem a você... a seu serviço... sem medo da mente ou do corpo... ou 
desconectado do espírito.  No espaço seguro eles se unem.
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 Quan Yin quis entrar já há um bom tempo.  Muitos de vocês em nossa discussões têm 
perguntado quando ela entraria como convidada. E, agora é o momento apropriado.  Sua 
energia está dentro de você e por toda a sua volta. Ela pede mais uma vez a todos 
Shaumbras mundo afora que inspirem, que se apoderem e incorporem a Nova Energia 
segura.  Daqui por diante façam dela a sua plataforma.

 Você está seguro, Shaumbra.  Você está seguro.  Agora é tempo de regozijo na vida.

 Gostaríamos de resumir a energia deste dia com quatro hóspedes da Nova Energia deste 
Novo Ano... quatro simples lembretes pra você... algo com que ocupar seu cérebro por 
um tempinho enquanto continuamos a assentar a energia.  Quan Yin continua a estar 
bem presente em todos vocês, todos.

 O primeiro hóspede da Nova energia é COMPAIXÃO.  Falamos disso longamente em 
nossa última reunião... ter compaixão por si mesmo e por todos.. parar de tentar mudar o 
mundo... e honrar cada e todo indivíduo por suas escolhas e sua jornada.  Deste espaço 
de compaixão se estabelece toda a Nova Energia, um potencial para os outros.

 Querem ser professores?  Querem ser curandeiros?  Você não pode mais fazer isso na 
Velha Energia.  Confie em nós.  Alguns de vocês continuam a tentar, voltando as velhas 
ferramentas da Velha Energia.  E, fica pensando porque ninguém bate a sua porta!  O 
espaço de compaixão, ou aceitação de Tudo Que É... proporciona um potencial para 
quem escolhe mudar.   Então, eles virão a você.  Eles sentirão a compaixão.  Sentirão o 
espaço seguro em que você se encontra.

 O segundo hóspede na Nova Energia é EQUILÍBRIO... equilíbrio.... equilíbrio, 
significando que todos os elementos se unem harmoniosamente ao invés de se oporem.  
Eles agora estabelecem a plataforma segura.

 Sua vida é plena de equilíbrio.  Não significa que não é excitante.  Significa que sempre 
retorna ao equilíbrio.  Seu corpo retorna ao equilíbrio.  Sua mente retorna ao equilíbrio.  
Seu espírito se equilibra com o humano.  É uma da energias importantes de agora em 
diante... o equilíbrio.  O equilíbrio ajuda a criar segurança.  A segurança faz com que 
seja possível a você fazer todo um novo conjunto de escolhas.
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 E ao fazer, entramos no terceiro hóspede da Nova Energia.  É a 
EXPANSÃO...expansão...da compaixão para equilíbrio, para expansão... significando 
que você pode expandir sua energia para ser quem realmente é.  Você não tem mais que 
viver numa tumba.  Você pode se abrir para tudo ao seu redor. Você pode expandir sua 
mente.  Você pode expandir seu espírito.

 Expanda sua energia!  Muitos de vocês vivem nesse minúsculo mundo de energia.  
Abra-o agora mesmo...expanda cinco, dez pés em volta de si mesmo, e depois uma 
milha, e então  centenas de milhas, e aí até o limite do universo e de volta.  E, você não 
perde energia fazendo isso.  Nada pode entrar e sair de você porque você aprendeu 
como possuir sua energia.  Então, você pode se expandir.

 À propósito, Cauldre pede que façamos aqui uma observação sobre essa coisa toda de 
segurança, que sabemos muitos de vocês gostariam de ouvir. Vivendo agora na energia 
segura, vocês podem perder peso.  O corpo gordo foi parte da proteção porque você não 
se sentia seguro.  Você começou a desenvolvê-lo, tantos de vocês, quando criança 
porque não se sentia seguro em lugar nenhum.  Você entrou nessa nestes últimos anos 
com todas essas mudanças ocorrendo ao seu redor.  Não se sentia seguro mudando da 
Velha Energia para a Nova.  Assim se armou.

 Muito pessoalmente, eu, Tobias prefiro uma figura cheinha! (risadas e risadinha de 
Tobias) Nos meus dias era um senhor símbolo de sucesso.  Essas figuras magrelas tão 
consideradas em sua sociedade atual... Não dou muita importância.  Quando eu voltar à 
Terra, sei o que procurar! (muitas risadas)

 É seguro agora perder peso físico.  Como você faz issso?  Sem esforço!  Tente uma 
dieta e ela vai te deixar escaldado. Faça isso sem esforço.  Faça através da respiração.  
Faça isso por escolha agora, por seu corpo.  ESCOLHA fazer isso e depois possua esta 
energia.  Escolha fazer isso porque é seguro agora SER QUEM VOCÊ É.

 Permita cada parte de você expandir, se abrir.  É como se estivesse por toda a sua vida 
engaiolado num quartinho minúsculo ... e então sair para respirar, sentir e experimentar.  
Permita a si mesmo expandir-se.

E, finalmente, o quarto hóspede da Nova energia deste Ano Novo é 
EXPRESSÃO...expressão.  Você passou por toda essa abertura, permissão e integração.  
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É importante também a expressão, aplicar a expressão graciosa num espaço seguro. O 
que poderia ser mais belo?  Expresse-se em tudo que faz... num emprego... num hobby... 
em seu trabalho como facilitador.  Permita a si mesmo expressar-se.

 Mas há um elemento da expressão que passa a atuar aqui.  É parte da Nova Energia.  
Você vê... na velha energia você pensava a expressão como sendo uma energia 
empregada pra fora, um fluir para fora.  A expressão da Nova Energia é também o 
receber de volta.  É onde se fala do princípio todo de “se algo vem a você”.  Veja 
bem...quando você expressa seu ser no seu mundo, em sua vida, a expressão retorna 
para dentro de você. Expressão é para dentro e para fora.  A expressão também significa 
alimentar.  É o retorno.

 Quando você permite a si mesmo expressar quem você é nesse espaço seguro, ficará 
espantado como o universo expressa de volta para você... uma correlação direta...uma 
correlação direta.  A pergunta é, “Você pode receber?”  Pode você pegar, tomar o que 
retorna... todas as dádivas?

 Então, partimos da compaixão...para equilíbrio...expansão... e então expressão. E o 
ciclo está completo, queridos amigos.

 Muita energia foi entregue neste dia, envolvendo e entretecendo por entre as palavras.  
Muita energia foi entregue para além das palavras, de tantas maneiras.

 A energia de Quan Yin entra para ajudá-los a assentar.  A energia de Quan Yin entra 
porque o feminino não estava seguro.  O feminino estava sendo sobrepujado. Estava 
sendo mal-tratado e aproveitado.  Quan Yin entra agora, energia completamente 
equilibrada do masculino e do feminino.

 Você percebe... Quan Yin não é verdadeiramente uma mulher.  Quan Yin é agora a 
personificação do masculino e do feminino unidos em um receptáculo.  Quan Yin 
entrou hoje para honrar você e lhe agradecer, e trabalhar com cada um no verdadeiro 
assentamento da energia segura da Nova Energia.  Quan Yin vai trabalhar com cada um 
e todos que assim escolherem entre agora e nossa próxima reunião, auxiliando na 
compreensão da beleza e da alegria de fazer escolhas de um lugar seguro.
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 Então, você não vai estar sozinho nestes próximos 30 dias.  Vai haver muita atividade 
em sua vida.

Querido Shaumbra, nós te amamos ternamente.

 E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil - fevereiro de 2004

soniagentil2002@yahoo.com.br

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 3 de janeiro de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 6: Nova Energia, Energia Segura

Perguntas & Respostas

 E assim é, Shaumbra que prosseguimos com a energia desse dia amoroso e memorável, 
um dia que somos honrados pela presença de Quan Yin... pelo assentamento de uma 
energia segura... pela habilidade de fazer escolhas em sua vida de uma plataforma de 
equilíbrio, expansão e expressão.  Mais uma vez, tudo isso sem esforço, muito simples.

 Sabemos que devido ao seu condicionamento e seu passado, você vai tentar tornar a 
coisa complexa.  Vai fazer esforço.  Depois, lembrará o que falamos aqui hoje.  E isso 
vai sem esforço.  Se torna gracioso.  Torna-se muito belo, queridos Shaumbras.

 Agora, ouvimos alguns de vocês, conversando em voz alta ou mentalmente no seu 
intervalo.  E vocês diziam, “Bom você ter falado sobre uma energia segura, Tobias.  
Você vai providenciá-la para nós?  Vai nos garantir segurança?  Como é que você nos 
diz essa coisas, Tobias? Como é que nos diz que estamos numa energia segura? O que 
mudou?  O que todos vocês aí do outro lado vão fazer para que fiquemos seguros?”
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 Mais uma vez, é muito simples.  Voltando a nossa discussão no último Shoud sobre 
compaixão.  Você vê.. quando você é compassivo -  sem tentar mudar as coisas, sem 
tentar alterá-las, mas simplesmente honrando tudo e todos -  então o universo, o Espírito 
e Tudo Que É tem compaixão por você... é assim, simples.

 Quando você não tenta mudar os outros, eles não tentam mudar você.  Se não está 
tentando afetar tudo e julgar as coisas, elas não afetam, nem julgam você.  Este é o 
princípio básico da energia na Terra.  E, sempre foi e continuará a ser.

 Quando você está pleno de compaixão, tudo que retorna a você é compaixão.  Se você 
não está julgando os outros – mas honrando e aceitando-os – o que retorna a você é 
aceitação e ausência de julgamento.  E, você vê, isso é seguro.  Nenhuma das tão 
chamadas entidades das trevas pode agarrar, engolir você porque se você está num 
espaço compassivo, elas não podem fazer isso. Apenas quando você está 
desequilibrado... julgando... sem honrar os demais... tentando mudá-los contra sua 
vontade é que as energias podem vir.

 Então, é muito simples.  Como dissemos mais cedo, não é algo que tenhamos criado.  
Somos simples mensageiros.

 Quando você é compassivo, tudo ao seu redor apóia sua compaixão.  E, então, é seguro.  
É seguro.  Isso combinado com a dinâmica da energia do “quatro,”

a Nova Energia, cria uma plataforma segura para você viver... ser... e expressar...  se 
divertir... e festejar a vida.

 Mantenha isso simples Shaumbra.  Mantenha a coisa simples... nenhum esforço é 
necessário.

 Com isso temos o prazer de receber suas perguntas se estão seguros para apresentá-las. 
(risadas)
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 PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (via Internet, lida por Linda): Keiko, a baleia, 
morreu sendo notícia em todo o mundo.  Há algo por trás da história de Keiko, a baleia 
além do que todos sabem?

 TOBIAS:  Realmente, pode-se dizer que as baleias e os golfinhos e tantos outros 
animais aquáticos levam – como dizer – levam um atributo energético maravilhoso.  
Muitos de vocês, que se encontram na forma humana, vieram pela primeira vez visitar 
este lugar a Terra, projetando suas energias nas baleias e golfinhos.  Isso não quer dizer 
que você tinha a alma de uma baleia ou de um golfinho.  Vocês simplesmente...  eles 
foram um táxi para vocês. Eram um veículo para vocês. Vocês permitiram que suas 
energias entrassem nas energias deles.  E eles proveram um maravilhoso espaço dentro 
de seus corpos e de seu ser energético de maneira que vocês puderam se acostumar a 
todas as energias da Terra.

 Eles também carregaram – como dizer – uma lembrança muito poderosa do passado de 
vocês, de sua jornada para chegar a Terra.  Também carregaram uma energia muito 
forte para Gaia.  Eles têm funcionado como armazéns de energia e mantenedores de 
energia para vocês e para a Terra por um longo, longo tempo.   Vocês são muito 
conectados especificamente com este tipo de seres vivos.

 Então, quando este ser famoso fez recentemente sua passagem e se tornou notícia, isso 
foi um lembrete.  Fazendo saber a vocês que muito das energias que estes seus queridos 
amigos estiveram mantendo, agora estão sendo entregues de volta a vocês.  Não é 
preciso ficar triste.  Tem a ver com compaixão e compreensão do ciclo inteiro de tudo 
isso.  Mas é um momento para lembrar, para entender – pelo menos de um ponto de 
vista energético – a jornada que os trouxe para cá à Terra, seus primeiros dias na Terra.

 E, também para entender que estes seres são – num certo sentido, é difícil descrever –
anjos por seu próprio direito.  E, mais uma vez, enquanto eles deixam o planeta, pelo 
menos em termos de seus corpos físicos, suas energias continuam disponíveis para 
vocês trabalharem.  De uma certa maneira eles se tornam seus runners (mensageiros 
energéticos).  Então, mais uma coisa para liberar, mais uma coisa para honrar! 
Obrigado.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone):  Meu emprego é  
caótico, um transtorno e exige muito. Tenho um chefe com altas expectativas.  E tenho 
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muito trabalho em usar o que você sugere – permitir, ficar de fora e permitir.  Você 
poderia me dar algumas sugestões?

 TOBIAS:  De fato, permitir está em todos os pontos de vista.  O permitir é deixar que 
brinquem seus próprio jogos de ser exigentes... controladores... manipuladores... 
objetivos programados...  jogos de poder.  Que maravilhoso jogo para se brincar... se 
você quer estar no jogo!  O permitir é também permitir a si mesma retirar sua energia 
daí.  Você não está amarrada.

 Não há doutrina divina que tenha dito que você precise ficar nesse emprego.  Acho que 
nós dissemos a você, mais cedo na canalização de hoje, que a qualquer hora que queira 
sair, estará em segurança para fazer isso. (algumas risadas) Estamos encantados que 
você tenha retornado para receber mais dessa energia.

 Permitir é entender que eles estão passando por seus processo próprios, mas que você 
não tem que ter mais participação nisso... a não ser que escolha assim.  Há tantos 
potenciais a mais lá fora, agora mesmo para você.  Podemos vê-los de nossa 
perspectiva.  Eles rodeiam você neste instante.  É simplesmente uma questão de você 
escolher qual.

 Agora, você não tem que saber detalhes ou nomes.  Tem que fazer uma escolha por si 
mesma da plataforma segura de que falamos antes... a escolha – não propriamente 
designada para suas necessidades materiais – mas para preencher seu espírito... a 
escolha de ter alegria em sua vida... a escolha de estar com pessoas que você quer e 
escolhe estar...  a escolha de abundância sem sofrimento.  Todas estas coisas estão 
esperando você.  Você não tem que ficar lá.

 Nenhum de vocês aqui... nenhum de vocês foi feito pelo Espírito ou pelos anjos para 
estar em um lugar, seja em termos de trabalho, ou ter um certo parceiro(a), ou certo 
relacionamento.  Você escolheu.  Você escolheu.  Como dissemos mais cedo na 
semana, não usem mais o termos “ELES me disseram,” porque jamais dizemos a vocês.  
Talvez, “Eles me aconselharam,” mas não que eles disseram pra mim.  É sua escolha.  
Agora, é de sua escolha e liberdade fazer isso de uma espaço seguro.  Ficará espantada 
com o que corre para sua vida. Obrigado.

 SHAUMBRA 2: Obrigada.
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 PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (via Internet, lida por Linda): Querido Tobias, me 
encontro numa situação com uma pessoa da família que parece viver e respirar conflito, 
drama e energia da raiva. Sinto-me confuso na maneira como lidar com isso.  E assim 
venho carregado minha própria raiva. Você pode, por favor, me ajudar a entender o que 
está acontecendo?  Eu te amo!

 TOBIAS:  Realmente, é entender – como você já entende – que é a raiva deles, o drama 
e o conflito deles.  E como dissemos mais cedo hoje, isso não precisa afetá-lo mais.  
Você pode estar ciente, mas não tem que se sentir levado por isso.  Se acha a situação 
muito difícil para ficar por perto, afastasse provisoriamente.  Isso lhe dará uma melhor 
perspectiva das dinâmicas em jogo.

 Entenda que há muitos, muitos humanos na Terra que amam um drama. É um ciclo de 
altos e baixos de que precisam para se alimentar.  É a dualidade funcionando.  Eles a 
adoram.

 Então, como dissemos, seja compassivo, mas também compassivo consigo mesmo.  
Você não tem que permanecer na situação.  Agora, você deve ficar imaginando como 
sair disso.  Alguns elementos de medo vem à tona.  Simplesmente vá a essa plataforma 
de segurança, e a partir dela faça sua escolha.  Faça sua escolha de não ficar enredado 
em tudo isso.  e ficará espantado com toda a nova dinâmica que resultará daí.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone):  Oi, Tobias.  Minha 
mãe morreu alguns dias atrás.  No Natal.  Como ela está, especialmente, à luz de... ela 
carregava consigo uma crença pela vida inteira, de que não havia nada alem da vida 
humana!  Como ela está?

 TOBIAS:  Devido ao trabalho regular que fazemos com você – como dizer _ estávamos 
disponíveis quando ela fez a passagem.  A passagem em si foi muito pacífica.  Não 
houve trauma.  E queremos dizer isso muito literalmente... quando se tornou ciente após 
a passagem, seus primeiros pensamentos ou palavras para nós foram, “Mindy tinha 
razão!”  (muitos aplausos e risadas)  Isso a deixou muito satisfeita porque sempre havia 
uma parte dela, como você sabe, em conflito para alinhar com as energias de seu pai, e 
uma parte que verdadeiramente queria se alinhar com você.
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 Sempre houve uma parte de si mesma que ela reservou, desejando estar 
verdadeiramente com você.  Mas, ela sentia que seu papel na vida era ter um 
relacionamento energético feminino secundário com seu pai.  Ela ouvia o que você dizia 
– em silêncio, é claro.  Ela ouviu as palavras e sentiu a energia.  Mas, jamais pode se 
permitir experimentar ou fazer as perguntas que verdadeiramente desejou fazer.

 Nos últimos dias, como você sabe, havia uma conexão bem diferente e mais profunda 
entre vocês duas.  Ela confiava em você, mesmo que as palavras não fossem ditas.  As 
energias estavam ali, e elas têm sido uma parte tão importante de sua vida neste último 
mês ou mais.  Ela estava se apoiando nisso especificamente – sua energia – quando fez 
a passagem, e por isso foi tão tranqüilo.  E, quando ela chegou ao nosso lado, todos do 
círculo carmesim – porque você pediu, é claro – estavam próximos para estar com ela e 
saudá-la.

 Agora ela está – a melhor maneira de dizer é – descansando.  Sua energia não está 
disponível de imediato.  E, vão se passar muitos meses até que você a sinta de volta.  
Ela está tirando umas férias, após um tipo de vida muito difícil, um tipo mental de vida 
difícil.  Quando ela voltar a você, sua energia será diferente.  Você não a vai reconhecer 
como a mãe que conheceu.  Terá mais frescor, será mais aberta e jovial, realmente.

 E. você vai perceber que a conexão que vocês duas tiveram como irmãs em uma vida 
passada retorna agora, que ela está aqui para ajudar você – como você já sabe – com um 
novo tipo de... não é aconselhamento, mas um tipo de trabalho de facilitação energética, 
que você vem esperando realizar.

 E, como já indicamos a você também, com sua passagem agora, se abre todo um novo 
espaço para um relacionamento pleno de realização em sua vida (algumas risadas diante 
do gesto silencioso de “Yes!”, por parte da moça).  Você tem resistido a isso até agora.

 Então... então... mas ela não está disponível de imediato.  Mas, em uma das nossas 
reuniões nos próximos três ou quatro meses, vamos convidar você a subir ao palco e 
ouviremos o que ela tem a dizer para você, sua filha.

 SHAUMBRA:  Obrigada.
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 TOBIAS:  Sim, de fato.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA5 (via Internet, lida por Linda): Querido Tobias, queria 
saber mais sobre os relacionamento com esposos(as) da Nova energia.  Como criar 
padrões da Nova Energia em nosso relacionamento atuais?  Podemos liberar, sem 
perder nossos parceiros (as) ?  Ou, isso é só um modo receoso de falar?  Sei que muitos 
de nós está lidando com esta questão agora. Obrigado. 

 TOBIAS:  Pedimos agora para ser capazes de falar com muita candura através de 
Cauldre.  Muitos de vocês terão... muitos de vocês passarão pelo processo de liberar seu 
relacionamento da Velha Energia.  E, quando dizemos liberar, isso terá que vir do 
centro de seu ser para liberar totalmente – não alguma liberação, ou um tipo de 
liberação, ou um pouquinho – mas, liberação total.  E, quando vocês se perceberem 
sendo verdadeiros com o que realmente são, verdadeiramente permitindo que eles se 
vão, alguns irão... alguns deles irão.

 Haverá situações no relacionamento que parecem vir de fora, mas que na realidade são 
geradas de dentro, que irão fazer com que vocês dois sigam em direções separadas.  
Você tem que estar desejoso de por tudo às claras.  Você tem que estar desejando liberar 
totalmente.

 Para alguns de vocês, não significará tomar diferentes caminhos, mas sim um completo 
rejuvenescimento da relação.  Mas, isso ocasionará – como dizer – ter que fazer uma 
avaliação com o coração, de tudo no relacionamento... incluindo dinheiro... sexo... 
compaixão que sentem um pelo outro... incluindo seus próprios objetivos e desejos na 
vida.

 Então, não queremos definir com detalhes específicos como é uma relação na Nova 
Energia, a não ser dizer que ela não é mais construída por dois pedaços incompletos se 
juntando para criar um pedaço completo – o qual, como sabem,  de qualquer maneira 
não funciona – mas sim de dois humanos que estão em completude, em sua energia 
divina própria, partilhando agora da festa e da alegria da vida.  Como tantos Shaumbras 
sabem, você precisa deixar ir em seu próprio coração.  Depois, se for apropriado tudo 
voltar em um novo nível e na Nova Energia, assim será.
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 Não estamos... Cauldre pede que façamos uma observação aqui de ordem legal 
(algumas risadas).  Não estamos defendendo a separação de casais.  Consideramos os 
relacionamentos maravilhosos.  Como mencionei mais cedo no Shoud, estou ansioso 
pelo meu próprio e agradável relacionamento!  Mas, estamos dizendo que ele deve se 
basear em compaixão, amor e Energia Nova, ao invés do velho carma ou do medo.  
Obrigado.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone):  Oi, Tobias.  Passei por 
um episódio na noite de quinta-feira muito interessante.  E sinto que era algo a ver com 
o que você canalizou sobre nosso comprometimento em Atlântida.  E, acho que o liberei 
completamente.  Você poderia comentar a respeito?

 TOBIAS:  Realmente, realmente...  faz muitos dias fizemos um Shoud para o grupo 
reunido para  celebração.  E, falamos aquele grupo especificamente que eles haviam 
estado juntos nos Templos de Tien em Atlântida.  – estes eram – como dizer – templos 
extraordinários onde estudávamos a natureza humana.

 Começamos a ter uma breve visão da divindade, um lampejo de Deus.  Não 
entendíamos Deus como vocês entendem hoje.  Não tínhamos religiões naquele tempo.  
Éramos muito mais científicos e muito mais práticos.  Mas, começamos a ter alguma 
iluminação que nos dizia haver mais do que apenas humanos na terra.  Havia uma força 
guia.

 Então, nos Templos de Tien havia um grupo.  Muitos Shaumbras estiveram lá naquela 
época.  Se você se permitir, pode sentir a conexão – se você esteve lá – nos Templos de 
Tien.  Lá assumimos o compromisso que com o tempo chegaríamos a compreender o 
divino.  Chegaríamos ao entendimento do que agora vocês chamam Deus.  Nos 
comprometemos a seguir um caminho que nos levaria ao ponto de conectar e unir o 
humano e o divino.

 Entendíamos todos esse conceito do ciclo de vidas.  Conhecíamos muito bem o que 
agora chamam reencarnação. Mas, por estranho que pareça, nosso conceito de deus era 
muito infantil, muito imaturo, mesmo comparado ao que vocês têm agora.  Nos 
comprometemos profundamente através de meses de cerimônias sagradas, intensas 
cerimônias que em algum ponto uniríamos o divino e o humano.
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 E esta é a trilha que tantos de vocês, especialmente os que participaram nessa outra 
noite, seguiram.  O comprometimento era tão profundo que sequer o reconheceram 
dentro de si mesmos, sequer perceberam que existia, apenas pensavam que fosse parte 
de sua estrutura.  Foi, de uma certa maneira, um voto.

 Então, naquela noite desafiamos o grupo no centro de seu ser a liberar o compromisso.  
Parecia quase um sacrilégio pedir a eles liberar uma parte que foi tão importante de 
quem são – de quem você é, minha querida – liberar-se do compromisso.  Quando você 
se permitiu fazer isso, houve um profundo impacto em sua energia e vai continuar a 
provocar – como dizer – tremores e rupturas dentro de você durante um tempinho.

 Mas, ao permitir a si mesma liberar-se deste compromisso – em outras palavras, 
entender que a jornada termina, o divino e o humano estão se fundindo – com liberação 
do compromisso, você livrou-se de um grande peso, de um fardo e de uma 
responsabilidade sobre si mesma.  E, agora, você pode começar a simplesmente viver a 
união, ao invés de sair por aí  caçando-a.

 Vai haver uma mudança de dinâmica em sua vida.  Se você acha que esses anos 
passados foram cheios de mudança (risadas dos presentes e uma risadinha de Tobias).  
Há muitas vindo por aí!  Mas são mudanças de plenitude, mudanças trazendo você 
inicialmente a todo um novo nível interno, mas depois se manifestando para fora.

 Permaneça bem aberta para as coisas.  E – como dizer – Quan Yin está nos pedindo 
para dizer isso.  Ouça...  ouças coisas.  Não falamos apenas de ouvir com seus ouvidos.  
Mas, ouça sua alma, a alma das pessoas a seu redor e de toda a humanidade.  Quan Yin 
é uma mestre em ouvir a canção dos humanos, de seus corações.  Será muito importante 
pra você ouvir.

Agora, se notar que está se esforçando, tentando entender como ouvir, estará indo na 
direção errada.  Ouvir é simplesmente abraçar e abrir-se, sentindo-se segura.  Fique na 
plataforma segura, e ouça o que está acontecendo ao seu redor.  Obrigado.

 SHAUMBRA:  Obrigada, Tobias.
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 PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (via Internet, lida por Linda):  Meu caríssimo 
Tobias, antes de tudo, obrigado.  Em conversas com pessoas interessadas em assuntos 
espirituais, algumas vezes surge uma questão que não posso responder.  Elas me 
perguntam, “Por que você não acredita no negativo, no ruim, nos espíritos do 
mal...pessoas fazendo rituais de magia negra que podem nos ferir e machucar?  Se você 
crê haver uma energia boa, amorosa e positiva tem que haver ambas.”  Como esta 
questão já surgiu algumas vezes nas últimas semanas, me fez pensar e também comecei 
a me preocupar um pouco.  Como sou bem novo nesta sala de aula, você poderia, por 
favor, me dizer como responder a esta pergunta.  Não tenho mais tanta certeza sobre 
isso.

 TOBIAS:  Realmente, tudo é apenas energia.  Como você deseja aplicá-la?  Você quer 
aplicá-la, como vocês dizem na dualidade na direção do lado obscuro?  Quer aplicá-la, 
direcionando-a para a luz?  Ambas podem estar desequilibradas.

 Há luz desequilibrada, queridos amigos.  Muitos de vocês a experimentaram em sua 
vida.  É essa luz algodão-doce, sem substância ou força própria.  Ela é ofuscada 
mediante a simples menção do mal.

 Há obscuridade desequilibrada, é claro, o que chamariam de trevas ou negativo.  Tudo 
isso existe.  Está existindo nesta sala neste momento.  Há forças do mal e negativas aqui 
também.  Mas elas não vêm para invadir ou modificar porque vocês estão num espaço 
de compaixão.  Elas vêm agora aqui por curiosidade, imaginando o que é que está 
acontecendo.  Estão acostumadas a luz açucarada.  E gostam de tentar atemorizá-la.  
Mas não a encontram aqui.  Acham apenas uma coisa bem equilibrada que é apenas 
energia.

 Há o mal.  Há trevas.  Vocês todos brincaram com eles antes.  Vocês todos passaram 
por momentos maravilhosos.  Também há luz.  Vocês também tiveram momentos 
maravilhosos com ela.  Neste exato momento você é apenas energia.  Simplesmente 
explique desta maneira para eles.  Eles continuam na dualidade... percebe?  Eles 
desejam que haja forças opostas.  Dessa plataforma segura não há forças em oposição.  
Simplesmente é. Obrigado.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (um homem ao microfone):  Tobias, minha pergunta 
se baseia numa afirmação que Geoff, o canal fez ao final de um workshop recentemente 
em Santa Fe.   Ele disse que se você não gostasse de sua vida... sua jornada... o lugar 
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onde estivesse... seu contrato, se quiser – e estou parafraseando – você pode mudar isso 
se quiser, e basta pedir por isso.  Então minha pergunta é – quanto tempo demora? 
Como pedir... primeiro de tudo, como fazer esse pedido?  Em segundo lugar, quanto 
tempo leva para ver, sentir e saber... e como saber o quê, quando e quem deixar ir?  E, 
por favor, você poderia me responder em termos simples sem esforço? (risadas)

 TOBIAS:  Realmente... lá vem Cauldre arranjando toda essa comoção (mais risadas).  
Num certo sentido, você já deu permissão para a mudança acontecer.  Mas, nós vemos, 
olhando para sua energia que você também está com um pé no freio e o outro no 
acelerador.  E isso não funciona muito bem, como você já sabe, especialmente nestas 
estradas esta noite (referindo-se às condições das estradas com neve em Colorado no 
momento).

 Trata-se, mais uma vez, de sentir que está numa plataforma segura para permitir que as 
mudanças entrem em sua vida.  De descer dos velhos ciclos cármicos, de sair da Velha 
Energia.  Como dissemos  mais cedo, isso acontece de qualquer jeito.  Vai acontecer de 
qualquer maneira porque você deu permissão.

 Não seria apropriado dar um prazo específico para isso.  Mas – como dizer – se você 
conversar com os Shaumbras presentes aqui na sala, eles darão a você uma idéia do 
tempo.  Pode ir de vários anos até várias décadas. (risadas)

 Mas também pode ser mais fácil se você manter de fora o elemento do sofrimento, se 
permitir que as mudanças venham graciosamente e sem esforço para sua vida.  Dados 
específicos sobre quem, o quê, quando, onde e por que ainda estão para ser 
determinados.  Tudo vem a você apropriadamente.

 A melhor coisa que podemos dizer aqui é que você está tentando ir pela mente.  E não o 
culpamos.  Está tentando procurar os detalhes.  Você está tentando procurar o caminho 
do potencial maior.

 Simplesmente faça a escolha por e para si mesmo... mais uma vez, da plataforma da 
energia segura.  Escolha passar por estas mudanças de uma maneira muito amorosa e 
muito graciosamente.  De uma certa maeira, o tempo não é uma conseqüência na coisa 
toda,.  Não importa realmente. Trata-se de quanto conflito e quanto sofrimento está no 
passado.
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 Shaumbras que estão ouvindo, que estão aqui na sala hoje, estamos dizendo a vocês 
que tempo não é um elemento importante.  Trata-se do esforço e luta por que passam, se 
atendo a coisas antigas, coisas que se tornam um fardo, e coisas que se tornam 
dolorosas.  Estou certo que a maioria dos Shaumbras presentes hoje neste Shoud, diriam 
que se tivessem que fazer tudo de novo, deixariam a coisa ir muito mais rápido e fácil.  
Não fariam resistência.

 Mas, é claro, você vê que eles não agiriam assim... Não sabiam o que ia acontecer.  Não 
havia outros passando por isso antes deles.  Então, eles estavam desbravando, indo por 
trilhas muito novas.

 Obrigado... mas, vai acontecer mais rápido do que imagina. (algumas risadas)

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (um homem ao microfone):  Oi, amigo velho.  
Gostaria de agradecer por ter respondido as perguntas sobre a Nova Terra que eu havia 
escrito – você devia estar observando – e sobre a morte, sim.  E, eu gostaria de ser 
atrevido o suficiente para falar pelos Shaumbras por um momento.  Agradecemos 
apaixonadamente a você.  E quero – queremos saber – como vai você? (risadas)

 TOBIAS:  Obrigado.  Muito bem!  (mais risadas) Foi um prazer introduzir hoje Quan 
Yin.  Esperamos um tempo.  E foi fácil trazer hoje toda  essa energia porque havia 
muitos aqui no estúdio, e até alguns ouvindo ao vivo, que fazem parte de nosso encontro 
no outro dia.  Assim que a energia estava muito bem assentada  - tão mais fácil para 
mim, Tobias e aos outros ajudarem a introduzir este elemento energético seguro.

 Estamos bem ocupados em nosso lado, preparando para o momento de 2007, em seu 
mês de setembro, dia 18.  Então, estamos muito, muito ocupados com isso.  
Ultimamente não tenho tido muito tempo livre para estar em meu chalé (algumas 
risadas quando Tobias se refere ao seu “chalé de sonho” que descreveu em outra 
ocasião).  Mas, acho tempo para encontrar, conversar e rir com Saint Germain 
regularmente.

 E estou – como dizer – eu me comprometi a trabalhar desse lado do véu enquanto 
houver pessoas na primeira onda de Shaumbras, que ainda se encontram na Terra e que 
desejam orientação e assistência.



217

 Mas, estou muito – muito, muitíssimo ansioso por retornar a Terra, a Velha Terra.  
Anseio por retornar porque a paisagem mudou e está mudando drasticamente.  Então, eu 
vou retornar a Velha Terra.  Mas ela será uma lugar muito diferente devido ao trabalho 
todo que vocês vêm fazendo. Sinto uma doce saudade.

 Foi a decisão mais difícil que... Cauldre está dizendo que estou divagando (risadas).  
Mas, você pediu (mais risadas).  Foi uma decisão muito difícil deixar a Terra em minha 
última vida, pouco antes de Jesus, quando Arcanjo Miguel veio a mim... e pediu que eu 
voltasse ao reino celestial...  e não retornar à Terra até que um grupo notável de 
humanos conhecido como Shaumbra fizesse seu trabalho... Passasse por ciclos de vida 
de maneira a introduzir a Nova Energia, e construir este lugar chamado a Nova Terra.

 Assim, tenho meu próprio e profundo compromisso de ficar nesse lado.  Mas, ah, 
queridos amigos, o quanto desejo retornar à Terra, sabendo o que eu sei agora!  (mais 
risadas) Obrigado.

 SHAUMBRA 9:  Obrigado.

 LINDA:  Última pergunta.

 PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (uma mulher ao microfone):  Oi, Tobias.  Estou 
muito agradecida por estar aqui.  Esta é minha primeira vez e é realmente maravilhoso.  
Minha pergunta se refere a tristeza e a raiva que tenho por causa de meus pais, seus 
problemas e suas escolhas em seu passado, em suas vidas.  E constantemente estou 
lutando com a raiva e a tristeza.  E elas se manifestam de uma maneira inapropriada em 
minha vida... às vezes em minhas relações com pessoas que amo, ou em uma coisa 
qualquer.

 E, eu também... estou em conflito com algo que minha mãe me falou, que foi 
basicamente que ela tem 53 anos, que está muito doente fisicamente e que está 
esperando a morte.  E, você sabe, eu acho... penso que ela é uma pessoa maravilhosa, 
que teve uma vida difícil, que tem muitos talentos.  E, estou em conflito basicamente 
com tudo isso.  E, acho que talvez precise de algum conselho, ou compreensão que 
aparentemente não consigo encontrar em mim mesma ou ter em mim mesma, ou então 
não está aparecendo ou não sou capaz... você entende o que estou falando?
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 TOBIAS:  Realmente... a raiva e o conflito em que se encontra agora parece ser 
resultado da situação com sua família biológica.  Mas, pedimos a você que respire 
profundamente e entre em níveis internos para um verdadeiro entendimento de onde 
vem a raiva e o conflito.  Todos aqui presentes hoje – ouvindo nesta sala ou pela 
Internet – entendam esses elementos e desafios da raiva e do conflito.  Estão surgindo 
porque tem acontecido um processo de despertar dentro de vocês.

 Agora, você está chegando ao ponto da raiva e da frustração, de questionamento sobre 
quem você é aqui... questões sobre para onde vai daqui... perguntas sobre porque a vida 
tem sido tão difícil.  É sua própria raiva, frustração e luta.  Mas, você a vê exteriorizada 
em toda a sua volta.  Você a vê em seus pais... seu questionamento sobre a vida... suas 
próprias perguntas sobre aonde ir em seguida.  Você está vendo isso em seus pais.

 Então pedimos a você que olhe as diferentes camadas e níveis aqui... que fique atrás da 
mureta... e veja o que está acontecendo dentro de você... depois, entenda que você não 
tem que passar por um longo e difícil processo de despertar.  Muitos Shaumbras 
passaram por isso antes de você.  E essa parte de sua jornada pode acontecer sem 
profundos conflitos. Pedimos que fique por detrás da mureta nesta plataforma de 
energia segura e faça a escolha de permitir a si mesma passar por todo este processo de 
despertar a integração divina sem todas essas feridas que parecem fazer parte disso.

 Pedimos que você olhe para seus pais em toda uma nova luz.  Eles são pessoas que 
vieram para – como dizer – ser um tipo de professor para você.  De uma certa maneira, 
você poderia dizer que estão aqui a seu serviço – por estranho que possa parecer nesse 
instante – mas eles verdadeiramente vieram para cá a seu serviço.  Há uma história 
muito longa por trás disso, muita longa e que tem a ver como carma ancestral, e de uma 
certa maneira, por você ter escolhido resgatar sua linhagem de um ciclo cármico muito 
pesado.  Então, seus pais vieram para estar a seu serviço. 

 Sua própria mãe biológica sabe que se aproxima o momento quando você chegará a 
conclusão; portanto, seu trabalho de uma certa maneira, está feito.  Assim, ela manifesta 
um tipo de desequilíbrio em seu corpo e diz que é tempo de partir.  Fale com ela – não 
necessariamente com palavras – mas fale com ela energeticamente.  Fale de alma para 
alma.  Deixe que saiba que você realmente aprecia e honra o serviço que realizou para 
você.
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 Mas, ela não precisa deixar a Terra agora, se assim se decidir.  Ela pode trazer seu 
corpo de volta ao equilíbrio.  Ela pode sair e viver sua vida por si mesma pela primeira 
vez.  Faça-a saber disso.  Converse de alma para alma e permita a ela saber que você 
chegou ao ponto de despertar, que você tem o apoio da família aqui, conhecida como 
Shaumbra.  Faça-a saber que agora ela pode viver sua vida plenamente.

 E nestes próximos dias em especial, Quan Yin deseja que você saiba que ela – você não 
precisa saber quem ela é – ela entrará e trabalhará com você.  As energias de Quan Yin  
irão trabalhar muito de perto com você para curar algumas coisas, que não queremos 
discutir aqui, coisas pessoais dentro de você.  Este é o presente que ela lhe dá.

 SHAUMBRA 10:  Muito, muito obrigada.

 TOBIAS:  Obrigado.

 Então, com isso, Shaumbras chegamos ao final dessa energia.  Mas pedimos – Quan 
Yin pede mais uma vez – vamos todos respirar num verdadeiro assentar dessa energia 
segura, uma energia, uma plataforma na qual podem trabalhar de agora em diante, que é 
edificada na compaixão – compaixão por cada humano e compaixão por si mesmo –
uma plataforma segura de energia que se baseia nos “quatro”, elementos que não estão 
em conflito, nem competindo.  Inspirem e assentem esta energia segura e, mais do que 
qualquer coisa, Shaumbra, seja tudo que você é.

 E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil - fevereiro de 2004

soniagentil2002@yahoo.com.br

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 7 de Fevereiro de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 7: Abracem a Vida
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E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos nesta energia segura e sagrada. Que 
alegria é voltar a este lugar onde todos nos reunimos. Quer se encontre aqui em pessoa 
com seu corpo… quer se encontre aqui energeticamente… tudo é o mesmo… tudo é o 
mesmo. Que alegria é escutá-los fazendo uma serenata para nós… de ouvi-los expressar 
através de seu coração… da sua alma… sendo quem são.

As energias neste dia são fortes e se movem rapidamente, tal como todos vocês também 
são fortes e se movem rapidamente.É difícil às vezes. Nós os compreendemos. Mas, 
como dissemos anteriormente, vocês continuam. Vocês agüentam. Vocês inclusive 
pedem mais.

Vocês sabem que a viagem do Velho terminou e que a Nova experiência começa agora. 
Alguns de vocês ainda se acham confusos com isso. Não estão seguros do que tudo isto 
significa. Vocês estão tentando voltar ao passado, voltar à maneira que faziam as coisas 
antes. Quando Novas experiências e Novas situações chegam a sua vida, vocês tentam 
procurar nas memórias do passado, o que é que aprenderam antes. E, certamente, há 
muitas coisas maravilhosas para serem aprendidas, muita sabedoria. Mas, muito disso 
agora é Novo. E sabemos que isto os está desconcertando um pouco.

É por isso que nós amamos vir a estas reuniões e trabalhar com vocês… atuar com 
vocês… ajudar-lhes a compreender porquê estão sentindo o que estão sentindo… lhes 
ajudando a compreender que encaram algo monumental. E, isso é difícil. Mas, isso pode 
ser muito bem recompensado. Pode ser muito divertido, hilariante. Isto não precisa ser 
difícil.

Certamente… estamos aqui num lugar seguro juntos, o mesmo lugar seguro que foi 
despertado aqui no nosso último encontro e que se manteve até agora. E, muitos de 
vocês tem tido experiências com isto… como se dirigir ao lugar seguro… como 
entender o que realmente significa seguro … experiências que poderiam ter sido 
desafiantes em muitos aspectos.

Mas, entretanto, quando vocês possuem uma perspectiva superior, vão compreender que 
isso é seguro. E havia um propósito nisso – não um propósito que foi outorgado pelo 
Espírito ou pelos anjos – mas houve um propósito que vocês mesmos se outorgaram… 
que entregaram a si mesmos para uma Nova experiência, e para aprenderem algo de 
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modo que algum dia, algum dia, muito, muito cedo vocês poderão ajudar outros a 
compreender. Vocês caminham por isso em primeiro lugar, mestres, para que possam 
obter a empatia e entendimento para os que vêm depois de vocês.

Quando numa das palestras muito tempo atrás, dissemos-lhes, "Já não se trata mais de 
vocês". Sabemos que às vezes é difícil de entender de que não se trata de vocês. Mas, 
vocês estão dando a si mesmos experiências – algumas vezes em situações muito 
difíceis – para que possam conseguir um entendimento real para seus estudantes. 
Certamente vocês são mestres. É um título delicioso, maravilhoso e sagrado.

Vocês foram instrutores muito antes sequer de ter vindo à Terra – todos vocês. Não há 
uma só exceção nas reuniões de Shaumbra, com os Shaumbra escutando isto, ou os 
Shaumbra lendo isto. Todos vocês são mestres. É sobre tudo isto que o Conselho 
Carmesim se trata no geral. Isto é o que representa a cor carmesim. Isso é que mantêm a 
energia do ensino.

E, como sabem, os melhores mestres em geral são aqueles que atravessam a 
experiência… que experienciam isto para eles mesmos… experimentam isso de todas as 
diferentes direções. Assim, vocês se colocam em circunstâncias desafiantes e difíceis –
mas também em situações lindas e fáceis – para que possam compreender como a 
energias funcionam, para que então possam compartilhar isto, ensinar isto a outros.

Oh, e há uma vantagem para vocês também. Vocês conseguem as experiências em 
primeira mão… sabemos que as vezes é desafiante e difícil. Mas, vocês chegam a ter 
experiência de como é que ela se parece. Vocês são os primeiros, realmente os 
primeiros que se acham trabalhando com a Nova Energia. É uma honra que vocês façam 
isto – os primeiros a trabalhar com as Novas Energias enquanto se encontram em seu 
corpo físico.

Assim… então, hoje – como dizer – iremos fazer as coisas de uma forma um pouco 
diferente (alguns da audiência murmurando um "uh, oh", aqui e ali).

Vejam vocês… quando temos estas reuniões, nós temos um certo entendimento básico 
do que esta nos corações e mentes dos Shaumbra. E, nos temos falado por muitas tantas 
vezes, nós simplesmente estamos canalizando vocês. Isto é chamado um Shoud em 
onde ele são as suas energias… suas consciências… coisas com que estão trabalhando 
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na sua realidade humana desperta… bem como também nos seus estados de sonhos. Isto 
é o que se chama um Shoud. Nós simplesmente refletimos esta informação de volta a 
vocês. Nós temos idéias do que falar a vocês, sobre o que vocês querem ouvir de si 
mesmos. E, isto pode mudar às vezes.

E, hoje é um destes dias. Tivemos umas mudanças na nossa programação. Pedimos que 
sintam a diferença das energias hoje. Haverão diferenças visíveis e tangíveis no Shoud. 
Mas, energeticamente pedimos a vocês que sintam a diferença. Então, inspirem 
profundamente e sintam a diferença em tudo isto.

Antes que comecemos com o Shoud de hoje, desejamos comunicar a vocês que muita 
da informação que vem a vocês foi previamente enviada por vocês. Vocês trabalham 
com isso no seu estado de sonho. E, vocês descarregam informação para vocês mesmos, 
coisas que estão aprendendo à medida que exploram isso no seu estado de sonho. Em 
seus sonhos vocês vão a muitas dimensões diferentes, diferentes tipos de realidades, 
novamente explorando, trabalhando com energias. Em seus sonhos vocês adquirem 
diversos potenciais do que poderia acontecer na sua realidade humana e atuam com elas.

Vocês podem ter uma situação, algo que está se apresentando em sua vida. E vocês têm 
muitos potenciais diferentes, de como poderiam atuar nisto. E, em seu estado de sonho, 
vocês experimentam os muitos diferentes potenciais, e logo escolhem um que é mais 
apropriado para vocês. E certa maneira, esta informação é descarregada por vocês. E, a 
mesma se encontra em seu campo energético, em seu campo energético do Agora 
imediato, esperando ser acessado.

Há momentos que quando vocês falam conosco, vocês pensam que não recebem 
resposta. Nunca há uma ocasião quando falam, a mim, Tobias – ou a algum dos outros 
anjos, ou arcanjos, ou entidades do nosso lado – que sua voz e seu coração não sejam 
ouvidos. Isso é difícil, porque a informação não necessariamente volta através da mente. 
A mesma desce e é descarregada por vocês. É mantida dentro de seu campo de energia. 
Vocês acessam esta informação no momento do Agora quando isso for o mais 
apropriado.

Em todos os nossos Shouds que fazemos juntos, a informação é descarregada a cada um 
de vocês que participa e inclusive a cada um dos que lerão isto no futuro. A informação 
é descarregada. No caso de hoje foi descarregada durante a conversa com Cauldre e 
Linda. Quando sua atenção estava focada neles, nós a descarregamos para todos vocês. 
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Alguns de vocês sentiram um pouco disso, sentimentos que serão confirmados quando 
entrarmos em mais detalhes do Shoud. Alguns de vocês descarregam isso e o tem 
mantido bem ao seu lado, bem dentro de vocês, esperando ser acessado pela mente, sua 
mente que processa a informação, esperando ser levada totalmente à realidade humana 
de vocês enquanto nós entregamos as energias deste dia.

Todo este conceito de descarregar é um conceito que deveriam se familiarizar porque 
por muitas vezes, vejam bem, quando procuram pelas respostas, as respostas já estão aí. 
Vocês se moveram e trabalharam com estas coisas. Vocês as trazem de volta como um 
potencial. Esse potencial tem uma dinâmica própria. Pode se expandir e adquirir vida 
por si só. É fluído. Pode mudar. Mas, vocês trazem na essência esse potencial à sua 
realidade, esperando trabalhar com ele, esperando experimentá-lo em sua vida.

Assim freqüentemente quando estão procurando por uma resposta, vocês tentam 
projetá-la para longe, para fora. Vocês pensam que a resposta se acha oculta em algum 
lugar secreto do universo, ou em outra dimensão na qual vocês não têm acesso. Nós os 
vemos ás vezes… é como se estivessem tentando fazer voar uma pipa para que a pipa 
atraísse um relâmpago e o relâmpago fosse lhes dar a informação, que vocês tivessem 
que ir longe para receber a mesma.

Queridos amigos,ela já se encontra bem ali. Tantas das respostas às questões que vocês 
têm já se acham justo no seu campo energético. Nós as vemos. Vocês podem acessar a 
informação deixando ela entrar, e compreendendo que já se encontra aí. Vocês podem 
acessar ela pela respiração profunda, que permite à mente descansar por um momento e 
a informação penetrar completamente.

E depois se trata de confiar no que estão recebendo, confiar no conhecimento que se 
derrama sobre vocês. Se vocês não sentem que o conhecimento se acha ali, 
simplesmente deixem ir. Simplesmente sigam adiante em sua vida. Isso virá a vocês… 
seja esteja em seu carro dirigindo pela estrada…seja esteja desfrutando de uma deliciosa 
comida …seja esteja fazendo algo que desvie a sua mente intelectual da pressão de ter 
que conseguir a resposta.

Tanta informação está sendo descarregada a você pelo seu Ser Divino, pelos “runners” 
que trabalham com vocês, pelos anjos que trabalham com vocês. Encontra-se residindo 
no seu interior bem agora. Vocês não precisam projetar suas energias até um lugar 
longínquo para encontrá-las.
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Queridos amigos, neste dia nós mudamos um pouco as coisas em resposta a vocês… em 
resposta a algumas questões… em resposta a algo que me incomoda, eu, Tobias. No dia 
de hoje não haverá convidados nem visitantes, me gostaria falar eu mesmo com vocês, 
coração a coração, um humano antigo com um humano atual, de amigo para amigo.

Certamente, há muitas entidades, anjos, que estão sentados no Segundo e no Terceiro e 
no Quarto Círculo. Mas, essa energia não influência ou impacta diretamente. Eles são 
simples observadores. Eles são também os que tomam a energia da sua escolha, suas 
escolhas na vida, e logo levam estas energias de volta aos outros reinos, nossos reinos, 
de volta aos reinos Interdimensionais, e as põem para trabalhar. Estes são seus 
“runners”, os que respondem as suas decisões e escolhas, e então ajudam apoiando-os 
nisso.

Se vocês não tivessem estes “runners”… se não tivessem estes anjos que os apóiam nas 
suas decisões, vocês realmente se sentiriam vazios e aborrecidos. Vocês 
verdadeiramente sentiriam que não há atividade ou energia em sua vida. Isso porque 
vocês estão vivendo nessa coisa chamada "a realidade humana", o que vocês chamam "a 
terceira dimensão".De alguma maneira, vocês se sentiriam perdidos aqui se não fosse 
pelos “runners” e os anjos realizando o trabalho deles. Eles permanecem nos círculos 
exteriores no dia de hoje, mas estão simplesmente observando e esperando por suas 
escolhas para que possam responder apropriadamente.

Assim, somos somente nós no dia de hoje… somente nós. Nós mudamos algumas 
coisas por aqui, assuntos que iríamos falar hoje. Mas, ao trabalhar com vocês, e 
escutando-os, e ouvindo-os, sabíamos que havia uma questão que tinha que ser tratada 
aqui.

Voltemos atrás para a energia da nossa última reunião quando falamos dos Quatro 
Princípios. Alguns de vocês – como dizer – sentiram que realmente haviam cinco, 
apesar de lá no momento exato fossem quatro. Alguns de vocês acreditaram escutar 
cinco. Mas, somente escutaram quatro. Há uma razão para isso, porque havia mais um 
princípio. Não era o momento adequado para apresentá-lo. Não estávamos seguros se 
tínhamos necessariamente de apresentá-lo.

Tal como vocês recordarão, o Primeiro Princípio era sobre COMPAIXÃO… compaixão 
primeiro e mais que tudo para você mesmo… por cada decisão e escolha que fizeram 
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em sua vida… porque vocês fizeram estas coisas para descobrir algo Novo. Nunca 
houve alguma má escolha. Houve algumas maneiras interessantes de fazer as coisas 
(alguns risos). Mas, quem somos nós para julgar, para nós que não estamos na sua pele?

Trata-se da compaixão por qualquer outro humano, compreender que eles estão na 
jornada que escolheram, compreender que eles estão tomando decisões baseados 
naquilo que eles querem aprender, que querem experimentar e eventualmente 
compartilhar com outros. Trata-se de ter compaixão com seu mundo, compreendendo 
que verdadeiramente não há nada de errado com ele, compreendendo que cada humano 
planejou seu próprio caminho. Isso é para todo humano honrar isso. Toda esta questão 
da compaixão… um elemento tão importante da Nova Energia!

Também falamos do EQUILÍBRIO, o equilíbrio de introduzir as energias – previamente 
da dualidade – agora a Nova Energia … o equilíbrio do masculino/feminino… o 
equilíbrio do certo e errado… o equilíbrio de subir e descer… todas estas coisas vindo 
para o equilíbrio.

Falamos a vocês sobre sentirem-se agora o suficientemente seguros para EXPANDIR 
sua energia, para abrirem-se, para sentirem-se seguros uma vez mais. Sabemos que 
muitos de vocês estão ainda brigando com isto, sentindo que isto abriria algum tipo de 
caixa de Pandora, ao abrir suas energias…o que poderia entrar? Vocês tem aprendido 
como enfrentar – vocês dizem a vocês mesmos – vocês tem aprendido a sobreviver. 
Você tem aprendido se possuírem um firme e estreito espaço de energia em que possam 
sobreviver.

Agora é o momento para abrir-se e ser tudo o que vocês são. Há coisas que vocês 
desejam em sua imaginação, mas que não permitem que cheguem, porque mantêm sua 
própria vida com uma rédea tão curta. Trata-se de sentirem-se tão seguros e livres para 
abrir as suas energias. Através disto vão descobrir tantas Novas coisas, não somente na 
experiência humana, senão nos outros reinos também.

Vocês desejam ser capazes de falar conosco. Vocês desejam ser capazes de sentir as 
energias. Desejam ser capazes de ver as entidades. Então, vocês têm que abrir SUA 
energia. Nós já estamos ali… vejam. Trata-se de que vocês se sintam suficientemente 
seguros para abrir-se, e vocês verão que nós sempre estivemos aí. Vocês verão que 
sempre houve um fluxo de energias interdimensionais em toda a sua volta. Vocês 
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simplesmente tinham se fechado tão apertado que nem sequer de maneira alguma 
puderam percebê-las.

Em parte isto foi desenhado de propósito para que vocês possam manter seu enfoque
aqui na Terra. Mas em parte foi por medo.

À medida que se abrem, perceberão todas as atividades que se passam nos diferentes 
níveis, passando através de vocês, cruzando por vocês. Vocês caminham através de 
muitos corredores dimensionais a cada dia. Mas, vocês simplesmente não se dão conta 
porque vocês tem estado muito fechados.

Falamos com vocês acerca de EXPRESSAR suas energias… novamente, algo que deixa 
alguns de vocês coçando suas cabeças, fazendo surgir verdadeiramente a questão do 
medo. Temos visto que alguns de vocês tentaram fazer isto durante o mês passado… 
alguns de vocês com grande prazer e grande sucesso. Outros não estão tão seguros, 
sentindo que se vocês mesmos se expressarem - quem realmente são – que iriam para 
trás...que então retrocederiam…que isto seria mais um impacto negativo para vocês… 
que perderiam o chão.

Trata-se de compreender que não há chão a perder. Ninguém pode tirar de vocês em 
momento algum a sabedoria e o conhecimento que adquiriram. Ninguém pode lhes tirar 
em momento algum sua iluminação. Ela SEMPRE está aí. Tentem afastar-se dela. 
Tentem bloqueá-la. Alguns de vocês fizeram isto. Não funciona. Vocês sentem essa 
irritação, essas cutucadas. Isso são vocês mesmos se dizendo para voltar ao espaço 
iluminado em que estão. Alguns de vocês escolheram uma experiência de como è que 
seria sair fora da iluminação. Isto cria um grande desequilíbrio. Vocês não podem. 
Vocês não podem fazê-lo.

Assim, queridos amigos, nesta energia segura vocês podem se expressar. Tantos de 
vocês têm sonhos e aspirações… coisas que desejam fazer na vida… novas idéias 
chegando a vocês todo o tempo… algumas idéias que são pequenas e simples… 
algumas que poderiam revolucionar as formas de pensar, a consciência… revolucionar 
tecnologias.

Mas, então quando vocês põem barreiras em seu caminho. Aquelas barreiras da Velha 
Energia. Vocês as põem em seu próprio caminho para que nunca possam sair do portão 
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de saída. Nunca seguem adiante com a idéia. Logo, isso verdadeiramente traz uma 
tristeza a sua alma. Vocês sentem então que fizeram algo realmente equivocado, que 
vocês são – como dizer – um fracasso.

Chegou o tempo de se expressarem, a si mesmos… de brincar com isso e de se divertir 
com isso… fazer as coisas que sempre sonharam...fazer as coisas com que nunca sequer 
tentaram sonhar. Tente algo Novo. A energia flui através de você. Não é o significado 
de que seja mantida ou restringida. Isto se aplica a sua criatividade. Isto se aplica a sua 
abundância… a sua saúde… a tudo. Ela flui através de você.

Em particular, a Nova Energia flui. É uma energia de expansão. Precisa estar fluindo. 
Vocês puderam manter energia vibratória num espaço muito limitado. Ela simplesmente 
vibrou neste pequeno espaço. A Nova Energia é expansiva. Precisa de espaço. Precisa 
fluir. Precisa ter vida própria.

Verdadeiramente o que vocês estão fazendo quando estão criando e expressando –
vocês estão dando vida aos pensamentos, às idéias. Elas são suas. Vocês são os 
Criadores destas coisas. Mas, vocês dão a elas, vida própria, de certa maneira. Estão 
fazendo o papel do Criador bem aqui na Terra.

Estas idéias logo adquirem os atributos da Nova Energia. E, elas continuam se 
expandindo em todas diferentes direções. Eles emanaram de vocês, mas agora ela tem 
vida própria. Isso é o que a Nova Energia é de verdade, queridos amigos.

Há outro atributo, outro princípio. Antes que falemos disto, vamos falar um minuto 
acerca de toda esta jornada à Terra… o porque vocês estão aqui… porquê vocês estão 
sentados nestas cadeiras num corpo. Oh, agora já estão acostumados a isso. Mas, houve 
um dia em que isso foi muito estranho. Foi muito diferente.

Nós entramos em grandes detalhes sobre isto na nossa maravilhosa Escola II – vindo 
para Terra… projetando suas energias dentro da matéria pela primeira vez… colocando 
suas energias em formas viventes na Terra… dentro das moléculas e inclusive os 
átomos… de sentir como era colocar energia etérica… colocar energia angélica dentro 
da matéria. A partir daí vocês colocaram sua energia dentro de vários tipos de formas 
animais – dentro dos golfinhos e dentro das baleias. Vocês cavalgaram com eles, por 
assim dizer. Não era seu corpo. Vocês simplesmente colocaram sua energia dentro 
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deles. Vocês podem fazer isto hoje em dia… quando colocam sua energia num 
pássaro… ou num golfinho… ou em seus mascotes em casa. Vocês podem sentir como 
é colocar sua energia viva dentro de outro ser.

Assim, vocês chegaram à Terra, e projetaram suas energias dentro da matéria. E, vocês 
eventualmente tomaram morada na matéria. Vocês eventualmente desenvolveram a 
forma biológica humana que vocês têm agora. E então, vocês realmente se apropriaram 
disso. Houve realmente uma fusão que tomou lugar… com a matéria… com a biologia e 
Espírito.

Agora, porquê fizeram isso? Porquê fariam esta incrível viagem à Terra e então viver na 
forma biológica? Não foi porque foram punidos. Não foi porque tinham cometido um 
erro no céu e foram banidos para a Terra. Não era porque vocês se engrandeceram 
demais para o seu tamanho no nosso lado do véu, e sentiram que vocês iriam tomar o 
lugar de Deus.

Vocês SÃO Deus! Como poderiam tomar o lugar de Deus? Há uma certa crença de que 
é um pecado dizer de que vocês são um Criador, dizer que vocês também são Deus. 
Como poderia ser um pecado quando vocês sempre o foram e sempre o serão? Nada 
mesmo ira lhes separar do Espírito. Vocês SÃO o Espírito.

Assim, vocês vieram à Terra, e assumiram esses corpos por uma Boa razão… para 
sentir como era viver… ah, de sentir como era viver dentro de sua própria criação! Uma 
coisa é imaginar as coisas. È outra coisa totalmente distinta viver as coisas. Assim vocês 
criaram um lugar maravilhoso chamado Terra. Vocês tomaram energia da força vital, 
energia divina, e foram capazes de fazê-la penetrar na matéria e trazê-la à vida.

Este planeta em que vocês se encontram justo agora simplesmente era uma rocha. Vocês 
a impregnaram com a energia da força vital. Vocês a trouxeram à vida… todos vocês… 
todos vocês, Shaumbra. Todos os humanos criaram este lugar… um lugar tão lindo e 
tão alegre… tão cheio da expressão do Espírito que vocês quiseram viver nele… para 
vir à vida… sim.

Falamos antes da história do pintor, do artista, que cria uma pintura tão bela. No 
entanto, o artista se acha separado da pintura. Vivem em duas realidades diferentes, dois 
mundos diferentes. O artista pode admirar a pintura através dos olhos e através dos 
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outros sentidos. Mas, ainda está separado. Então, o artista decide saltar para dentro da 
pintura, para entrar em sua própria criação para experimentar como é que é lá dentro.

E, é isso o que vocês fizeram. Vocês disseram que queriam viver dentro da sua própria 
criação para sentir como era isso. Mas, mais do que qualquer coisa, vocês queria saber 
como era viver… vejam vocês… fazer nascer à energia dentro da biologia. Vocês 
tinham jogado em todas as outras dimensões, em todas as dimensões etéricas. Mas, 
vocês nunca tinham jogado na matéria. Foi… e o ainda é, a maior experiência, o maior 
experimento de todos.

As coisas que vocês fizeram nas outras dimensões não eram nada comparado com isto. 
Há uma diferença… vejam. Nas dimensões não-físicas as coisas são muito temporárias. 
As coisas são muito voláteis de nosso lado do véu aonde não temos corpos humanos. 
Tal como dissemos, podemos imaginar comer uma comida, mas também sabemos que 
não contém a plenitude e a riqueza de quando vocês comem uma comida. Nós 
simplesmente imaginamos isto. Isto se vai rapidamente.

Do nosso lado do véu, certamente, nós podemos nos projetar rapidamente através das 
dimensões. Há incríveis – como vocês chamariam – cores e sons. Mas, são temporários. 
São voláteis. São etéricos. São imaginação. Isso que usamos aqui é imaginação. É 
delicioso. Mas, não está cheio com vida.

Vocês se encontram em forma humana atualmente porque quiseram saber como era 
viver. Vocês também quiseram saber como era morrer, e logo como é que era voltar a 
viver, mas mudar a “persona”, mudar de vestimenta humana. Vocês quiseram saber 
como era viver na forma feminina e na forma masculina. Vocês quiseram saber como 
era viver… ponto.

Tal como lhes dissemos vezes e vezes, os anjos lhes seguem. O Espírito lhes seguem em 
sua jornada. Os anjos que nunca estiveram na forma humana querem saber como é 
viver, nascer na matéria, densidade, algo que você pode verdadeiramente sentir e 
experimentar. Os anjos que nunca estiveram nos reinos Terrestres, nunca estiveram na 
biologia humana, têm medo disso, certamente…como muitos de vocês… estiveram 
preocupados em se perder nisso…estar tão profundamente incorporados que nunca mais 
poderiam sair… preocupados que perderiam contato consigo mesmos… que haveria 
essa coisa chamada de véu e que poderiam esquecer.
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"Que coisa tão difícil é isto ", dizem aqui do nosso lado quando estão sentados 
conversando, "esquecer quem você é, esquecer suas experiências, esquecer de onde 
veio". Mas, apesar de tudo, eles querem saber, mais do que qualquer coisa – uma 
profunda, profunda paixão e desejo – como é que é viver.

Nós sabemos que isto os fará coçar suas cabeças um pouco. Existe esta percepção de 
que tudo do nosso lado é alegre, e fácil, e maravilhoso sem dificuldades e desafios. E, 
isso é verdade. Mas, no entanto nós não sabemos… aqueles que não estiveram na forma 
humana não sabem como é viver… viver. Assim que, há uma longa fila deles esperando 
poder vir.

Eu, Tobias, passei por uma época muito difícil por não voltar à forma humana, já que 
amo viver.

E, vocês verão… uma vez que vocês tenham completado esta evolução aqui na Terra –
e vocês sabem como é realmente viver … de estar verdadeiramente incorporado na sua 
criação… para trazê-la à vida, manifestá-la, tê-la tão real que pode experimentá-la em 
qualquer forma diferente – então você leva esta sabedoria consigo aonde quer que vá… 
se for à Nova Terra… se for a algumas das - como diriam vocês – grandes universidades 
do nosso lado do véu para ensinar… se for para, como muitos de vocês o fazem, para 
criar seu próprio novo espaço e dimensão. Pôr seu nome no mesmo – "dimensão de 
John" . Vocês podem ir e criar isso.

Sempre vão levar com vocês a sabedoria, o conhecimento e a iluminação de como foi 
ter vivido. Então, vocês estarão em condições de ter uma maravilhosa fusão com a 
energia etérica, as energias que podem formar e mudar com muita rapidez. Vocês terão 
um profundo entendimento da energia vivente. É por isto que vocês escolheram vir à 
Terra. Ao fazer isto, isso ajuda responder a tantas perguntas do omniverso. Vocês 
queriam saber como era viver.

Mas, que acontece agora, Shaumbra? Sua jornada terminou. A busca terminou. Vocês 
estão na Nova Energia. Vocês estão num lugar onde o divino procura entrar, e onde fará 
isso de qualquer maneira. Vocês não têm que obrigá-lo. Vocês não têm que regular isto. 
Vocês não têm que forçar.
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O divino entra na sua realidade. Tal como dissemos numa reunião recente de lua cheia, 
quando fomos questionados pelos Shaumbra sobre o que é que tinham que fazer em 
suas vidas agora, "Saiam do caminho". As energias divinas estão penetrando. Vocês 
assim planejaram isto. Vocês escolheram experimentar isto. Saiam do caminho.

Há algo que me preocupa, a mim, Tobias, enquanto estou trabalhando com todos vocês. 
Vocês chegaram a este ponto aonde a viagem termina, certamente. Vocês chegaram a 
este ponto aonde podem começar a jogar com a Nova Energia numa forma de criar 
totalmente nova, sendo um Criador. Mas, vocês se esqueceram de algo.

Cauldre me diz que pareço ser um pai alterado (alguns risos da audiência). Mas, talvez 
eu seja no dia de hoje. Talvez, esse é o motivo pelo qual pedi que o outro assunto que ia 
ser discutido, o outro potencial fosse deixado de lado por um tempo, porque tenho
preocupações. Eu a expressei numa reunião recente que tivemos no deserto. Eu estava 
preocupado a respeito de introduzir uma energia muito dinâmica, um conceito muito 
dinâmico. O mesmo poderia desequilibrar aos Shaumbra, a menos que estejam 
realmente preparados.

Shaumbra – e isto tem a ver com muito de vocês – VOCÊS ESQUECERAM COMO 
VIVER! Vocês esqueceram como viver. Isto faz soar um sininho? Vocês esqueceram de 
abraçar a vida. Vocês se envolveram tanto na sua vida cotidiana que se esqueceram 
como abraçar à vida. Vocês já não estão vivendo.

Vocês atravessam os movimentos, mas eles são apenas movimentos. Vocês acordam 
pela manhã – tantos de vocês – e receiam o dia… sobrevivendo através dele… se 
preenchendo na energia da Nova Era… na energia canalizada… na suave energia… 
simplesmente para atravessar outro dia. Vocês se seguram neste algodão doce 
intelectual e espiritual. Mas, vocês estão esquecendo de viver a vida.

Vocês esperam regressar ao nosso lado. E, quando voltam para cá, o que acontece? 
Vocês dizem, "Não consigo esperar para voltar para a Terra. Foi tão excitante… tão 
maravilhoso… tantos desafios… tantas coisas que eu podia fazer."

Mas, vocês chegam a este ponto quando sua jornada termina. Vocês se esquecem de 
viver a vida. Vocês se frustram e se confundem. Já não abraçam à vida. Já não podem 
esperar para sair de seu corpo físico. Não podem esperar para regressar ao Lar. Vocês 
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estão esperando por algum toque de magia, algum gesto do Criador na sua vida, 
esquecendo-se de que são vocês os Criadores, de que vocês também são Deus.

Vocês estão se aniquilando. Vocês estão se deprimindo. Estão se frustrando porque não 
estão abraçando à vida, cada aspecto da vida. Ah, mesmo que sua casa comece a pegar 
fogo, abracem-na. Está segura. Vocês a fizeram. Mesmo que um ser querido passe para 
o outro lado, abracem o fato já que eles estão entrando para dentro de uma nova 
experiência. Mesmo que sejam despedidos do seu trabalho, abracem isso porque vocês 
já não precisavam mais dele. Vocês estão tentando dizer isso a si mesmos. Ainda que 
tudo caia por cima de vocês, abracem isso porque já era tempo de deixar ir isso 
tudo.Isso não servia para vocês. Vocês planejaram assim.

Abracem as pessoas em sua vida. Vocês tendem a se afastar deles. Abracem-nos. 
Abracem cada experiência que se apresenta. A vida é sagrada… sagrada… uma coisa 
sagrada! Há muitas poucas entidades no reino angélico que alguma vez puderam 
experimentar como é viver… viver verdadeiramente… colocar sua energia na matéria e 
trazê-la à vida… e fazê-la crescer… fazê-la mudar… expressar-se nela… senti-la de 
todas as diferentes maneiras .

Vocês são os que – como dizer – que foram eleitos. Vocês escolheram estar aqui. Vocês 
escolheram ajudar a criar a Ordem do Arc – o código, o portal – que vocês cruzaram 
para vir aqui para a Terra. Vocês deram a si mesmos todos os recursos. Vocês tiveram 
centenas, milhares de vidas maravilhosas… vidas maravilhosas. Oh, quando regressam 
ao nosso lado, vocês falam das grandiosas experiências que tiveram… dos amores… 
das batalhas… as coisas que criaram… a que altura vocês avançaram . Vocês falam 
sobre todas estas coisas maravilhosas.

Mas, neste ponto aqui da sua vida quando estão se movendo para a Nova Energia, 
esquecem de viver. Nós pensamos que é porque agora há tanto desejo de relembrar. 
Vocês se acham tão perto de relembrar tudo. Podem sentir isto no seu coração. E, de 
alguma maneira, quando o véu esta bem mais fino ao seu redor do que esta ao redor de 
outros humanos, uma tristeza toma conta de você. Vocês desejam regressar ao Lar. 
Vocês desejam voltar. Também às vezes é a frustração de ter que lidar com a realidade 
física que os rodeia. Também há as expectativas de ter pensado como é que as coisas 
iam ser.
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Vejam… basicamente, vocês se esquecem de viver. É por isso que lhes dissemos muitas 
e muitas vezes, "Façam uma inspiração profunda". Façam a escolha consciente da vida. 
Vocês escolheram viver.

Eu, Tobias, digo-lhes hoje, "A vocês foi dado este presente de vida aqui na Terra. Vocês 
estão ao final de seu ciclo. Não se esqueçam de abraçá-la. Abracem cada momento".

Algumas vezes vocês se surpreendem… com coisas que lhes acontecem. Vocês pensam 
que o Espírito está tentando lhes dizer algo. Vocês pensam que há uma lição nisso para 
vocês. Vocês pensam que fizeram algo errado e que isto é algo do tipo carmico. Não é. 
Se há qualquer coisa agora, é algo que vocês colocaram aí para dizer, "Eu posso abraçar 
isto - o mais difícil e desafiante, tanto quanto o mais alegre e amoroso?" Podem abraçar 
à vida? Podem viver novamente?

Eu estou preocupado porque estou vendo que tantos de vocês estão morrendo… sim, 
certamente. Vocês não estão seguros de querer viver. Vocês necessariamente não 
querem morrer, mas não estão certos se querem viver. Então, simplesmente existem. E, 
logo seu corpo começa a se desmoronar debaixo de você. Sua mente não é tão apurada. 
Vocês sentem uma depressão, uma tristeza. Sentem que tudo esta sendo abalado.

É porque tudo está respondendo a vocês. Vocês não estão abraçando à vida, então a vida 
não está tão certa de querer estar com vocês. Ela começará a ir embora. Este desejo 
somente servirá para reforçar alguns dos Velhos pensamentos, simplesmente reforçará 
de que talvez seja a hora de voltar ao Lar.

Assim, pergunto a todos vocês no dia de hoje, "Vocês podem abraçar a vida neste
instante? Vocês podem abraçar a vida… tudo sobre ela?” A gripe que você pega… 
podem abraçá-la… parar de procurar por um profundo significado espiritual? Seu corpo 
simplesmente está atravessando por um processo de mudança. Alguns de vocês chegam 
ao ponto em que pensam que porque são espirituais nunca deveriam adoecer. Isto é, por 
isso mesmo, um pensamento doente (risos da audiência). O corpo precisa atravessar 
seus ciclos neste momento. Precisa se purgar e se limpar.

Alguns de vocês ficaram inquietos. Ficam inquietos, e se questionam porque não têm 
abundância em sua vida. É porque não estão escolhendo a vida, por conseguinte, a 
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abundância não pode entrar. A abundância está aí para aqueles que escolhem a vida 
porque isso sustenta seu desejo de viver.

Alguns de vocês se questionam porque não tem nenhum relacionamento em sua vida. 
Se tivessem um relacionamento para vir, teria que ser alguém que compartilhasse sua 
indecisão pela vida. Então ambos, os dois podem morrer juntos, lentamente ir 
murchando (risos da audiência). Quando vocês escolhem pela vida, uma relação 
correspondente se apresentará. Será outro que escolhe viver… que deseja viver… que 
deseja desfrutar e experimentar… que não julga tudo como certo ou errado… que não se 
surpreende quando parece que sua vida se desfaz em pedaços. A pessoa que chegar à 
sua vida será alguém que saberá encontrar alegria e amor em tudo, que pode abraçar a 
vida e viver cada momento.

Certamente, estou bem preocupado com tudo isto. Vocês foram muito longe. Vocês 
chegaram a este ponto. Nós estamos aqui falando de Nova Energia e de energia segura. 
Mas vocês não estão seguros se desejam vir ou ir. Chegou o momento de tomar uma 
decisão, Shaumbra. Abracem à vida. Escolham viver, ou escolham morrer… chega de 
ficar em cima do muro… chega de indecisão… não esperem mais por nós para 
responder isso a vocês.

Se vocês não podem escolher a vida já, então estão, de certo modo, escolhendo a morte. 
E, nós vamos ajudar a apoiar este processo… certamente. Vamos lhe ajudar apoiando 
sua escolha pela morte, e você voltará ao nosso lado do véu rapidamente.

Há muitos que querem ir agora à Terra e experimentar a vida. Muitos de vocês estão no 
meio caminho para que eles entrem. Se vocês retornam para o nosso lado do véu, se 
vocês abandonarem seu corpo físico, vai ser um pouco diferente desta vez. Nós dizemos 
que quando vocês retornam aqui, vocês sempre querem voltar à Terra no ato.

Mas, com certeza há uma fila completa de anjos – os que chegarão como os "cristais" –
que são os que a Terra precisa neste momento. E, num certo sentido, você poderia dizer 
que ELES têm a prioridade. Até agora vocês sempre tiveram a passagem de volta. 
Vocês sempre tiveram a prioridade para regressar a este planeta vivo. Mas, atualmente, 
se vocês escolherem regressar ao Lar, eles vão ter a preferência sobre vocês.
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Cauldre está sacudindo sua cabeça neste instante (risos da audiência). É importante que 
falemos disto… e que falemos aberta e claramente à respeito disso… e eu lhes pergunto, 
"Podem abraçar a vida neste momento? Escolhem viver?"

"Vida" – uma palavra tão interessante! "Vida"(Life) – a antítese é "maldade"(Evil) –
"vida"soletrada de trás para diante contém esta maravilhosa palavra inglesa –
"vida"(N.T. live/evil). Verão… o idioma inglês é certamente apropriado para tantas 
coisas porque é baseado em outras linguagens e outras vibrações, outras culturas que 
foram juntadas nesta nova linguagem. Ele contém muitos das – como dizer – das 
energias muito velhas da cantada linguagem Atlante, certamente. Contém energias do 
Lemuriano, o idioma das vogais… tudo isso posto dentro dele… como uma parte do 
idioma Inglês.

Mas, nesta palavra "live" (vida)… soletrada de verso é "evil" (mau). Conteúdo dentro da 
"live" (vida) também se acha a palavra "lie"(mentira). Também é o "veil" (véu),
queridos amigos. Todas estas coisas… mas a essência é sobre viver.

Agora, daqui para frente aonde vão? Vocês respondam a vocês mesmos a questão. 
Abraçam a sua vida agora? Abraçam cada momento de vida? Podem liberar todas as 
idéias da Velha Energia que a vida tem lhes infligido, que é o Espírito querendo lhes 
dizer algo? Podem liberar a idéia de que fizeram algo errado, e é por isso que alguma 
coisa acontece ?

Certamente, tudo tem a ver com a vida. Certamente, tudo é compaixão. A compaixão e 
a vida colocadas juntas criam as maiores experiências.

Já era tempo para que nós falássemos com vocês abertamente sobre isto. E, 
basicamente, não estamos dando um ultimato. Mas, estamos refletindo com vocês o 
estão estabelecendo para si mesmos. Caso escolham abraçar a vida… deixem de odiá-la. 
Deixem de se aborrecer com ela. Deixem de se sentir frustrados.

É simples. A vida é simples... sabem. Parem de tentar analisá-la. No ponto em que 
chegaram, ou se trata de abraçar a vida, ou se trata de morrer. Talvez, não amanhã…
poderiam ser vários anos. Mas, lentamente irão se apagando. Vocês tem visto como isso 
acontece aos outros, outros que vocês amam, como lentamente foram se apagando.
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Se vocês não abraçam sua vida – abraçam as energias vitais – isto é o que acontecerá. 
Se vocês abraçam à vida em cada momento de cada dia, tiram alegria de tudo, tudo… se 
vocês a abraçarem – estas Novas Energias das quais estamos lhes falando, estas coisas 
que lhes dizemos "vão chegar" – vão mesmo chegar a vocês. Elas estão mantidas fora 
de seu campo energético neste momento porque vocês ainda não estão seguros.

Vocês estão questionando Deus todos os dias, se questionando, a si mesmos todos os 
dias a respeito da vida. Nós dizemos que isto vai chegar a vocês . E, chegara. Mas está 
esperando que vocês tomem a decisão –VOCÊS ESCOLHEM ABRAÇAR A VIDA? –
não mais simplesmente existir – não mais esperar que alguém tome decisões para 
vocês… não mais esperar que uma série de coisas boas aconteça em sua vida antes que 
se decidam se vão continuar ou não. As boas coisas chegarão quando vocês tomarem a 
decisão.

Na verdade adiamos nossa mensagem normal neste dia para que eu, Tobias – falando 
em nome da ordem de To-bi-wah, falando de algo que tem nos afligido e tem afligido a 
vocês – pudéssemos ter esta discussão. Vamos manter as energias reduzidas no dia de 
hoje. Vamos lembrar vocês mais e mais vezes até que vocês tomem esta decisão.

Vão abraçar a vida… deixar de esperar para que algo diferente aconteça? Podem 
abraçar este momento em que estão? A vida é um presente precioso.

Nós gostaríamos que durante um momento sentissem as energias de um grupo de anjos 
que têm estado observando, aqueles que estão se preparando para vir como as "crianças 
Cristal", ansiosos para experienciar a vida na Terra. Eles nunca estiveram aqui antes. 
Vocês os têm treinado, Shaumbra. Vocês têm trabalhado com eles em seus estados de 
sonho, ajudando-os a compreender tudo sobre a Terra. Eles estão vindo agora.

Pedimos que sintam as suas energias, sintam o quão entusiasmados estão para saber 
como é viver na forma física, de se manifestar dentro da criação, de abraçar cada 
momento puro da vida. Sintam estes por um momento… a inocência… o entusiasmo… 
nenhum ceticismo… nenhuma negatividade… simplesmente um desejo de experimentar 
a vida aqui na Terra.
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Vocês têm um precioso presente, Shaumbra, de estar aqui. Sabemos que a jornada pode 
ser difícil. Se vocês estão prontos agora, nós lhes pedimos que ponham seus braços ao 
redor de sua vida. Abracem-na… cada momento que respiram em sua vida.

E assim é! 

Depois da canalização e mais respiração com Norma Delaney, Geoffrey Hoppe, o 
canalizador de Tobias, fez os seguintes comentários:

GEOFFREY: Eu simplesmente quero acrescentar um ou dois comentários à respeito da 
canalização de hoje. Quando estivemos em Tempe, Arizona, há uma semana atrás, 
Tobias fez uma canalização a respeito da imaginação. Foi uma canalização maravilhosa. 
Ele disse que basicamente estava plantando a semente para isso ali. Mas, não se sabia 
até que ponto iria falar sobre isso ao grupo desta semana.

E, antes… de manhã cedo quando nós estávamos nos preparando, eu sempre tiro um 
pouco de tempo para falar com Tobias, conectar as energias antes que entremos aqui. E 
ele disse que tinha tomado a decisão de não falar disso no dia de hoje porque é uma tão 
grande… oh, tão grandiosa energia. E, eles falaram no Arizona a respeito de como 
utilizar a nova "imaginação espiritual" e como introduzi-la.

Hoje ele me falou isso antes da reunião… me disse que não iam falar sobre isso. E 
comentou sobre o que iria falar. Disse que não tinha convidados. Ele simplesmente 
queria ir de um a um.

E, eu estava assim como… oh, Tobias, que tal em algum outro momento, ou outra 
pessoa para canalizar sobre isto.

Mas ele estava muito sério a esse respeito. E, ele tinha uma… todos eles tinham uma 
preocupação, aqueles que trabalham conosco sobre, "Estamos nós realmente prontos 
para introduzir e atuar com as Novas Energias… muito dinâmicas… combinadas com a 
imaginação… como funcionariam na nossa realidade?"
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Mas, ele disse que se nem sequer estávamos seguros ainda de querer estar aqui… se não 
estávamos abraçando o sagrado da vida, de fato poderiam haver certos efeitos adversos, 
efeitos desequilibrantes. Assim ele disse que queria falar sobre isto.

E, eu não estava muito empolgado. Eu estou feliz que já atravessamos isso. Mas, eu 
pude sentir seu amor por cada um. Eu pude sentir sua paixão ao falar disso. Mas, pude 
também sentir o vazio em muitas pessoas enquanto ele estava observando ao redor do 
salão, toda as pessoas escutando on line, quantas pessoas não estão realmente seguras de 
que desejam viver aqui agora… quanta gente estava esperando ainda que lhes digam o 
que fazer…

LINDA (Seguido de risos da audiência) "Não precisam levantar suas mãos!

GEOFFREY… quantas pessoas estão esperando simplesmente que algo bom 
aconteça… ou alguma indicação do Espírito de que algo esteja bom para seguir 
adiante… mas que basicamente agora estão vivendo num tipo de nada. E, basicamente o 
que Tobias disse que se não escolherem abraçar tudo na vida – as coisas boas, as coisas 
más, apenas simplesmente a vida mesma – se vocês não estão abraçando isso, estão 
morrendo. E, irão assim com bastante rapidez. E, estava preocupado de ver isso, mas 
pude compreender.

E mais que tudo, ele esteve dizendo… então, sabem, vocês têm estado tão acostumados 
a deixar o corpo e voltar para o lado de lá… sabem, eles estão fazendo uma pequena 
preparação com vocês, sabem, e depois os enviam de volta, vocês sabem porque…

LINDA: Sim, essa foi um elegante não. Se vocês escolherem partir, podem justamente 
entrar e esperar na fila desta vez (mais risos)

GEOFFREY: Bem, posso ver isso.

LINDA: Eu sei. Eu compreendi isso.

GEOFFREY: E, quero compartilhar isto agora enquanto tudo ainda está muito claro. 
Mas eu pude ver isso. Há todo um grupo que está esperando chegar… um grupo que 
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vocês treinaram… com o qual trabalham… que nunca estiveram em um corpo humano. 
Eles querem saber como é viver.

Isto leva a uma pergunta interessante – bem, então eles não vivem do outro lado? Vocês 
sabem, os anjos não estão vivos? É a manifestação da energia na matéria, como nós o 
fizemos, assumindo uma forma humana, aonde se compreende verdadeiramente como é 
viver, onde vocês… sabem, no outro lado é – tal como Tobias disse – é maravilhoso, 
mas é muito temporário. É muito etérico. Não é tangível e sólido. Eles podem fazer uma 
quantidade de coisas. Mas ele disse que se um anjo quer saber como é viver, então vêm 
à Terra.

E, tal como disse, nos tem dado um… nós nos demos a nós mesmos um precioso 
presente. Mas, neste momento estamos dando um passo para trás afastando-nos. 
Estamos deixando ir. Nós não estamos seguros se queremos estar aqui. E, simplesmente 
estamos… é como se estivéssemos esperando. Bem, essa espera é o tic tac do relógio. E, 
essa espera significa que de certa forma estamos nos apagando.

Assim ele está dizendo na verdade, "Podem vocês abraçar a vida,… cada parte da 
mesma… cada coisa que sucede… tudo o que se encontra em sua vida agora? Deixem 
de esperar por boas coisas, porque tudo é bom. Vocês provavelmente simplesmente não 
estão vendo isso. Mas, abracem tudo o que tenha que ver com sua vida".

E, eu simplesmente senti que ele estava tão enfático, um par de vezes lhe disse que 
baixasse um pouco o tom. Apazigúe-se, rapaz! (risos da audiência)

Mas, também foi sua própria energia que estava atravessando. Ele viu como é estar na 
forma humana anteriormente, E, ele sabe que quer voltar. Ele sabe que vocês têm que 
passar pelo portal para dar o próximo passo. Vocês têm que passar pelo ciclo terrestre e 
compreender o que representa trazer energia à vida.

E, ele está dizendo que estamos tão perto. No entanto, estamos pensando em retroceder 
justo agora. Ou, atualmente simplesmente estamos, mais que tudo, na indecisão… nem 
sequer é fazer… dizer que eu não quero estar aqui… é a indecisão – "Eu não estou 
seguro de querer estar aqui". Eu quero esperar a que Deus me dê o grande presente e 
depois seguirei para adiante. Isto não funciona assim.



240

Assim, de qualquer jeito, não é um dos mais…

LINDA: Não posso esperar falar sobre isto na próxima vez (riso da audiência, de Linda 
e Geoff).

GEOFFREY:…não foi uma das mais divertidas canalizações a fazer. Mas, eu senti que 
– tal como Tobias disse – foi muito importante trazer isto à luz neste momento antes 
que ele nos leve para o próximo nível.

LINDA (seguida por mais risos): Eu creio que ele foi bastante claro!

GEOFFREY: Realmente, claro!  

Tradução para o português: Silvia Tognato Magini -   silvia.tm@uol.com.br     -   Abril 
de 2004   

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 7 de Fevereiro de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 7: Abracem a Vida

Perguntas & Respostas

..........aguardando tradução............

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 6 de março 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 8: IMAGINAÇÃO
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 Tobias: E assim é, queridos mestres e Shaumbra, que nos  reunimos hoje nesta energia 
tão amorosa, esta energia tão doce, certamente diferente da  nossa pequena palestra 
familiar do último mês (risos da audiência e Tobías sorrindo). Foi um mês maravilhoso 
para mim, Tobías, ao ver as mudanças e transformações por que passaram tantos de 
vocês que nos pediram para trazer esta mensagem para vocês, esta mensagem de  
abraçar a vida. Estamos prontos para seguir em frente com vocês para um nível 
totalmente novo. Era uma coisa que precisava ser discutida. Vocês nos  pediram para 
discutir o valor da vida antes que nós abríssemos uma nova porta, e é por isso que 
estamos aqui para fazer isso hoje.

 Certamente, a energia é doce, e nós dançamos nos corredores quando a música de  
vocês estava tocando. Nós ajudamos ao trabalhar com vocês quando estão deslocando e 
mudando, e mudando de uma energia vibratória para uma energia expansiva – não é 
uma tarefa nada fácil. Mas, quando vocês chegam a este lugar, quando se reúnem como 
Shaumbra em todas partes do mundo, vocês nos dão a permissão para ajudar a lhes 
facilitar um processo, para ajudar a servir vocês dentro  do movimento para esta coisa 
chamada a Nova Energia.

 No dia de hoje, certamente, vamos atravessar por uma abertura com você, com sua 
permissão. Hoje temos uma convidada maravilhosa, especial. Não estamos somente eu, 
Tobías com os Shaumbra. Temos uma convidada.

 Se você notou, Shaumbra, houve muito trabalho de limpeza que foi necessário ser feito 
antes desta reunião… trabalho de  limpeza que foi feito por vocês através dos ventos 
que vieram e limparam esta área (referindo-se a  ventos muito fortes na Montanha 
Boulder, de  Denver, região de  Colorado, que tiveram lugar durante o tempo da 
canalização)… não somente limpou a área desta montanha, mas as energias que para 
aqui se transferiram foram dadas a  todos os que estão escutando on line agora. Os 
ventos foram para todos vocês para lhes ajudar a efetuar a mudança. Os ventos foram 
para todos vocês que vão ler isto mais tarde. Muitos dos que estão lendo isto bem 
depois, podem escutar os ventos deste momento… inclusive enquanto vocês estão 
escutando isto… porque havia uma limpeza que tinha que ser feita… Velhas crenças e 
Velhos conceitos que estiveram estagnados, tão arraigados que vocês inclusive nem os 
notaram.

 Inclusive no dia de hoje enquanto nós nos sentamos juntos aqui, há alguns de vocês que 
ainda têm uma energia atormentada… uma parte sua que desprezaram… inclusive 
odiada… posta na escuridão… e travaram batalhas com ela por muito tempo… algo a 
respeito de vocês mesmos de que se sentiram culpados ou envergonhados… algo que 
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sentiam que os fazia ser menos do que Deus também… algo que desprezam… de que 
consideram a parte mais feia de vocês… algo que estava tão profundamente escondida 
que ela é ainda outra camada que tem que se abrir agora. E, pedimos a vocês que tragam 
esta parte – cada parte de vocês mesmos – para ser aberta no dia de  hoje, porque há 
muita luz aqui e amor e apoio. Se vocês podem se permitir a abrir e compartilhar essa 
parte de vocês com vocês mesmos… não mais a odiando … mas sim a abraçando.

 Vocês sabem – para aqueles os quais estamos falando agora – vocês sabem de que 
estamos falando. Não há julgamento de nossa parte. Os amamos ternamente. Isto foram 
coisas que vocês deram a si mesmos como experiências. Não há nada do que se 
envergonhar aos olhos de  Deus. E vocês são Deus também.

 Isto foram coisas que vocês… experiências que deram a si mesmos. E, talvez, o 
resultado não era bem o que vocês pensaram que ia a ser. Talvez, vocês sentiram que 
ficaram estagnados em algo que chamam de vício ou uma inclinação. Talvez, foi algo 
que sentiram que estava além de vocês, fora de controle, um demônio dentro de  vocês 
mesmos.

 Este é um dia para curar a todos esses demônios. E, vocês podem deixá-los sair agora 
para que nós os vejamos – e para que vocês mesmos os vejam – o valor que você deu a 
si mesmo. Qualquer escuridão… qualquer coisa que desprezaram a respeito de si 
mesmos… vocês podem abrir agora , porque o tempo e a energia são diferentes. Vocês 
podem olhar a estas coisas sobre vocês, que vocês tem carregado como lixo velho, com 
tanto sentimento de culpa. Vocês podem deixá-los sair hoje, e olhá-los, e ver o presente 
que está verdadeiramente contido, mesmo nas coisas mais desprezíveis. Havia um 
presente para vocês mesmos. Chegou o momento de deixar de  brigar contra estas partes 
que são de vocês.

 Vocês sabem… tantas vezes os escutamos falar com vocês mesmos. Vocês dizem que 
desejariam ser mais fortes. Vocês dizem que desejariam ter mais vontade e 
determinação para sobrepor-se a  essas coisas. Não se trata sobre ter força. Não se trata 
de  querer tira-las fora de  sua vida. De certa maneira, quando vocês tratam de  superar 
estas coisas que não gostam a respeito de si mesmos, isto somente serve para dar a elas 
mais energia.

Trata-se de compreender o porquê deram a si mesmos esta coisa… porquê se 
manifestou, ou chegou a  ser criado de certa maneira… porquê não mais lhes serviu… e 
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porquê não podem liberá-lo. Já não vale mais o tentar forçar as coisas, Shaumbra, para 
que saia de vocês – se trata de liberar. Liberar significa com amor e com a maior das 
compaixões.

 Espírito, Jehova, os olha agora e ama cada parte sua, inclusive aquelas partes das quais 
vocês se envergonham, inclusive aquelas partes que vocês sentem que os fizeram sair 
fora da graça do Espírito e de vocês mesmos. O Espírito ama cada parte, cada parte 
incondicionalmente.

 E, nesta energia que compartilhamos hoje, pedimos-lhes que se abram, deixem que a 
cura tenha lugar. E, a cura é somente sobre ter sabedoria. Não se trata de erradicar algo. 
Não se trata de  lutar contra isso, de superá-lo, ou tirá-lo à força de sua vida. Trata-se de  
chegar finalmente ao lugar de compaixão,  onde se pode ver inclusive a questão mais 
difícil e desafiante sobre você mesmo… e encontrando a verdade e sabedoria nisso… 
não se recriminando por  ter tomado o caminho equivocado… ou de  não ter a força… 
senão de  ter compaixão… total compaixão.

 Então, durante este Shoud no dia de hoje vamos trabalhar com vocês para ajudar-lhes a 
ver a sabedoria no que escolheram para si mesmos, inclusive nas escolhas que pensaram 
que foram erradas. Pedimos-lhes que inspirem fortemente e que se abram totalmente 
para o amor e a compaixão do Espírito, todos nós no Conselho Carmesím, e na ordem 
de To-bi-wah, e – mais do que tudo – abram-se muito a  vocês mesmos… ajudem a  
transmutar… ajudem a  transformar estas áreas de grande escuridão em  áreas da mais 
grandiosa luz que possivelmente possa brilhar. Isto pode ser feito, Shaumbra.

 Então, aqui estão vocês na Terra no ano 2004. Porque estão aqui – vocês se perguntam 
tanto ? Do que é que se trata esta vida agora? Do que é que  se trata este tempo 
específico? O que virá a seguir? Porquê sentem tantas vezes como se estivessem 
esperando, esperando por algo que vai acontecer?

 Simplesmente vocês estão aqui para experimentar a vida. Podem permitir que isso seja 
assim tão simples? Vocês estão aqui para experimentar a vida… qualquer coisa que 
desejem. Vocês podem experimentar como é sentir dor, como é sustentar uma dessas 
coisas da escuridão dentro de  vocês.
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Vocês podem experimentar a alegria de cada dia, a alegria de observar outras pessoas 
em sua própria criação. Vocês podem experimentar como é que é ter um grande amor e 
compaixão para outros. Vocês podem experimentar como é receber amor e compaixão 
deles.

 Vocês se encontram na Terra neste momento para experienciar… para sentir… para 
aprender… para saber como é que é o viver… para viver. Isto é assim simples. Não têm 
que complicar. Vocês simplesmente estão aqui para experimentar.

 Porque vão a uma montanha russa? Porque pagam um bom dinheiro para que se 
assustem (alguns riem) – para experimentar isso… para dizer que o fizeram… para 
sentir como é estar com a ansiedade de ir para cima, para cima e acima, sabendo que vai 
haver uma queda profunda e dramática, só para serem elevados novamente. É uma 
experiência.

 Também estão aqui na Terra bem neste momento – literalmente pela primeira vez na 
vida assim – para desfrutar, para desfrutar. Agora, por mais estranho que isto pareça, 
todo este conceito de  desfrutar verdadeiramente da vida, é relativamente novo.

 Vocês sempre têm estado, de certa maneira, numa escola aqui. Vocês têm estado 
aprendendo. Vocês têm se dado muitos desafios, alguns de  vocês muitas provas. Vocês 
trataram de acumular tanta experiência quanto seja possível. Nas mais recentes 
experiências de vida têm estado tentando se sobrepor ao karma terrestre.

 E, durante todos os períodos de vida por que vocês tenham passado aqui na Terra, o 
que vocês têm feito é ir para trás e reviver as experiências que aconteceram muito 
tempo antes que chegassem a Terra, muito antes que tomassem corpo físico – coisas que 
sucederam quando se encontravam nas dimensões angélicas, tratando de  encontrar um 
caminho de  regresso ao Lar, tratando de  compreender quem vocês eram e quem eram 
os outros. Tantas coisas sucederam… e que vocês poderiam chamar de batalhas. Mas, 
também tiveram muitas coisas maravilhosas.

Nós dissemos aos  nossos grupos antes que estas suas séries de filmes – Guerras nas 
Estrelas, e inclusive muito das sci-fi (ciência e ficção) – se tratam de  coisas que 
sucederam tanto tempo atrás e que são projetadas sobre suas telas e re-encenadas. Vocês
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não tinham corpo físico então. Vocês não viajavam em  naves metálicas. Mas, a 
essência é a mesma.

 E, assim vocês chegaram a Terra para reviver aquelas coisas… para reviver como era 
ter laços de  amor com outras pessoas… como era ter duelos, conflitos com os outros… 
como era tentar acumular poder. Vocês chegaram à Terra para reviver isto. Não era 
karma. Não era algo que o Espírito os forçou a fazer. Vocês escolheram  fazê-lo a fim 
de ganhar um maior “insight” e entendimento. Tantos períodos de  suas vidas foram 
estabelecidos por vocês para retornar e voltar a  atravessar velhas situações de  uma 
maneira muito lenta na forma humana, onde tiveram a habilidade de fazer escolhas 
conscientes, e depois para compreender o impacto de  suas escolhas.

 Mas, tudo isso muda agora neste período de  vida, no qual se encontram agora. Nesta 
vida vocês agora vocês podem realmente desfrutar a vida. A viagem termina. E, agora 
podem desfrutá-la verdadeiramente.  

Já falamos disto antes. Vocês podem se sentar para a festa da vida. Vocês podem 
desfrutar de tudo, desde as comidas… até as relações… até dar um passeio nos 
bosques… ou ao longo da praia. Vocês podem desfrutar do que simplesmente é viver… 
simplesmente viver. Vocês estão aqui agora para experienciar vida e para desfrutar a 
vida.

 Vocês também estão aqui por escolha própria, para estar entre os primeiros a  caminhar 
para esta coisa que chamamos a Nova Energia, para ajudar a fazer a transição – não 
somente para vocês mesmos, senão para estabelecer a energia para todos os outros que 
seguirão após vocês. Sim, certamente, sabemos que tantos de  vocês têm estado 
cansados e fartos por passarem por tanta mudança, tanta libertação de vidas passadas. 
Algumas vezes vocês estão fartos de toda esta coisa chamada vida. Mas, vocês 
escolheram estar aqui agora para serem os primeiros a introduzir esta Nova Energia, de 
integrá-la dentro de  sua vida, e depois compartilhá-la com outros.

 Vocês poderiam dizer que são a "equipe de avanço", os exploradores que estão indo à 
frente dos outros, saindo da consciência de massa para ajudar a  criar todo o marco, o 
marco energético para esta coisa chamada Nova Energia. Ao mesmo tempo, enquanto 
estão fazendo seu trabalho aqui na Terra, vocês também estão na Nova Terra durante 
seus estados de  sonho, ajudando a  criar aquelas energias também. Vocês poderiam 
dizer que na verdade se acham aqui a serviço por sua própria escolha… nunca mais 
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karma… nada mais de lições… não mais jornadas neste momento. Vocês estão aqui 
para experimentar o que quiser que escolham… de  desfrutar a vida da maneira que 
desejem… e também para ajudar a  fazer esta transição para a Nova Energia.

 E, finalmente o propósito mais elevado e o preceito mais elevado do porque estão aqui 
é serem mestres. É para serem mestres. Pelo que vocês passaram – suas experiências e 
toda a sabedoria que ganharam – vocês estão aqui para ajudar a  ensinar aos outros. O 
ensino vai muito além – muito além – do que possam imaginar.

 Todos vocês estão sentados aqui neste momento, conectando-se com Shaumbra de  
todo o mundo. Vocês estão ensinando. Vocês estão ancorando uma energia que estará 
disponível para que outros cheguem a este caminho. Vocês poderiam imaginar que 
estão criando este globo, esta massiva, dinâmica bola viva de energia, uma biblioteca de 
tudo que vocês estão aprendendo bem agora, e que estará disponível para outros.

 Vocês verão… o ensino não tem que ser mediante a palavra falada. Não tem que ser 
estando parados frente a  um grupo. Vocês estão ensinando justamente agora. Vocês 
estão deixando sabedoria para outros que chegarão pelo caminho. Justo neste momento 
vocês estão permitindo isto. Vocês não sabem para quem, ou quando sucederá. O 
próprio trabalho que vocês estão realizando em profundos níveis interiores – o que 
vocês poderiam chamar de os níveis psicológicos de quem vocês são – está fazendo a 
diferença nesta Terra… fazendo uma diferença para os que virão após vocês… fazendo 
uma diferença em  todo o universo.

 Saiam de  sua mente por  um momento aqui e unam-se a  nós e sintam   como vocês 
estão ajudando na mudança da Terra, como estão ajudando para a mudança do universo 
e do omniverso. Cada vez que tiveram que passar por uma batalha ou um desafio dentro 
de  vocês mesmos e que tiveram que fazer uma escolha, chegando a  um novo nível de 
entendimento, vocês exatamente ajudaram a mudar o mundo.

Por mais estranho que pareça na maioria dos humanos não se passa em  suas mentes as 
coisas por que vocês passam. Cauldre está rindo aqui, chamando, eu Tobías, "mestre do 
óbvio" (alguns risos). O que passa nas mentes e nos corações da maioria dos humanos 
não é bem como o que vocês estão atravessando. Eles não têm as mesmas perguntas. 
Eles não têm os mesmos desafios que se dão a si mesmos. Eles não têm os mesmos 
sonhos e desejos que vocês têm.
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 Alguns de vocês perceberam isto de uma maneira difícil quando estiveram com  
conselheiros que não compreendem a natureza espiritual da Nova Energia. Eles tentam 
manejá-los com Velhos métodos, e isto se faz frustrante para vocês dois. Eles não 
compreendem o que está sucedendo no seu interior. A lagarta no casulo passando pelo 
inferno, passando pela transformação… eles não entendem.

 Vocês são mestres acima de tudo. Neste lado do véu é que lhes foi dado o titulo, lhes 
pertencem o titulo de mestres, que É o maior de todos. Não há título… não há nome… 
não há papel que seja mais grandioso.

 É curioso que em sua Terra não se dá aos mestres o devido crédito – os mestres que se 
acham em  suas escolas – porque de  nosso lado do véu, é o colar mais alto, a mais alta 
ordem. Vocês são mestres da vida… mestres do Espírito… mestres do corpo e da mente 
e da alma… registrando toda sua informação energeticamente… não necessariamente 
em livros, senão energeticamente… e deixando-as na biblioteca para aqueles que vem 
depois de  vocês.

 Assim , a pergunta para cada um de vocês agora, cada manhã quando se levantam, é 
"Como vou escolher ensinar hoje?" Vejam… vocês estão ensinando mesmo estando 
conscientes disso ou não. Os outros os estão observando. Os outros os desafiam às 
vezes, não exatamente para fazê-los passar por  um mau momento, senão que eles 
querem descobrir quais os progressos que tem feito. Eles querem ver a profundidade e a 
convicção de  sua alma.

 Então eles os desafiam, talvez os ridicularizam e os desprezam, talvez façam pouco de 
suas crenças esquisitas e diferentes. O que eles realmente estão perguntando é, “Mestre, 
quanta sabedoria tem? O Quanto aprendeu com suas experiências? O que pode 
compartilhar comigo?”

 Mestres, Shaumbra, como vão ensinar amanhã? Como ensinarão no dia seguinte? 
Como vão compartilhar o que são e o que sabem? Será através de  um exemplo? Será 
por  meio de  atividade? Será mediante o compartilhar um livro ou uma canção? Será 
por  meio de um conselho? Será simplesmente por manter um espaço de  divindade e 
deixar sua energia brilhando agora, sem restrições, sem retê-la, sendo tudo o que 
verdadeiramente são?
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 Cada manhã perguntem a si mesmos, "Como vou ensinar hoje? Como vou compartilhar 
este presente da vida? Como vou compartilhar a simplicidade e as maravilhas da vida 
aqui na Terra? Como vou compartilhar a liberdade que tenho dentro de  minha alma, 
sabendo que o Espírito me ama por tudo que fiz… incondicionalmente?

Como vou compartilhar com outros de que não há castigo aqui na Terra? Não estamos 
expulsos aqui. Não somos anjos caídos. Estamos aqui para experienciar e desfrutar e 
ajudar a  estabelecer uma energia do Novo, e depois para ajudar a  ensinar a  outros.

 Então proferimos a todos vocês, Shaumbra - como vão ensinar a cada momento, a cada 
dia? Não precisam estar em uma novela. Não precisam estar pontificando. Todos vocês 
fizeram isto no passado. E olhem o que iniciaram – as igrejas! (risos) Como vão ensinar 
– Através do seu exemplo, através de sua luz, através de sua energia, através de  sua 
criatividade, de  seus sentimentos?

 Por isso, na nossa última reunião de Shaumbra, certamente, nós tivemos… eu, Tobías, 
tive uma conversa muito direta com vocês. Havia chegado o momento para propor a 
pergunta a respeito da vida e da morte. Havia chegado o momento para perceber o valor 
de estar aqui, trazendo o Espírito para viver neste lugar chamado Terra, e trazendo agora 
a divindade se unir com vocês, trazendo à divindade para se mesclar com a humanidade.

 Muitos de  vocês não estiveram vivendo, assim como dissemos, esperando por algo –
nós não estamos certos do que – mas não vivendo, não sentindo que vocês são 
Criadores, não sentindo que tinham escolha sobre esse assunto. Assim então, lhes 
propusemos uma escolha – viver ou morrer. Estamos felizes ao ver que quase todos 
vocês escolheram viver. Alguns não o fizeram. Eles estavam prontos para regressar a  
nosso lado, prontos, prontos para estar aqui para trabalhar conosco para ajudar-lhes, 
para ajudar-lhes a  atravessar este processo maravilhoso mas algumas vezes muito 
desafiante. Vimos mais mudanças de energia nesse breve período do mês passado, do 
que vimos em muitas, muitas das canalizações. Isto serviu para vocês se darem conta do 
valor do porquê vocês estão aqui.

Antes de nós passarmos para este próximo nível, isto tinha que ser dito, e – como dizer 
– trabalhando com todas suas energias e com aquelas do nosso lado, houve muito debate 
sobre quando é que seria o tempo apropriado para fazer esta abertura. E, hoje é o dia 
certamente… certamente. Hoje foi o dia para fazer muitos esclarecimentos, muita 
abertura e agora vocês estão prontos para o seguinte nível.
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 Nós lhes pedimos que sintam a energia. Não adivinhem… não há suposições aqui. 
Saiam de sua mente. Esse é um Velho jogo humano, da Velha Energia. Não estamos 
pedindo que sejam psíquicos. Estamos pedindo que sejam sensitivos, antenas de  
energia, os acionadores da energia. Pedimos que sintam. Agora, vocês não podem 
resistir, não é mesmo? Vocês estão indo para dentro de suas cabeças, tentando  
adivinhar!

Façam uma inspiração profunda e sintam a energia da  nossa querida e muito especial 
convidada, uma convidada que nos acompanhará durante um tempo aqui. Façam uma 
inspiração profunda e sintam a essência deste ser querido. Sintam como suas energias 
são apropriadas para o grupo. Sim, certamente, ela vem com muita força. Ela trabalha 
com tantos de  vocês.

 E, certamente, a conhecemos. A chamamos pela energia de Myriam (Tobías pronuncia 
isto como Mye-REE-um), Myriam… sim, certamente… Miriam, tal como  podem 
conhece-la (agora pronunciando seu nome como MEER-ee-um)…... Miriam de  
Magdalene…... Maria Madalena. (Para o resto do texto e para quem ouve, se Tobías diz 
Mye-REE-um, seu nome será soletrado M-y-r-i-a-m, com um "y". Se Tobías diz 
MEER-ee-um seu nome será soletrado como M-i-r-i-a-m, com "i") (N.d.T. A  fim de  
facilitar a tradução, para nós ela é conhecida como María Madalena) 

 Nós a conhecemos pela energia de  Myriam, um ser querido que veio da linhagem de  
Abraham, que foi também conhecida como Deborah, que guiou a  uma das doze tribos 
de  Israel, uma grande, grande líder de  homens e mulheres. Myriam também abraça a 
energia de  Quan Yin e também ajuda a  trazê-la à vida. Myriam é uma mestra, uma 
discípula, um apóstolo que caminhou com Yeshua, no princípio como estudante de  
Yeshua e aprendeu tanto, mas depois assumiu seu próprio poder e seu próprio direito 
para estar lado a  lado com Yeshua… para isso tinha que haver um equilíbrio feminino, 
vocês sabem.

 Especialmente naquele momento, Yeshua não podia conter todas as energias para si 
mesmo. Assim, Myriam se uniu a ele. Oh, os outros, John, Paul, (pausa)… Ringo e 
George – oh! grupo equivocado (muito riso da audiência, com Tobias, que brincando se 
referiu aos Beatles) – seria Pedro e todos os outros. Eles sentiam ciúmes dela, da 
atenção que Yeshua dava a  Myriam. Mas, também eles compreenderam toda a razão de  
sua presença, todo o equilíbrio.
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 Muito foi mal interpretado nos escritos das escrituras. Enquanto eles desejavam estar 
mais perto de Yeshua, eles verdadeiramente compreenderam a razão para o equilíbrio 
feminino. Muito foi distorcido, tal como vocês sabem, na revisão dos escritos que 
tiveram dar um lugar a este ser que compreendia – como dizer – as artes mágicas… 
Myriam, que sabia como tratar com as energias do invisível.

 Assim é que tiveram que a apresentar como a escuridão, como a bruxa, como a 
prostituta. Inclusive se chegou a escrever que Yeshua teve que tirar sete demônios de 
dentro dela. E, queridos amigos, isto é a coisa mais distante da verdade. Yeshua 
trabalhou com ela, e ela com Yeshua, para lhes ajudar a mesclar e unir as energias dos 
sete chacras, para abrir estes – tal como nós fazemos com vocês – os Sete Selos para 
liberar as Velhas crenças e energias que há por detrás deles.

 Quem sabe, vocês poderiam chamar a isto demônios. Simplesmente eram Velhos 
sistemas de  crenças que se achavam retidos nos sete chacras. Myriam e Yeshua 
trabalharam juntos para abrir isto juntos… não eram demônios… simplesmente uma 
abertura… e depois uma fusão e unificação dos sete chacras em um. E, quando a 
integração se completou, e houve um chacra de energias ampliadas, quando houve um 
chacra, então depois ela pode verdadeiramente a começar a  fazer o trabalho que tinha 
vindo fazer.

 Myriam, que também introduz a energia de  Quan Yin, nos  estará acompanhando em  
nossa próxima viagem para o retorno a minha pátria, viagem da qual me encontro muito 
entusiasmado. Muitas historias para contar… há muitos lugares aos quais vamos levar  
Cauldre e Linda. E, eu vou comer algumas das minhas refinadas comidas. E, Cauldre se 
preocupa um pouco pela indigestão. Mas, eu a tive naquele tempo então, e a vou ter de  
novo se assim for (riso da audiência)! Tanta alegria! Assim, Myriam se estará se 
juntando a nos nesta viagem, tal como muitos outros o farão.

 Mas, Myriam está entrando agora. Nós vamos nos referir a – falando com Cauldre aqui 
– vamos nos referir a  ela através deste Shoud também como María Madalena, pois 
alguns de vocês que estão mais familiarizados com esta energia, vão compreender. A 
igreja teve que a representar como a má. Mas, o engraçado é que de  alguma forma não 
puderam mudar a verdadeira história do encontro de  Myriam com Yeshua após a 
crucificação – após a morte do corpo físico – e falando com ele, e compartilhando com 
ele. Tudo foi muito foi mal interpretado a respeito de todo este incidente. Estamos aqui 
para aclarar um pouco de tudo isso no dia de  hoje.
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 Mas, estamos aqui para trazer esta maravilhosa mestra.  Assim lhes pedimos a  todos 
que respirem e que abracem as energias de  María Madalena, Myriam.

 Sim, e há tanta coisa se movendo na consciência humana, bem agora, com estes filmes 
nos seus cinemas. Pensam que há um engano ? Oh, certamente, a película de maior 
sofrimento de novo à frente a  vocês, de  volta aos olhos de  toda a gente, "A Paixão de  
Cristo" referindo-se a um filme atual), representando a miséria e o sofrimento, 
basicamente no cinema perguntando as pessoas – não em palavras, mas energeticamente 
– escolhem seguir sofrendo em  sua vida?

 Yeshua simplesmente estava atuando para todos nós. Escolhem continuar com o 
sofrimento e a perseguição, o dedo apontado, o xingamento? Ou desejam liberar isso 
agora?

 Há alguns que irão assistir esta película, que vão se prender no drama, que vão se pegar 
no sentimento de que deveriam seguir sofrendo. Outros se darão conta de que chegou o 
momento… chegou o momento de  tirar Yeshua da cruz. Chegou o momento de  
finalizar o sofrimento. Chegou o momento de  deixar de  apontar com o dedo. Chegou o 
momento de ter compaixão pela jornada.

 Assim que, as energias de  Myriam estão chegando hoje. Quando ela se encontrou com 
Yeshua após a crucificação, ela era a única que estava ali. E, encontraram-se, porque 
certamente tinham uma relação amorosa, querida e doce. Eles nunca se casaram. Ela 
nunca deu nascimento a  seu filho. Eles tinham um tremendo respeito e amor o um pelo 
outro, mas naquele tempo naquela sociedade, não era – como dizê-lo – apropriado para 
eles terem se unido como casal ou com filhos. Mas, o amor era profundo. A admiração 
era mútua.

  Era preciso haver um equilíbrio. A igreja omitiu isto porque eles desejavam que fosse 
simplesmente uma energia masculina. Mas, Myriam era tão importante como Yeshua… 
de certa maneira, um mestre para ele. Mesmo depois dele ter aprendido com sacerdotes 
nos templos e com místicos, ele aprendeu muito com ela, algo de que vamos falar no dia 
de  hoje, uma abertura que vamos fazer hoje.
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 Yeshua pediu a Myriam que não o tocasse após a morte, não que ela estivesse 
maculada, ou que não fosse digna, mas simplesmente que a sua energia era tão elevada 
nesse momento, e o amor deles era tão forte, que ele temeu que, se ela o tocasse em sua 
forma espiritual, ela iria desejar regressar, que ela iria desejar deixar seu corpo física no 
mesmo instante para estar com ele deste lado do véu. Assim, pediu a  ela que não o 
tocasse.

 Ele pediu a ela para continuar os ensinamentos, para continuar escrevendo, para que 
continue sustentando a energia feminina. Yeshua lhe disse nesse encontro, nessa 
reunião, que a energia feminina ia ser objeto de  abuso e de ataque durante os milhares 
de  anos vindouros, porque a humanidade havia se integrado demais à energia 
masculina. E, a energia feminina estava permitindo que isso acontecesse, se permitindo 
ser oprimida.

 Então, Yeshua pediu a  Myriam para sustentar as energias… de compartilhar isso com 
outros… e de fazer com que eles as compartilhem com outros… e que esses a 
compartilhem com outros. Teria que haver os sustentadores das energias femininas até 
que o tempo fosse adequado para voltar a  um equilíbrio igual com o masculino.

Alguns de vocês literalmente trabalharam com Myriam, foram às suas – como vocês o 
chamariam – aulas, reuniões onde ela fez com que vocês sentissem e sustentassem as 
energias femininas. Alguns de vocês, uns poucos de vocês aqui, foram tais 
sustentadores da energia desde sempre – destas energias femininas – que nunca pariram 
por vocês mesmas uma criança desde então. Dentro de  seu ser energético não havia 
lugar para crianças porque vocês estavam sustentando a energia feminina para todo o 
resto até que o momento fosse adequado.

 O momento é adequado agora para liberar isso, para deixá-lo ir. O tempo é adequado 
agora. Vocês já não têm que carregar isto em  seus próprios ombros, porque agora há 
dezenas de  milhares de  Shaumbra para fazê-lo brilhar com vocês. Há milhões em  todo 
o mundo que estão prontos para seu próprio despertar espiritual, então é chegado o 
momento para liberar isto.

 A energia de  Myriam vem aqui para ajudar a  facilitar esta libertação hoje. Tantos de  
vocês foram sustentadores conscientes deste espaço, que apoiaram esta energia desde 
sempre. Já não é necessário que vocês sigam sofrendo com isto. É o momento de  
liberar isto também.
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 Assim é que Maria se une a  nós no dia de  hoje para uma abertura muito interessante. 
Ela foi uma mestra. Ela foi uma mestra da imaginação… da imaginação… ajudando 
inclusive Yeshua a compreender como abrir a imaginação, como usa-la.

 Assim que ela vem no dia de  hoje para ir por uma abertura com todos os Shaumbra –
se vocês derem a permissão… depende de  vocês. Isto não está sendo forçado a você. 
Mas, chegou o momento. É por  isto que durante o ultimo mês tivemos que falar sobre 
escolher a vida, para vocês que não estavam escolhendo a vida, e vocês estão se estão 
abrindo frente a  este dinâmico presente da imaginação.

 Oh, não é a imaginação que vocês crêem que é. Aquela é uma imaginação muito 
limitada que vem da mente. Esta é uma imaginação "espiritual" ou da "alma". Ela está 
pronta para ser aberta dentro de  vocês.

 No último mês tivemos que passar por nossa pequena discussão a respeito de decidir 
pela vida, porque se vocês não estivessem seguros de escolher pela vida, e fossem tratar 
de se abrir à imaginação, poderiam ter tido algumas repercussões muito interessantes. O 
tiro poderia sair pela culatra, causando a vocês dificuldades físicas, assim também como 
mentais, dores. Por isso, tratamos de pedir a vocês que fizessem a escolha, então, depois 
disso nós poderíamos nos mover para este nível. Esse é um tipo diferente de  
imaginação.

 Nós transmitimos muito da informação a vocês aqui energeticamente. Durante vários 
Shouds vamos falar sobre isto. Vamos explicar isto para que sua mente fique satisfeita. 
Mas, também iremos com vocês através desta abertura.

A imaginação não reside num lugar específico de  seu corpo físico. É uma questão do 
Espírito e da consciência. Trata-se de um presente natural e original que vocês tem, mas 
que durante bastante tempo foi muito limitado ou muito bloqueado. Não é necessário 
que vocês tomem uma decisão neste momento. Isso virá no momento em que vocês 
estiverem prontos.

 Mas se trata de darem a  si mesmos a permissão de  abrir o presente da "Imaginação da 
Nova Energia". E então, os que chegam, fluindo para dentro – com Myriam, com María, 
aqueles que são os “runners”, aqueles que estão no Círculo Carmesím – vão fluir para 
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ajudar-lhes gentilmente, gentilmente a começar a  abrir isto. E vai se abrir como uma 
flor, como uma lótus, durante um período de  tempo, gradual e gentilmente. Mas, vai se 
abrir.

 Quando Myriam falou com Yeshua na ressurreição, ela o fez através de sua 
imaginação… vocês verão. Mais tarde a questionaram, e disseram, "Você viu ou não 
Yeshua com seus olhos físicos?" E ela disse, "Não foi com meus olhos, porque estavam 
fechados… a luz era tão brilhante. Eu vi a Yeshua com meu coração". O que ela 
realmente disse foi, "Eu vi a  Yeshua em  minha imaginação".

 E, eles lhe disseram – quando os apóstolos se reuniram – disseram a  ela, "Escutou ao 
mestre com seus ouvidos?" e ela disse, "Meus ouvidos estavam soando. Estavam 
vibrando, e o ruído era tão alto e tão belo que não pude escutar suas palavras através de  
meus ouvidos. Mas eu escutei suas palavras em minha imaginação".

 E eles disseram, "Tocou no mestre?" E ela disse, "Não, ele me pediu que não o fizesse. 
Ele me pediu que imaginasse eu mesma estando com ele, amando-o, compartilhando 
com ele, tal como foi nos dias que esteve em  corpo físico. Mas, pediu-me que não o 
tocasse."

 E alguns dos discípulos disseram, "Então, certamente, você não viu o mestre aparecer  
na sua frente". E ela disse, "Certamente, eu o vi, porque a imaginação é maior. É mais 
potente, e contém mais realidade do que meus olhos, do que meus ouvidos, e do que 
meus sentidos poderiam sentir". E desde então, eles acreditaram nela, porque ela 
compartilhou com eles sua energia, sua verdade e seu amor nesse momento. E eles 
compreenderam.

 Ela se converteu na mestra da imaginação, a mestra dos reinos invisíveis. Ela tem 
estado trabalhando com muitos de  vocês nesta vida, ajudando-lhes a  penetrar no 
invisível, ajudando-lhes a  empregar sua imaginação.

 Mas, agora chegamos a  um ponto diferente, a  um nível diferente aqui, para  
verdadeiramente se abrir. Quando Cauldre contata a mim, Tobias – e quando lhes 
falamos desta forma – não é através de  sua mente. A mente neste momento esta 
ocupada para simplesmente traduzir nossas energias… muito ocupada. Não é 
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necessariamente o que vocês diriam através do coração. É através de  uma coisa 
chamada a imaginação.

Ele emprega a imaginação. Nós trabalhamos com ele na imaginação para fazer esta 
conexão. Através da imaginação podemos transmitir muito. Cauldre tem que se abrir, 
tem que confiar suficientemente em si mesmo para deixar fluir esta energia através dele.

 Discutimos com ele, com alguns de vocês, a respeito da terminologia. Sabemos que há 
alguns – como dizer preconceitos inerentes sobre a imaginação. Vocês não confiam 
nela, não é assim? Vocês aprenderam a não confiar nela. Escutamos vocês dizer, "Oh, é 
simplesmente sua imaginação."

 Mas, escolhemos continuar chamando a isso imaginação. É diferente. É Novo. É a 
imagem de  "vir à realidade". Se isto faz soar uma corda… está escrito nas escrituras de 
que vocês foram criados a  imagem de  Deus. Imaginem isso! Imaginem vocês Deus 
também, imaginando este lugar chamado Terra, e depois o manifestando, imaginem 
uma coisa chamada corpo humano, e manifestando-o. Todo isto veio como um 
resultado da imaginação… imaginando… imaginando.

 Então, agora que são Humanos Divinos – Humanos Divinos ancorados – podemos abrir 
a imaginação para novos níveis e reinos.

 Vejam desta maneira. Imaginem um ator – que poderia ser masculino ou feminino, 
Cauldre pediu nós explicarmos – uma atriz que tem muitos roteiros para escolher entre 
eles. Ela lê todos os diferentes roteiros. E, enquanto ela os está lendo, ela tem 
sentimentos. Ela está imaginando como seria estar atuando isso no palco. Ela tem dúzias 
e dúzias de  roteiros, e está tentando encontrar um que prefere para representá-lo.

 Ela finalmente decide. Sobe no palco e começa a  atuar. Ela começa a  representar um 
dos roteiros, um dos potenciais. Mas, inclusive enquanto está lá acima representando, 
ela está representando somente a essência, e não os detalhes…veja você. Ela está 
improvisando enquanto continua. Ela recordou a essência do jogo, do roteiro.

 Mas, ela também está permitindo que todas as energias fluam. Ela está permitindo que 
as energias imaginativas e as energias criativas tenham vida própria. De  outra maneira, 
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o jogo, sua atuação, seria muito pouco espontâneo, muito limitado. Não iria conter 
alegria. Assim que simplesmente está tomando a essência de  um roteiro e permitindo 
que flua no palco. Sua imaginação é como isso.

 Daqui para frente vocês têm muitos, muitos potenciais para escolher para sua vida, 
muitos roteiros para escolher. Vocês mesmos escreveram cada um dos roteiros. 
Certamente, tiveram ajuda do nosso lado, mas os mesmos são suas criações. Depende 
então de  vocês escolher qual deles querem representar, que querem dar vida em  sua 
realidade física. Assim, imaginem todos os potenciais.

 A imaginação é como o estado de sonho. Há sentimentos…cores…reações… 
conseqüências… direções… mais potenciais dentro de  cada potencial. Vocês têm todos 
estes potenciais para escolher. Eles residem em sua imaginação. Qual deles que gostaria 
de imaginar para vocês mesmos? Que roteiro gostariam de trazer para sua vida?

 Talvez vocês se sintam culpados por trazer um roteiro que lhes dá riquezas, que lhes 
outorgue fama e fortuna. Quem sabe pensem que não são merecedores, então assim 
escolhem outro. Mas, é sua imaginação aqui trabalhando. E depois o trazem e o 
manifestam. Vocês o representam.

 A imaginação é toda este área criativa que foi encerrada na condição humana, 
encerrada dentro de tantos de vocês. Vocês foram ensinados a pensar de forma lógica, 
ensinados que a imaginação era para sonhadores, não para os que fazem. É realmente o 
oposto.

É por  isso que Myriam está vindo hoje para ajudar energeticamente a compartilhar com 
vocês o grande potencial da imaginação.

 A imaginação se encontra em alguma parte entre o coração e a mente. Em  alguma 
parte entre o coração e a mente é que se encontra esta área criativa… esta área em  onde 
vocês podem explorar potenciais… fantasiar os potenciais… e depois atraí-los a  sua 
vida. Tantos de  vocês tem tido fantasias desde que vieram à Terra nesta vida. Vocês 
foram repreendidos, inclusive castigados por  isso.
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 Fantasiar é uma das partes da imaginação. Sonhar é uma das partes da imaginação. 
Sonhar não inclui todos os potenciais da mesma. É um dos aspectos da imaginação. A 
imaginação é real… é muito, muito real.

 Algumas vezes vocês vão para os reinos da imaginação e os reinos etéricos. Vocês 
atuam ali, mas não trazem isso de  regresso à Terra. O que acontece agora é que nós 
trabalhamos com vocês na abertura estes condutores, abrindo as rotas que essas energias 
fluam, para agora ajuda-los a se darem conta de que podem trazer as coisas para esta 
realidade. Vocês podem imagina-las e depois trazê-las à vida. Verão… vocês são 
eleitores de vida agora, pois podem trazer coisas à vida. E, vocês as  produzem 
simplesmente respirando-as.

  A imaginação, queridos amigos, aqui não é o controle mental. É a antítese do controle 
mental. A mente tem que se sair do caminho para que a imaginação vá trabalhar.

  A imaginação não é visualização. A visualização, tal como vocês a conhecem, é uma 
função da mente. Tantos de  vocês fizeram cursos de controle mental e visualização. 
Isso foi bom para aquele tempo, mas chegou o momento de seguir adiante.

  A visualização, queridos amigos… isto é o que lhe disseram para que quando  
quisessem algo em sua vida, visualizassem-no. Visualize o grande carro esporte 
vermelho em sua entrada. Isso era uma função da mente. De vez em quando, 
funcionava. A maior parte do tempo lhes dava frustrações, fazia com se questionassem  
o que havia de errado com vocês.

  A visualização, de alguma maneira, ajudou-lhes a seu tempo, mas a razão pela qual 
não a sugerimos é porque é limitada. Porquê limitar-se a um carro esportivo vermelho 
em sua entrada quando vocês podem ter a vida, quando podem ter abundância e amor, e 
todas estas outras coisas? Porquê vão se limitar?

  A imaginação não é controle mental. Se vocês se acharem em sua mente, façam uma 
inspiração profunda e saiam. Nós estamos abrindo um centro totalmente novo, em 
alguma parte entre o coração e a mente. Não estamos falando geograficamente. Estamos 
falando conscientemente. Trata-se de criação, é sobre produzir os potenciais.
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  Não é nada que tenha que ser forçado. Vocês não têm que brigar com isto. Permitam a 
si mesmos voar… abrir-se… ter liberdade.

  Explorem o potencial neste exato momento. Façamos uma pequena viagem juntos para 
que vocês sintam como é. Façamos uma viagem, uma bem simples. Myriam, Yeshua, 
eu, Tobias, e você… caminhando pela praia… passeando… nós em nossas túnicas… 
você no seu cômico traje de banho (riso da audiência)… passeando ao longo da praia… 
sentindo a água… o ar… o relaxamento… sentindo o amor que todos tivemos um pelo 
outro… as alegrias e os risos que tivemos.

  Vocês verão… esta é sua imaginação. À medida que começam a confiar em si 
mesmos, as cores ficarão mais brilhantes e mais intensas, cores que talvez nunca tenham 
visto antes com seus olhos físicos. Vocês começam a  perceber outras coisas. Não será 
tão transparente. Começará a ter profundidade.

  É a imaginação, mas é real. Tal como Myriam ensinou aos discípulos, é mais real do 
que a realidade humana. Sua sociedade ensina a vocês a  descartar, a  desacreditar a 
imaginação. Chegou o momento para traze-la de volta ao lugar que lhe pertence.

  À medida que vocês se abrem e permitem que este centro se abra, ficara mais 
definido,mais detalhado,mais compreensível. Vocês vão começar a escutar as palavras 
que Yeshua lhes diz. Serão capazes de  sentir o toque da mão de  Myriam em  suas 
costas no lugar da dor… sintam o alívio.

  É real, Shaumbra? É real que possamos estar fazendo isto juntos? Se vocês permitem 
que isso seja !

  Deixe-nos usar sua imaginação aqui por  um momento. Coloquem-se neste instante no 
momento do Agora onde seu corpo pode voltar a se equilibrar por ele mesmo… 
rejuvenescer por ele mesmo… e liberar essas toxinas que não precisa… libere a briga 
que está se produzindo em algum dos tecidos… liberem esta coisa chamada processo de  
envelhecimento – imaginem isso! – onde o processo de  envelhecimento se faz mais 
lento… onde podem trazer de volta a juventude e vitalidade.
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  Imaginem sentirem-se cheios de saúde em todos os momentos. Imaginem que seu 
corpo lhes fala, dizendo que tipo de  alimentos deseja – um dia quem sabe dizendo-lhes 
que deseja poucos carboidratos… no próximo dia dizendo-lhes que deseja  muita 
gordura… o próximo dia dizendo-lhes que não quer nada senão biscoitos (certo riso).
Imaginem falar com seu corpo, escutá-lo, tendo tamanha relação com ele para que possa 
traze-lo de volta a tal equilíbrio e saúde com vitalidade.

  Vocês verão… este lugar chamado imaginação… não têm que forçar. Não têm que 
lutar. Simplesmente é.

  Agora, esta imaginação do corpo saudável – saudável em toda forma equilibrada –
tomemos isto agora desde os reinos superiores, etéricos e inspirem-no para sua 
realidade. bem aqui… bem agora… mantenham-no firme. Aceitem-no. Apropriem-se 
dele. E, vivam. É assim simples… não há nenhum hocus-pocus aqui… nenhuma 
bruxaria. Imaginem, respirem e vivam… veja só.

  Não têm que passar por  todos os detalhes do seu corpo. Ele sabe o que fazer. Isto foi a 
essência que imaginaram e inspiraram. Um potencial… vocês vêem… há potenciais 
residindo próximo de um corpo abatido… potenciais de um corpo enfermo ou 
estropiado… potenciais de nenhum corpo. Mas, nós fizemos que se enfoquem no 
potencial. 

  Imaginem o potencial de  um corpo são, equilibrado. Escolham-no… inspirem-no… e 
dêem-lhe vida. Não têm que passar por detalhes. Não têm que ser um doutor, um 
cientista, ou um PhD (doutorado) para saber o que acontece assim que vocês inspiram 
esta energia. Ele sabe o que fazer. É simplesmente sua mente que quer ter o controle 
novamente. Seu coração sabe o que fazer. Sua alma sabe o que fazer.

  Agora, estamos falando desta simples, simples coisa chamada imaginação. Mas, é tão, 
tão real. E, podem começar a jogar com ela. Começar a  utilizá-la em  sua vida. Vocês 
são os escritores do roteiro.O que é que escolhem? Como escolhem viver? O que é que 
escolhem imaginar?

  Novamente, não têm que se preocupar pelos detalhes. Escolhem abundância? 
Imaginem viver abundantemente… viver abundantemente… elejam os dois – viver e 
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abundância. Não têm que imaginar os detalhes. Não têm que imaginar quanto dinheiro 
esta na conta bancária. Simplesmente sintam.

  Sintam por  um momento, enquanto estamos falando com vocês aqui. Sintam como é 
ter abundância em sua vida. Se sente muito bem? Há um pouco de  culpa talvez? "Oh, 
muita abundância… não é suficiente a outra pessoa que a tem!" Não se preocupem com 
eles neste momento. Mais tarde vamos falar disto.

  Dêem-se a si mesmos a abundância. Vocês a precisarão para fazer o trabalho de 
ensino. Dêem-se a  si mesmos o presente da abundância. Imaginem uma vida em que 
não tenham que se preocupar nunca mais para pagar as contas. Sim… imaginem uma 
vida na qual a comida que precisam e as ferramentas que precisam se encontram ali para 
vocês. Imaginem isso!

  Vocês são os que imaginam. Vocês são os Criadores. Se vocês escolheram agora, 
inspirem ESSA realidade em  sua vida e fixe-a bem. Inspirem-na. Dêem vida a ela. 
Dêem vida à abundância – em  SUA vida. Não se preocupem com detalhes. Tudo vai 
chegar a vocês. 

  Há muito mais sobre isto, queridos amigos, do que lhes chega aos ouvidos, aos olhos 
no dia de hoje. Trata-se de uma nova forma de vida. Trata-se de imaginação criativa. 
Trata-se de  abraçar a vida e depois escolher como você deseja viver.

  Irão ver… vocês estão expandindo suas energias agora. Estão se permitindo a sentir 
novamente, se abrindo a esta coisa chamada imaginação. É uma das Novas ferramentas. 
É muito nova.

  Para aqueles entre vocês que… alguns de vocês escutando aqui, estão dizendo, "Oh, já 
fiz isto antes". Novo programa aqui – nós demos a isso o nome de  imaginação – mas é 
Novo e diferente. Vamos falar disto durante vários Shouds com vocês… mas, neste 
instante, simplesmente o básico. 

  À medida que se vão abrindo a  este nível de  imaginação, alguns de  vocês duvidarão 
ao princípio. Dirão, "Oh, isso é simplesmente minha imaginação". Digam, "Isso É 
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minha imaginação". E, se converte em realidade. Faz-se real. Vocês são os Criadores. 
Imaginem a essência e depois inspirem-na a  sua vida.

  À medida que vocês permitem a abertura destas energias de imaginação dentro de  sua 
realidade humana, aqui, alguns de vocês poderão sentir-se um pouco fora de  controle 
ou fora de  equilíbrio, mais do que o normal. Alguns de  vocês poderão se sentir um 
pouco aturdidos em alguns momentos, porque certamente estão mudando suas 
dinâmicas energéticas. Quando isto acontecer, façam uma inspiração profunda. 
Ancorem-se. No entanto, não se fechem. Não se trata de se fechar. Trata-se de se fixar 
os pés no chão. Vocês se podem abrir e expandir sua energia e se firmar no chão ao 
mesmo tempo.

  A maioria de vocês imediatamente se verão enfrentando o problema de sua mente 
querendo tomar o controle, sua mente tentando definir os detalhes. Diga a sua mente 
que saia de férias por um tempo. Ela simplesmente está tentando protegê-los… tentando 
lhes ajudar… tentando lhes assegurar para que não façam mau juízo por  sua conta. 
Digam a ela agora que foi substituída em seus deveres. Ela deveria se focar em  outras 
coisas – a lógica, e o armazenamento de informação. Ela deveria lhes servir, não os 
dirigir, ou bater com vocês.

  Diga a  sua mente que saia do caminho. Vocês vão estar brincando com esta coisa 
chamada imaginação. Vocês irão aprender como se faz para que ela se manifeste em  
sua vida. Vocês irão aprender como utilizá-lo.Irão aprender como crescer com ela. Sua 
mente não precisa controlar. Quando vocês inspiram a imaginação – seja o que for que 
escolham imaginar – é tão poderoso!

  Mas, vocês tem que dar a ela a sua própria vida. Haverá uma tendência por parte de 
vocês em querer controlá-la, e dizer-lhe exatamente o que fazer, e como crescer. 
Durante um período vocês vão ser os observadores, observadores de como ela chega a 
sua vida e adquire uma vida própria, de certo modo. É como um ator que sobe ao palco 
com a essência de um roteiro… mas depois vai fluindo livremente… improvisando… 
indo pelo momento… inclusive mudando e alterando às vezes.

 Inspirem a imaginação – seja o que for que escolham imaginar – e depois dêem a isso 
sua própria vida. Deixem que tome sua própria direção. Observem. Observe o que 
acontece. Observe o que acontece ao seu redor e no seu interior. Se em algum ponto 
vocês decidem que isto não era a coisa apropriada, se vocês se cansaram desta 
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imaginação que introduziram, então simplesmente deixem-na ir. Tirem-na da realidade. 
Vocês a criaram. Vocês a podem eliminar. Mas, não tratem de  controlá-la pois do 
mesmo modo ela vai atuar em  sua vida.

  Não utilizem isto com outras pessoas, Shaumbra. Isto é para vocês mesmos agora. 
Vamos trabalhar com vocês mais adiante ao lhes ajudar a compreender como isto afeta   
outros.

  Não tentem mudar as condições do tempo, o clima… entendem… mas imaginem a 
vocês mesmos se adaptando ou aceitando o clima. O clima esta aí por uma razão. Aos  
outros bem que convém, a vocês não exatamente. Se não gostam das condições 
climáticas aí onde se encontram, imaginem-se estando em outro lugar num clima em 
que se sentiriam mais cômodos… viram.

  A imaginação não tem a ver com tentar mudar os outros. É para vocês exatamente 
agora.

  Não a forcem. Não briguem com ela. Se vocês se derem conta de que estão fazendo 
isto, afastem-se por um momento. Voltem mais tarde. Não lhe ponham limitações neste 
momento, e não tenham expectativas em relação ao resultado – sem limitações ou sem 
expectativas. Vocês irão observando durante um tempo como podem fazer algo através 
de  sua imaginação e atraí-lo para a  sua vida.

  Sim, certamente, Myriam vai estar lhes ajudando, trabalhando com vocês. Ela é a 
mestra e instrutora da imaginação criativa. Ela sabe como isso funciona. Ela sabe como 
isso transcende inclusive a realidade em que se encontram.

 Esta imaginação também lhes permitirá começar a voar alto para novas dimensões. 
Sim, certamente, isso funciona em ambas as direções – vocês atraem isto para sua vida, 
mas também agora podem começar a  ir para as outras dimensões. Quando fizerem isto, 
nunca abandonem seu chão. Nunca deixem seu corpo para trás. Não tentem a projeção 
astral. Vocês não são um míssil (risos) Trata-se de estar no momento do Agora, 
plenamente ancorado no corpo humano, mas expandindo para fora suas energias e 
abrindo-se para os outros reinos.
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 Unam-se a nós por um momento com as energias da imaginação – sim, estão fazendo 
isso bem, por assim dizer – com as energias da imaginação. Vamos à próxima – como 
vocês diriam – dimensão superior… mas nos não gostamos desse nome. Vamos para a 
quarta por um momento aqui. De qualquer maneira, alguns de vocês já estão bem mais 
longe dela, mas vamos à quarta, a que está mais próxima à energia de sua Terra.

É uma – como diriam – uma dimensão interessante. Nós a chamamos uma zona 
energética. É nela que as energias desencarnadas tendem a estar, as almas agarradas à 
terra que deixaram o corpo físico, mas que não chegaram plenamente de regresso ao 
nosso lado. Elas andam aqui nesta dimensão. Essa aí é aonde tantos de  vocês vão –
como dizê-lo – em suas fantasias como um lugar de escape. Esta é uma energia que é 
muito familiar às energias da Terra, mas no entanto sem a forma física.

 Esta é uma energia na qual os encontramos com bastante freqüência. É muito difícil 
para nós, na maioria das vezes, de chegar extremamente perto, quando nos  encontramos 
na quarta. Deveríamos escrever uma canção (algum riso) a respeito  disto –
"Encontraremos vocês Na Quarta".

  Aqui por um momento simplesmente sintam . Permitam a liberdade da sua 
imaginação, aqui, por favor. Permitam a liberdade da sua imaginação. Não há nada a 
temer. Deixem que  ela voe alto para por um momento. É uma energia maravilhosa.

 Sim, certamente, de vez em quando se encontram com energias bem mais demoníacas 
aqui, mas elas  não podem lhes fazer nada. Sabe, nunca puderam.

 Mas, imaginem… sim, podem confiar em vocês mesmos o suficiente para 
simplesmente imaginar? Daqui vocês podem ir a muitas das outras dimensões. E, 
novamente, por favor não as considerem de  acordo com uma ordem numérica ou linear. 
Se fizerem isso vão ficar viajando grudados inter-dimensionalmente. As dimensões se 
cruzam umas com as outras, umas sobre outras. Não há hierarquia. Simplesmente há 
diferenças energéticas nelas, diferenças muito extraordinárias entre as mesmas. Com a 
imaginação podem voar para lá.

Agora, porquê desejariam vocês fazer isto, Shaumbra? Um é para ajudar a  liberar esta 
coisa chamada véu. À medida que vocês comecem a  viajar em ambas as direções –
inter-dimensionalmente para fora e para dentro – isso ajuda a  liberar o véu. Isto os 
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ajudam – como dizer – a aguçar sua imaginação. Às  vezes é mais fácil sair daqui de 
fora para estas outras dimensões com sua imaginação para atuar um pouco. Também é 
aqui onde se encontrarão com alguns daqueles que trabalham de forma regular. E, aqui 
fora será mais fácil sair de  sua mente… verão… e abrir-se… dar liberdade… dar asas a  
sua imaginação. Por isso é apropriado atuar aqui fora.

 Sugerimos neste momento que quando estiverem indo para fora das áreas que tem se 
aventurado e viajado anteriormente, que invoquem as energias de Myriam para 
acompanhá-los.

 Também se trata então de trazer de volta a sua vida – SUA vida – a que escolheram… 
vejam vocês. Vocês também são Deus. Vocês são feitos a  imagem de  Deus. Vocês são 
um Deus que pode imaginar, e manifestar e trazer a matéria.

 Então, queridos amigos, vamos tomar um momento, se assim quiserem, e dêem 
permissão para se abrir a esta área da Nova Energia chamada imaginação, uma 
ferramenta potente à que não tinha sido possível nos referir antes de atravessar esta 
questão de  escolher a vida. Nós estamos indo juntos a alguns novos lugares ter uma 
nova forma de  vida na Terra.

Metatron acaba de  entrar e pergunta, "Estão prontos para ir a  estes Novos lugares 
conosco? Estão prontos, Shaumbra, para  ir além dos  seus sonhos mais selvagens?

 Então, nós viremos falar com todos vocês em sua imaginação, certamente. Não   
desacreditem de nós, nem de vocês mesmos, dizendo, "Isso simplesmente foi minha 
imaginação". Vamos chegar. Vamos falar com vocês. É bem como Cauldre fala conosco 
– na imaginação. Vamos falar com vocês.

 Se sua mente se coloca neste caminho, façam uma inspiração profunda. Liberem-na de  
seus velhos deveres de  guardar o palácio. Essa foi a Velha Energia. Vocês estão num 
espaço seguro agora. Vamos entrar e falar com vocês. Se vocês desejarem, vamos viajar 
juntos. Permitam que sua imaginação voe alto.

Qual é a diferença entre imaginação e ilusão? Não muita! (riso da audiência) Não muita 
em absoluto! Aqueles que vocês chamam de ilusórios são altamente imaginativos. 
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Trata-se de  trazer de volta a  sua vida o que é apropriado, o que é conveniente, o que 
escolheram… vêem?

 Então, quando estão aqui fora nos reinos imaginários, explorando, então façam uma 
inspiração profunda e se perguntem o que é que convém a sua vida atualmente. O que é 
que convém? O que é que escolhem trazer de volta? Como escolhem viver? Como 
escolhem abraçar a vida? É por  isso que tivemos que atravessar por isto no mês 
passado. Que tipo de equilíbrio desejam? Que tipo de mestre vão a  ser? E, o que vão 
ensinar no dia de  hoje? Essa é a diferença entre imaginação e ilusão – até que ponto isto 
é apropriado para vocês?

 Certamente, aqueles que estão quebrados em tantas partes e peças são simplesmente 
grandes imaginadores. Estão jogando um jogo maravilhosos com eles mesmos. Aqueles 
que criam as histórias fantasiosas a respeito de suas próprias vidas, que não concordam 
com a realidade dada – aqueles que vocês chamam de ilusórios – certamente, eles 
simplesmente estão imaginando.

 Mas, eles estão imaginando por uma perspectiva desequilibrada. Eles não podem 
suportar sua própria vida, assim que se vão para os reinos imaginários. E, eles vivem aí. 
Mas, o que fizeram foi negar quem verdadeiramente são. Eles varreram muitas coisas 
sob o tapete, ocultaram demasiadas coisas frente a  si mesmos.

 É por  isso que dissemos no começo de  nossa reunião, "Abram cada parte de vocês, e 
deixem que o vento sopre através"… entendem? Deixem entrar o brilho do sol e que o 
vento sopre através – outra canção que nos gostaríamos de  escrever. (riso da audiência)

 Essa é a diferença entre imaginação e ilusão.

 Chegou o momento de confiar suficientemente em  vocês mesmos… vejam… 
momento de  confiar em tudo a respeito de vocês mesmos. Vocês mandaram a 
imaginação embora porque temiam as suas próprias habilidades criativas. O medo maior 
e o maior presente é esta coisa chamada imaginação.

 Em  tempos passados vocês viram o que se pode fazer com ela. Mas, vocês desde então 
aprenderam tanto. É o momento de abrir-se. É o momento de abrir-se à imaginação a 
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partir de Novo lugar… na Nova Energia… numa energia segura… numa energia que 
abraça a vida.

Os amamos tão ternamente, e vamos trabalhar com vocês cada dia com a imaginação. 
Unam-se a  nós e não estarão sós.

 E assim é! 

Tradução para o português: Silvia Tognato Magini - Abril de 2004 -
silvia.tm@uol.com.br

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 6 de março de 2004 – Série da Nova Energia

Shoud 8: “Imaginação”

Perguntas & Respostas

E assim é, queridos professores, que continuamos no amor... no fluir... no liberar... das 
crescentes energias neste dia.  Tentamos dançar aqui, uma pequena valsa durante sua 
música.  E, sim, realmente, Myriam e eu dançamos lindamente.  Amamos quando vocês 
se abrem e nos convidam a entrar em seu espaço, quando agora, não apenas abrem seus 
corações, mas permitem sua imaginação soar, penetrando o véu, penetrando as 
dimensões, quebrando as barreiras e as limitações.

A imaginação os liberta.  Permite toda uma nova liberdade na vida.  Nem tudo que você 
imagina, que você quer brincar, você necessariamente trará para a realidade humana.  
Algumas vezes você simplesmente deseja se abrir e brincar.  Outras vezes você pode 
querer introduzir todas as ferramentas de que necessita, que deseja em sua experiência 
humana.  Mas, a imaginação verdadeiramente o liberta.

Quando passei minha última vida na prisão na Terra, foi o Arcanjo Miguel (Tobias diz 
Mike-el), Miguel (agora pronuncia Meek-eye-el, que pode ser traduzido em português 
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como “o que tem o olhar manso”), como devem saber, que me ajudou a compreender o 
valor da imaginação, a liberdade de sair das paredes de minha prisão a qualquer 
momento que desejasse.  Foi real ou tão real quanto a realidade dentro daquelas paredes.  
Produziu em mim um novo apreço pela vida, uma nova compreensão da natureza da 
realidade.

A mente aprisionou a imaginação como refém por muitas vidas aqui na Terra.  E agora 
é o momento de libertá-la.  Você não pode culpar a mente, querido Shaumbra, pois lhe 
deu esse direito.  Você permitiu que ela tomasse a imaginação como refém...que 
armasse o laço...que a aprisionasse...para segurar suas asas.

 Oh, realmente, realmente, as asas dos anjos são realmente a imaginação.  É tempo de 
deixá-la soar novamente sem controle, sem julgamento da mente.  A mente não vai se 
importa de maneira nenhuma (risadas).  Como dissemos anteriormente, ela foi sobre-
taxada...oprimida...trabalhada em excesso.  É por isso que vocês estão cansados e 
fatigados.

Agora é tempo de dar asas a esta dádiva que sempre possuíram – a imaginação.  
Brinque com ela.  Descubra até onde pode verdadeiramente ir.  Descubra o que você 
pode trazer para sua realidade, e como você pode soprar vida em sua imaginação.  Se 
perceber, como perceberá, que a mente tenta controlar tudo isso, simplesmente inspira e 
assegure seu ser inteiro que você escolhe agora a vida e a liberdade.

Então, nós já estamos vendo vocês se abrindo energeticamente, observando alguns 
tropeços.  Mas, vocês se tornarão mestres.  Tornar-se-ão peritos nesta coisa chamada 
imaginação.

 E, o que pode frustrar vocês nisso, enquanto trabalham com isso, são as outras pessoas 
tão aprisionadas em seus próprios mundos.  Você vai querer mostrar a elas como 
estender suas asas e soar, e criar suas realidade da maneira que desejarem, seja uma 
realidade aqui nesta terceira dimensão, ou em qualquer outra.

Oh, queridos professores, é aí que seu verdadeiro trabalho se inicia.  Hoje abrimos um 
novo portal com vocês.  Como sabem, o desenrolar, o florescimento vai levar um 
pouquinho de tempo. Vai ser necessário praticar, experimentar.  Se não se sair bem 
algumas vezes, não se preocupe com isso.  Você é um ser humano espiritual auto-
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ajustável, que se auto-equilibra. Você se colocará novamente no curso apropriado.  Não 
tenha medo de cometer alguns erros, porque eles não são realmente erros.  Estão apenas 
aí explorando direções diferentes.

A imaginação é a liberdade da alma.  Foi deixada de lado pela humanidade por eras.  
Foi posta de lado pelos governos, pelos professores, pela igreja... Porque quando um 
humano imagina, ele é realmente livre. Quando imagina, ele pode criar qualquer coisa.  
E, isso não estava no programa de muitos líderes.  Eles queriam controlar.  Queriam que 
tudo viesse da mente porque a mente é limitada.  Tem um potencial limitado.

Mas agora nesse dia nós escolhemos – você escolhe – a liberdade.

Com isso, estamos encantados em responder suas perguntas.  Mas, você já sabe como 
nós vamos responder a elas. (risadas)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (via Internet, lida por Linda):  Tobias, eu entendo que 
não há escolhas erradas, e decidi seguir meu coração e abraçar a vida a cada dia em que 
ela se revela para mim.  Posso ver o bem que veio disso, mas também estou obcecada de 
aflição pela dor que infligi a pessoa que amei e com a qual partilhei minha vida por 
tantos anos.  E como não posso ver ainda de uma perspectiva maior, termino me 
questionando se esta escolha foi para o bem maior de todos os envolvidos.  Ou será que 
simplesmente estive iludindo a mim mesma?  Obrigada.

TOBIAS:  Realmente...sempre há acordos entre duas ou mais pessoas, não 
necessariamente para o que virá, nem necessariamente os detalhes. Mas, há acordos 
para se atuar na mesma caixa de areia, se me permite a expressão, para experimentar.

Agora, você carrega um bocado de peso.  E pedimos a você para se ver através dos 
olhos do Espírito – que são os olhos da compaixão – e liberar este fardo que carrega 
porque isso simplesmente resulta em vidas de carma, vidas de débito.  E é tempo de 
liberar isso.

Use sua imaginação.  Vá até seu parceiro.  Vá até essa pessoa que exerceu esse papel 
em sua vida e fale com ela.  Pergunte sobre a dor.  Pergunte sobre o amor.  Peça que 
libere.  E, então, peça a si mesma para liberar.
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Então se escolher trazer isso para a realidade, poste-se face a face com ela... Você vê... 
E peça mais uma vez.  Você vai ver que não há amargura nos níveis internos mais 
profundos, pois é algo que ambos escolheram vivenciar.  Agora você tem mais 
conhecimento.  Sabe um jeito diferente de criar, então não tenha medo de que vá repetir 
esses padrões.

Como dissemos no início de nossa discussão, é tempo de abrir todos aqueles lugares 
obscuros dentro de si mesmos.... E deixar os ventos.... A luz... E o amor clarear essa 
Velhas Energias.  Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (UMA MULHER AO MICROFONE):  Oi, Tobias, 
você poderia instruir a nós, que estamos tomando anti-depressivos, porque a gente sente 
demais.  E. é realmente difícil levantar de manhã com o entusiasmo de que você fala.  E, 
o sono torna-se um importante caminho para se ir a este lugar da imaginação do qual 
você está falando.

TOBIAS:  Realmente... Fica difícil entrar no reino da imaginação, usando essa drogas 
psicotrópicas.  Literalmente – a você particularmente – você está mais pronta do que 
pensa para se liberar delas.  Há um medo de que se você parar, todo tipo de coisas ruins 
acontecerá.  Mas, você está pronta para liberar.

Há remédios homeopáticos e naturais, bem como remédios energéticos disponíveis 
agora nesta sala.  Há profissionais aqui.  E pedimos as pessoas que tenham 
conhecimento que levantem as mãos.  Você pode procurar na sala as mãos levantadas. 
Não receiem levantar a mão.  Há muitos que podem ajudar você a se desacostumar 
dessas drogas.

Vai se necessário um instrutor.  Um guia para ajudá-la.  Vai ser difícil se você tentar 
resolver por conta própria e lutar a sua maneira.  Mas, há pessoas agora, hoje que 
entendem de aconselhamento na Nova Energia e homeopatas da Nova Energia que 
podem ajudar você.

Ao começar a se libertar da dependência... Pode ser muito, muito...“Viciador” não é a 
palavra correta...Dependente... Sua mente se torna tão dependente dessas coisas. Mas, 
você verá que pode liberar com a orientação das pessoas que se apresentaram a você.  É 
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o seu momento.  E, você é uma pessoa muito sensível, que se abre profundamente.  E, 
você já andou batendo nas paredes, e se fechou.  Mas, você possui um dom natural e a 
habilidade.  É tempo de voar mais uma vez. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (via Internet, lida por Linda): Tobias, qual é a 
natureza de sua viagem a Israel?

TOBIAS:  Realmente... Adoramos levar Cauldre e Linda pelo mundo afora.  Desejo 
retornar a esta terá sagrada, esta terra que deu nascimento a tantas religiões, mas que 
também deu nascimento a tantos conflitos.

 Você vê... Eles estão trancados em crenças.  E, CRENÇAS NADA MAIS SÃO QUE 
IMAGINAÇÃO LIMITADA. Eles se acham tão fechados em crenças.  Nós estamos 
indo para lá.  Estamos indo pra lá para curtir a vida.  Estamos indo lá para abraçar a 
vida.  E, estamos indo lá para abrir algumas energias e ver o que acontece.

Nós vamos jogar uma granada de mão na casa de marimbondos (risadas).  Cauldre não 
acha isso engraçado (mais risadas). Mas vamos fazer isso energeticamente. E, os efeitos, 
o potencial do que estaremos fazendo lá, não será sentido por um tempo.  Mas, há 
grandes transformações necessárias neste lugar do nascimento.

E, vamos para lá.  Vamos para lá com Myriam.  Vamos com muitos do Círculo 
Carmesim.  Vamos pra lá com Abraão.  Com Davi e Salomão.  E, vamos pra lá com os 
humanos que – como dizer – nos acompanharão e nos ajudarão a fazer algumas 
interessantes mudanças nessa terra.  Vamos pra lá para fazer retornar algo chamado 
compaixão.

LINDA:  Uma granada de mão numa casa de marimbondos, né?

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone):  Oi, Tobias.  
Recentemente dei uma reviravolta em minha vida e me mudei para esta área baseada em 
nada mais que um puxão interno incontestável.  Fico pensando se você pode dar uma 
luz sobre o que eu deva fazer aqui... Por que estou aqui?
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TOBIAS:  Realmente... Era o momento de sua vida dar uma virada.  Mais do tudo você 
sentiu que estava numa rotina, muito frustrada – como dizer – um pouco sem cabeça, 
sem saber para lado se virar.

Esta área detém muitas coisas.  As dinâmicas da energia na área – não gostamos de usar 
termos como “portais” – mas aqui é um centro de energia.  Você vai ver as coisas aqui 
se acelerando muito, muito rapidamente pra você,  a um tal grau que vai se ver um dia 
daqui a poucos meses, se levantando e pedindo pra nós diminuirmos um pouco a 
velocidade das coisas (risadas).  Aqui também é – como dizer – um lugar onde você fará 
associações com Shaumbras, que a ajudarão a ter novamente seu próprio equilíbrio - seu 
tipo próprio de força interna de volta – a qual é tão necessária a este ponto.

E, é uma área onde há o potencial de você – como dizer – absorver energias, e também 
usar sua imaginação para iniciar seu próprio trabalho, que depois levará para muitas, 
muitas outras pessoas.  Não queremos definir aqui o que é, porque é você quem vai 
descobrir.  Mas, permita-se agora mesmo estar nessa área.

Você está questionando um pouco.  Está pensando no que teria que ser feito.  
Simplesmente, simplesmente permita-se chamar isso aqui de lar, e observe como todas 
as dinâmicas começam a mudar pra você.  Não há nada que você tenha que fazer aqui.  
Não há – como dizer – uma missão que deva empreender.  Chame isso aqui minha casa 
por um tempo.  E, tudo começará a retornar.

SHAUMBRA 4:  Muitíssimo obrigada.

LINDA, começando a ler a próxima pergunta:  Querido Tobias, com todo...

TOBIAS:  Queremos fazer mais um comentário aqui.  Não há erro em seguir seus 
sentimentos.  Não há erro.  Você agora está aprendendo a seguir o coração.

SHAUMBRA 4:  Obrigada.

TOBIAS: Obrigado.
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (via Internet, lida por Linda):  Querido Tobias, com 
todo esse zum-zum-zum em torno do novo filme “A paixão de Cristo” (filme de Mel 
Gibson), gostaria de chegar a uma fonte verdadeira.  O que Jesus acha dele afinal?  O 
que Jesus – e todos vocês no outro lado do véu – pensam a respeito deste filme?

TOBIAS:  Achamos que o momento foi muito apropriado.  O filme traz a baila toda a 
questão do sofrimento.  Traz a baila – como dizer – exatamente a razão por que estamos 
indo para Israel.  É tempo de uma transformação ou - o que vocês chamariam – de uma 
cura acontecer.  Mas, para que qualquer cura ocorra, como todos vocês já descobriram, 
todos os elementos devem vir à tona.  Os elementos do sofrimento... Os elementos de  
intolerância... Os elementos da virtude, todos precisam vir à tona para que a cura 
aconteça.

Assim, o filme foi – como dizer – muito apropriado, muito canalizado, e levantará 
questões em muitas, muitas pessoas.  Num certo sentido, ocasionará mais divisão do 
que antes.  Fará com que muitos tomem muito fortemente uma postura da Velha 
energia.  Mas, também, ajudará muitos, muitos outros a liberar essa Velha energia de 
sofrimento, conflito e virtude, substituindo-os por aquilo que falamos e que se chama 
compaixão.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone):  Tobias, cerca de seis 
semanas atrás, minha boa amiga uma fêmea amarela de labrador, Kona, ficou com o 
lado direito da face parcialmente paralisado.  O veterinário com quem falamos disse ser 
a “Síndrome de Horner,” e diz  que a causa é desconhecida, mas que se corrigirá dentro 
de quatro meses.  Você poderia, por favor, explicar energeticamente o que está 
acontecendo? Obrigada.

TOBIAS: Ela está respondendo as inúmeras mudanças pelas quais você tem passado, 
absorvendo muito das difíceis energias de maneira que você não tivesse que fazer isso, 
causando uma paralisia em suas próprias energias e mantendo um espaço para você.  E, 
realmente, dentro de menos de quatro meses, isso passará porque você estará mais 
equilibrada.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (via Internet, lida por Linda):  Querido Tobias, como 
é que você pode mudar o Shoud porque está preocupado com o desejo dos Shaumbras 
de viver quando, de fato, pressupõe-se que o Shoud seja um reflexo dos pensamentos e 
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desejos dos Shaumbras? O plano original não seria que o último Shoud também fosse 
um reflexo dos pensamentos e desejos dos Shaumbras? E, já que esta é a minha vida, 
não seria eu a dizer se ela é sagrada ou não, ao invés de você continuamente ficar 
tentando me convencer disso?  Desculpe, Tobias, mas fiquei meio confusa com isso.  Eu 
aprecio seu trabalho e também suas respostas.  Obrigado. (algumas risadas)

TOBIAS:  Realmente... Nós reunimos – como dizer – nós reunimos, guardamos e 
abraçamos todas as energias de Shaumbras que estão reunidos conosco no momento 
Agora, não necessariamente aqueles que irão ler mais tarde.  Mas, reunimos as energias 
no momento Agora de todos que estavam reunidos, seja aqui em pessoa, ou via Internet.  
E, num certo sentido, você poderia dizer, temos uma grande discussão com todos vocês.

Você começará a ter a capacidade de participar nessas discussões agora, ao abrir sua 
imaginação.  Mas, nós discutimos num vai e vem algo muito específico.  Tudo que 
vocês estão fazendo agora é traçar os fundamentos para aqueles que virão depois de 
vocês, querido professor. E, você diz para si mesmo, “Onde me situo agora na 
compreensão e evolução... o que preciso saber para que essa informação possa ser 
divulgada para os outros mais tarde?”  Você dá uma olhada em todos os potenciais e 
toda a energia, e diz, “O que preciso saber – e o que eles irão precisar saber quando 
chegarem a esse ponto, antes de se lançarem na abertura da imaginação – é o valor da 
vida.”

Em um certo sentido, você poderia dizer que tudo o que estão fazendo é para os demais 
que os seguirão. Vocês estão estabelecendo o currículo e estabelecendo a energia.  
Vocês são aqueles que dizem, “O que eles precisarão saber agora – após passar por uma 
jornada muito desafiadora e difícil para chegar a esse espaço – é abraçar a vida antes de 
darem o próximo passo.” Vocês estão escrevendo o  programa de estudos para os 
demais, porque vocês são os professores.  NÃO SE TRATA MAIS DE VOCÊ.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (um homem ao microfone):  Tobias, foi nessa última 
semana que minha namorada, Carrie... sua irmã, Jill, morreu.  E isso aconteceu muito 
inesperadamente.  E, foi muito traumático para ela.  Fico pensando se você poderia 
espalhar a sabedoria da Nova Energia sobre isso, e nos dizer como Jill está indo?

TOBIAS: Essa é uma área muito difícil para a compreensão de muitos.  Mas, a 
sabedoria da Nova Energia é ter alegria na partida dessa pessoa.  Eles ficaram muito 
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mais tempo do que haviam planejado.  Foi da escolha deles partir e partir de maneira 
que - como dizer – não causasse grande dor.  Mas sabemos que sempre causa.

Como você sabe, a energia dela esteve muito presente neste curto período de tempo 
desde sua passagem.  Ela realmente está aqui hoje.  E, também está muito presente junto 
aos membros da família.  Ela estará incomunicável por um período – que você diria – de 
vários meses.  Não se preocupe com isso.  Normalmente depois que os humanos fazem 
a passagem – retornam para nosso lado – eles passam por um processo de 
rejuvenescimento, que levaria vários meses do tempo humano... Embora, de nossa 
perspectiva não seja de maneira nenhuma um tempo longo.

Então, a melhor coisa que podem fazer, a sabedoria maior, é ter alegria com sua 
passagem.  É apropriado.  E, há – como dizer – algumas razões envolvendo a entrada de 
novos membros na família, novos nascimentos... A razão pela qual ela partiu agora é 
para que possa retornar muito, muito em breve.

SHAUMBRA 8:  Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (via Internet, lida por Linda):  Tobias, minha ações 
no passado foram a serviço de Deus.  Tendo liberado Deus e a religião, eu liberei a 
razão que me compelia a introduzir a Nova Energia.  Qual é a grande questão sobre a 
Nova Energia... Por que introduzi-la?  A Nova Energia parece ser apenas outra 
experiência.  Por favor, seja específico.

TOBIAS:  Esse liberar de que você fala – liberar até mesmo o conceito de serviço – é 
altamente honorável.  E, é tempo... Para muitos esses conceitos são Velhos.  Realmente, 
a questão toda de serviço, de vidas passadas que você e os outros tiveram, de pensar que 
tinham que estar a serviço de Deus... Deus não precisa de serviço (risadas).  Outros 
humanos podem precisar servir...  Mas, Deus não precisa de serviço.  Deus sequer pediu 
por isso.  Então, é bom que você tenha liberado.

Assim que você passa por um período – como dizer – de vácuo, de vazio de todas as 
Velhas paixões de si mesma.  E você se sente, como sabe agora, um pouco desiludida, 
um pouco vazia.  Mas, ao simplesmente respirar, não tente substituir isso por quaisquer 
novas crenças e novas limitações.  Apenas respire e permita-se simplesmente sentir a 
vida.  Não tente fazer qualquer julgamento sobre isso, ou qualquer ação.
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Não tente fazer de si mesma ser qualquer coisa.  Apenas permita-se ser tudo.  Toda uma 
nova paixão da Nova Energia entrará, e você vai pensar até porque, em primeiro lugar, 
fez esta pergunta.

LINDA:  Última pergunta se assim desejar.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (uma mulher ao microfone):  Bom de te ver de 
novo.

TOBIAS: Bom te sentir (risadas).

SHAUMBRA 10:  Obrigada. Legal!  Você tem algum comentário a fazer sobre o 
trabalho da Dra. Stephanie Mines – que trabalha, descendo essa estrada em Eldorado 
Springs, bem desse lado de Boulder – utilizando sua visão de Tara para a solução do 
choque e trauma para abrir nossa essência verdadeira e criativa da compaixão?  Tara é 
outro nome para Quan Yin.

TOBIAS:  Realmente – como dizer – você energeticamente transmitiu o alcance e a 
importância desse trabalho.  Nós podemos simplesmente confirmá-lo aqui para você.

E isso nos dá a oportunidade de não apenas validar esse trabalho, mas encorajar todos 
vocês Shaumbras, a começar o trabalho de SEU  coração.  Não esperem o espírito 
escrever-lhes uma nota para lhes dizer o que fazer, mas sigam seus próprios sonhos.  
Vocês têm sonhado.  Vocês sabem que há coisas que adorariam criar... Escrever... 
Manifestar.... Programas para cura e re-equilíbrio.

E, vocês acham que não têm treinamento.  Acham que não têm base para isso.  Mas, 
caros amigos, dêem uma chance a si mesmos. Levantem-se, como o músico hoje 
(referindo-se a James Duel que cantou suas próprias composições para o grupo pela 
primeira vez).  Abram-se.
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Pode parecer assustador, às vezes.  Mas, após tomar o gostinho disso – de ser quem 
realmente são, e partilhar sua energia – compreenderão agora porque nós estivemos por 
isso com vocês por todos esses anos.  Vocês compreenderão o que significa ser um 
professor.  Entenderão a resposta a pergunta, “O que ensinarei hoje?  E, como 
ensinarei?”

Adoraríamos responder mais uma pergunta.

 LINDA:  Eu sabia.

TOBIAS:  Sabíamos que você sabia. (muitas risadas)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (uma mulher ao microfone): Obrigada.  Quero parar 
de fumar.  E, anos atrás quando parei foi realmente uma experiência ruim.  Minhas 
glândulas supra-renais se descontrolaram.  E,

foi assustador, e tenho medo de passar pela mesma coisa novamente.  Eu peguei ao 
acaso o dia 1o de abril como data.  Quero saber qualquer coisa que você possa me dizer 
sobre minhas chances de sucesso, e qualquer coisa que torne isso mais fácil, e talvez o 
que foi que tornou a coisa tão difícil na primeira vez.  Obrigada.

TOBIAS:  Realmente... O que torna isso tão difícil não é apenas as qualidades de 
dependência, mas também as qualidades emocionais de fumar... A habilidade de – como 
dizer – se esconder de si mesma... E, mais do que qualquer coisa, a capacidade de 
limitar a si mesma.  Você fuma.  E, então cai  em toda a negatividade, e se esborracha 
no chão.  E, não permite a si mesma ser uma Humana Divina.

Não importa pra nós se você é uma humana divina... ou uma divina humana fumante 
(algumas risadas).  Não importa pra nós.  Mas você aceitou toda essa energia negativa 
para permitir a si mesma pensar que é algo menos do que Deus também.  Há momentos, 
você sabe, que até Deus gostaria de um cigarro (muitas risadas).

Para se liberar disso, compreenda que é uma liberação do medo profundamente 
internalizado de quem você é. Então, queremos que você imagine a si mesma em sua 
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total glória, em sua completa expressão de vida.  Queremos que imagine a si mesma 
como você realmente é – um professor, um professor que pode ajudar outros a 
atravessar corredores energéticos de suas mentes, de sua psique. Você é uma perita 
nisso.  Praticou em outras vidas.  Você até mesmo trabalha com isso em nosso lado do 
véu.  Engraçado que você caia como presa nas próprias coisas que ensina, coisas que 
trabalha com os outros.

Então queremos que você imagine a si mesma como um ser humano totalmente exposto 
e expressivo.  Não se preocupe com toda essa coisa de fumar agora.  Não force ou lute 
com isso.  Isso irá vencer se tentar derrotá-lo dessa maneira.

Então, queremos que comece a respirar, respirar conscientemente.  Não importa se faz 
isso enquanto fuma ou não.  Faça a respiração consciente.  Re-descubra o que é 
verdadeiramente respirar. Até mesmo a encorajamos a trabalhar com alguns aqui que 
são peritos em respiração.  Há um respirar, e depois um respirar. (algumas risadas)

Então, queremos que você re-estabeleça novamente o que é respirar, trazer seu corpo de 
volta a vida. Queremos que use seu corpo na forma física, através de exercícios.  Faça 
seu corpo rejuvenescer mais uma vez.  Você acredita que fumantes não podem se 
exercitar.  E, não há razão pela qual não possam fazer isso, a não ser o que a sociedade 
coloca.  Você aceitou tudo isso.

E finalmente, após passar por todos esses estágios – e não use o 1o de abril como uma 
data para cortar – dia terrível! (risadas porque o 1o de abril é o dia da mentira)  Não 
marque nenhuma data.

Mas, depois de aprender a se imaginar em toda a sua glória divina...Após aprender 
novamente como respirar... E depois de volta a fazer exercícios com seu 
corpo...Pergunta então a si mesma o que escolhe fazer com isso.  Pergunte a seu corpo o 
que ELE escolhe fazer.  Pergunte a seu corpo se ele está pronto para se liberar ou não 
disso.  Você ficará surpresa com as respostas que terá.

E, isso é para todos os Shaumbras, incluindo Cauldre, que também usa isso. Não lute.  
Ele vencerá.  Vocês estão atuando aqui num jogo no qual foram estruturados a perder.  
Há uma maneira diferente de fazer isso.
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E, pedimos aos outros aqui que... Fumantes ou não fumantes... Para ajudar a começar a
ensinar a liberação, a liberação do fumo de uma maneira totalmente diferente.  Não é 
através de luta e esforços tremendos – dessa maneira você perderá.  Não é através de 
brincadeiras como essas gomas de mascar ou desses adesivos.  Esses são temporários.

Mas, é através da respiração total.  É com um pleno viver.  É através de exercícios... 
Trazendo a si mesma de volta a vida... E não entrar em toda a

Negatividade associada a isso.  Caros amigos, todas as energias negativas associadas ao 
fumo causou mais estrago do que o próprio ato de fumar.  É tempo de liberar isso.  
Você vai ver que seu corpo vai querer menos cigarros por dia, ou talvez nem querer.  
Mas, primeiro passe por esses outros processos.  Obrigado por ter sido a última questão, 
pois desejávamos ter essa discussão.

SHAUMBRA 11: Obrigada.

TOBIAS: Realmente. Shaumbra, pedimos a você agora – antes de terminarmos nossa 
reunião – para abrir suas asas mais uma vez, abram-nas.  Sua imaginação...Deixe sua 
imaginação soar.  Deixe-a sem o controle da mente. Entregue-a a alma mais uma vez.

Permita-se imaginar tudo que quiser... Tudo... Tudo que deseja.  Traga de volta os 
potencias que você escolhe para a sua vida.  Se quiser... Traga-os para dentro de sua 
vida.  Inspire-os.  Respire vida em sua imaginação, em suas escolhas.  E, depois libere-
as em sua dimensão humana, na qual você vive.  Dê vida a elas.  Dê a elas sua 
expressão própria.  Não tente controlar. Não tente ditar.  Simplesmente seja a 
observadora da nova criação na Nova Energia.

E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil – abril  de 2004

soniagentil2002@yahoo.com.br
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TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 3 de abril de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 9:  IMAGINAÇÂO E O NOVO DEUS

 E  assim é,  queridos Shaumbra,  queridos   mestres,  que   nos reunimos  juntos   
novamente. A  energia mudou  desde a  nossa ultima  reunião.   Vocês mudaram. Ah...

sempre leva um pouco de energia para chegar aqui, porque realmente amamos apenas 
nos sentar, estar com vocês, e compartilhar com vocês. Nós amamos ouvir suas risadas 
neste dia, risos por coisas tolas (referindo-se a muitas risadas mais cedo no dia durante a 
recapitulação do material do mês passado, sobre um erro de tipografia que Linda e 
Geoff transformaram numa humorística interação entre eles). Nós amamos sentir seu 
amor.

Amamos sentir que há bem menos sofrimento aqui agora. As coisas estão mudando, 
Shaumbra. Estão mudando. Podemos lhes dizer isto – inclusive enquanto estamos… 
pensamentos estão chegando através de Cauldre… ele nos pede a confirmação. Mas, 
podemos lhes dizer isto – os tempos mais difíceis ficaram para trás de vocês. 
Certamente, eles estão (murmúrios e depois aplausos da audiência). Podemos ver isto 
energeticamente em vocês como indivíduos. Nós podemos ver isto como a energia de  
Shaumbra.

Vocês atravessaram a “noite escura da alma” e vieram para o outro lado. Vocês 
cruzaram a Ponte das Espadas – que é a libertação de seu karma, a libertação de  Velhas 
crenças, libertação das suas limitações. E, vocês passaram pela Ponte das  Espadas 
saindo novos e diferentes.

Sim, certamente, ainda há vestígios da Velha Energia. Isto não acontece da noite para o 
dia. Todo este processo nós pensávamos que iria levar muitas, muitas vidas. Mas, vocês 
trabalharam através disto e – como dizer – de certa maneira, batalharam para atravessar 
por isto. E depois se deram conta de que aquela batalha poderia já não mais estar dentro 
ou fora de vocês mesmos. Vocês deram toda a sua paixão a isso. Vocês deram toda sua 
energia a isto. E depois se deram conta de que já era hora de parar de  brigar com si 
mesmos, tempo de deixar de lutar, deixar de sofrer e de estar neste momento do Agora.
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Gostamos da palavra empregada anteriormente pelo comentarista (referindo-se a  David 
McMaster), a que carrega a energia de David. Ele diz que este é o “momento presente”, 
porque é um presente. É um presente. Isso vem a vocês. O momento é um presente, 
cada momento.

Vocês aprenderam a  liberar suas expectativas numa energia dual. Foi muito difícil 
deixar ir tudo o que vocês pensavam que eram, de ser quem realmente são. É por  isto 
que dizemos que a parte mais difícil terminou. Haverão esforços e desafios porque 
vocês vivem num mundo de  dualidade.

Se vocês regressassem ao nosso lado agora, vocês não teriam que enfrentar estas coisas. 
Se foram à Nova Terra para ter residência permanente – e cada um de vocês aqui tem 
direito a ela – vocês não teriam que ter as lutas da vida na dualidade. Mas, vocês estão 
escolhendo ficar aqui, assim que haverão essas simples, irritantes coisas que acontecem 
em suas vidas. (risos da audiência)

Como eu, Tobías, disse recentemente lá na minha pátria Israel, uma das coisas mais 
difíceis com que eu me veria desafiado se regressasse a Terra na forma humana, seria a 
de agüentar o seu transito (mais risos). Isto é realmente um pecado da humanidade. 
Mas, de certa maneira, também é um símbolo da congestão que está acontecendo na 
energia. Vocês estão tentando ir muito rápido, e então a energia está tentando fazer com 
que desacelerem. 

Queridos Shaumbra, haverão coisas como bagagem perdida. Isto acontece, vocês 
sabem. Nos fizeram a pergunta recentemente de porque a bagagem de um querido 
Shaumbra esteve perdida, pensando que havia uma grande razão mística para isto, que o 
Espírito estava tentando dizer algo a  este ser querido. A razão foi que a energia de suas 
linhas aéreas está muito desequilibrada (mais risos). A bagagem se perdeu. Como vocês 
dizem, “Coisas acontecem…” (pausa, com Tobías rindo entre dentes)… algo como isto 
(risos muito mais fortes de parte da audiência, sabendo que Tobías está brincando aqui e 
está se referindo a uma frase Americana comum, “Shit happens”.).

Nos dizem que – como dizer – que se supõe que aqueles de nós que não se encontram 
no corpo físico não devem dizer palavrões. Então… supõe-se que devemos ser 
espirituais (mais risos). Se vocês pudessem dar uma olhada em algumas das  nossas 
discussões, alguns dos jogos que jogamos aqui, vocês estariam horrorizados (mais 
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risos). Nós nos divertimos. Tomamos um copo de vinho… fumamos um cigarro. Sim, 
certamente, jogamos um pouco de cartas de vez em quando.

Mas, queridos amigos, não é como o que vocês têm, já que vocês podem realmente 
provar o vinho e sentir como ele penetra na sua biologia. Não há nada como isso… onde 
realmente podem tocar outro ser humano… sentir sua pele e sua energia… nada como 
isso.

Toda esta jornada de vir à Terra tem um propósito e um significado. Há uma razão para 
isso. É para dar energia à vida , de manifestá-la na matéria, e trazê-la à vida.

Queridos amigos, quando vocês deixaram o Lar, vocês o deixaram porque sabiam que 
algum dia vocês iam herdar o trono. Isto lhes foi dado pelo Rei e a Rainha. Deus – Tudo 
O Que É – disse a você, “Algum dia vocês vão herdar o trono”. Assim deixaram o Lar 
para aprender como eram as coisas fora do Lar… como era o não ter um trono… como 
era sentir que vocês simplesmente eram mortais, simplesmente limitados.

Vocês deram a si mesmos essa experiência para que algum dia quando se sentassem no 
trono – significando que quando fossem Criadores, Criadores plenos por próprio direito 
- vocês estariam lidando em um lugar de experiência e sabedoria. Vocês teriam as 
experiências em suas próprias vidas. Vocês chegariam a conhecer os altos e baixos… 
porque como poderiam herdar o trono sem um entendimento completo? Assim deram a 
si mesmos esta tremenda jornada. Deram a  si mesmos todas estas experiências para que 
algum dia, quando forem um completo, completo Criador, um Criador consciente no 
seu próprio direito, vocês compreenderão as implicações. 

Para usar uma analogia humana seria como se sua família, seus pais fossem 
proprietários de  um império comercial. E vocês, fossem o único filho. E eles disseram, 
“Algum dia esta companhia - todas estas companhias e esta grande riqueza – serão 
suas”. Vocês tinham suficiente sabedoria para saber que seria importante deixar a 
família por um tempo, de deixar esta comodidade do império comercial que eles tinham. 
E foi para que vocês puderam descobrir como é que era lá fora, para que deixassem tudo 
aquilo, para que pudessem vir a perceber que vocês também são Deus por seu próprio 
direito. E foi assim para que algum dia – nesta analogia – algum dia quando herdassem 
a fortuna familiar, o império familiar, vocês soubessem como era também estar do lado 
de fora de tudo isso. Vocês entenderiam que vieram para compreender suas próprias 
habilidades e talentos, assim não era somente uma questão de tomar posse da 
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companhia de outra pessoa. Vocês saberiam que teriam desenvolvido a sua própria 
sabedoria. É por isso que deixaram o Lar.

Algum dia vocês herdarão o trono. Vocês serão o Criador pelo próprio direito, querido 
Shaumbra.

Olhem por  um momento… sintam por um momento quão longe chegaram em muito 
pouco tempo. Vocês agora são diferentes do que eram há um mês atrás. Certamente são 
diferentes do que eram há um ano atrás. Tivemos que lhes falar de forma diferente 
quando começamos juntos há quatro anos.

Algumas vezes sabemos que vocês pensam que este processo é lento e tedioso. E, 
podemos compreender. Mas, esperem um momento. Sintam neste instante quem são. 
Sintam o que aprenderam interiormente. Não se preocupem pelo externo neste 
momento, mas sintam quem são bem agora – a verdade e a profundidade que vocês têm 
agora em comparação á quatro anos ou á dez anos atrás. Vocês são uma energia 
diferente. Vocês têm uma consciência totalmente diferente.

Certamente, porque vocês quiseram que tudo isto fosse tão rápido, foi difícil algumas 
vezes. Vocês se sentiram como que perdessem a razão. E, de certa forma, assim foi. 
Vocês se afastaram desta coisa chamada “mente”. Vocês são diferentes agora.

Permitam a  si mesmos este prazer. De vez em quando voltem-se para trás e sintam 
quem são agora. Sintam de  onde vieram. Algumas vezes numa viagem tem que se olhar 
para trás para ver quão longe verdadeiramente se chegou. Quando vocês vêem  somente 
o caminho a sua frente, parece que não fizeram de fato tanto progresso. Mas, quando 
vocês param por um momento e refletem, e olham para trás, então vêem o quão longe 
chegaram realmente.

Assim, Shaumbra, hoje neste Shoud, vamos ser breves e doces. Cauldre nos pede para 
definir breve aqui (algum riso) – menos de  duas horas hoje! Isso é muito curto do nosso 
lado. Eu, Tobías, tenho falado bastante. E, tal como vocês sabem, eu posso falar, e falar, 
e falar porque é tão bom estar aqui com vocês, compartilhar tudo isto com vocês.
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Todos vocês trabalharam muito duro, especialmente durante o último mês, ainda que –
como dizer – não foi necessariamente difícil. Houve tanta energia que brotou de  vocês 
desde aquele momento no que falamos sobre abraçar e escolher a vida. Oh… as 
energias têm se movido com muita rapidez dentro de vocês e dentro da consciência da 
humanidade.

Shaumbra de todo o mundo se uniram a nós durante a semana passada, a semana 
retrasada, nas energias da nossa viagem a Israel. Sabemos que vocês estiveram lá 
conosco. Inclusive se não estiveram lá em  corpo, estiveram em  espírito. Sentimos seu 
amor e seu apoio. Sentimos que vocês estiveram participando nesta viagem, nesta 
aventura e nesta experiência.

Movemos muita energia juntos. E, falaremos disto num momento. Mas, movemos muita 
energia. Criamos um potencial. Colocamos este potencial no país e na consciência, um 
potencial que tem o potencial, a habilidade, de  afetar à humanidade, de  afetar a toda a 
consciência. Vocês fizeram parte disto, Shaumbra, porque vocês agregaram sua energia 
e sua identidade, sua consciência  no que foi feito lá.

Houve uma razão para estar lá. Era mais do que simplesmente cheirar o ar, e provar a 
comida, e visitar meu próprio país. Houve uma razão. Vamos falar disso num momento.

Shaumbra – como dizer – nos movemos para um novo nível com vocês. Nós nos 
movemos para um nível diferente onde vocês estão participando mais ativamente no que 
é feito lá. Nos movemos para um novo nível onde podemos ir mais rapidamente com 
vocês. Nós podemos trabalhar junto com vocês para abrir áreas totalmente novas de 
potenciais… áreas totalmente novas de consciência… coisas com que somente 
sonharam antes… coisas com as que quem sabe nunca sonharam. Então, vamos estar 
nos movendo com mais rapidez.

Passamos quatro anos e pouco trabalhando com vocês e lhes ajudando a  liberar as 
Velhas Energias e as Velhas Crenças. Agora, podemos seguir adiante com coisas bem 
mais divertidas, com coisas bem mais dinâmicas, coisas bem mais interessantes. Vocês 
atravessaram os tempos mais duros.

Pedimos que façam uma inspiração profunda, Shaumbra, para sentir as energias do  
nosso convidado de hoje. E, há dois convidados. Suas energias são bastante diferentes. 
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Novamente, não se trata de  analisá-lo em sua mente. Simplesmente se trata de sentir as 
energias daqueles que estão chegando no dia de  hoje.

A primeira convidada é uma parte muito importante do trabalho que estamos fazendo 
com vocês agora. Suas energias estiveram conosco no país de Israel. Suas energias 
estiveram presentes na nossa última reunião. Ela vem de novo para que possamos nos 
mover para o próximo nível com vocês no emprego desta imaginação criativa, a 
imaginação divina em sua vida, aplicando-a praticamente em sua vida… não mais 
filosofia… não mais – como dizer – palavras simples para tranqüilizar e consolar… não 
mais explicações a vocês do porquê estão aqui. Nos movemos agora para uma energia 
de aplicação mais prática com vocês. 

Assim, certamente Myriam volta aqui, mais próxima inclusive do que fez há um mês 
atrás, porque todos vocês têm trabalhado com ela em seus sonhos… e na realidade. Ela 
vem para outra discussão sobre a imaginação. Oh, vamos estar falando disto durante 
algum tempo. É uma área tão dinâmica. Faz parte da energia do Criador. Chegou o 
momento para começar a  por isto em uso na sua vida e para prestar atenção como isso 
afeta, não somente a  vocês, senão a  tudo o que lhes rodeia.

Assim, certamente Myriam está aqui, tão feliz, tão feliz de ter estado conosco na nossa 
recente viagem. Oh, ela inclusive chegou a voltar ao lugar que foi sua velha aldeia… 
sim, certamente, e para celebrar, ainda que fosse já fim do dia, ainda que os viajantes 
que estavam conosco estivessem cansados. Eles celebraram sua vida. Eles celebraram 
sua energia com um brinde de vinho… de qualidade média (riso da audiência)… 
servido num copo de papel. Mas foi de coração. Aconteceu que este grupo  queria muito 
honrá-la e também honrar a si mesmos, que pararam ao lado do caminho quando o sol 
se estava pondo, para fazer um brinde a ela na sua velha aldeia. Assim ela está 
encantada de estar aqui, encantada de  estar de regresso.

Há outro convidado no dia de hoje. Pedimos  que sintam sua energia e que façam uma 
inspiração profunda… novamente, não se dirijam a sua mente. Simplesmente sintam em  
primeiro lugar. O pensar vem depois. Primeiro sintam.

Vejam… com freqüência trazemos aqui tanto convidados que já estiveram na forma 
humana ou os que ainda estão… alguns ainda se prolongando. Nosso convidado 
anterior, o Papa – vocês sabem, que a maior parte do seu espírito já não se encontra 
mais aqui. Seu corpo está aqui, mas a maior parte do espírito já seguiu adiante. Eles 
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estão – como dizer – retendo-o energeticamente aqui, tentando desesperadamente   
manter este equilíbrio energético… a igreja está… pelo menos até o ano 2007. Eles 
sabem que estão tentando segurar algo que é Velho e que deseja ir. Isto lhes soa familiar 
isto, Shaumbra? Isto quer se ir. O Papa sinceramente quer partir agora, mas eles estão, 
de certa maneira, empregando energias ritualísticas para agarrá-lo. Que vergonha… que 
vergonha!

Assim freqüentemente trazemos convidados que estiveram na forma humana ou que 
estão ainda na forma humana. Nossos outros convidados foram energias arquétipicas, 
energias que não são – como dizer – um ser humano específico, ou inclusive um ser 
angélico específico. Eles são arquétipos – Arcanjo Miguel… Gabriel… Rafael… tantos  
outros que trazemos… Metatron.

Estas são energias arquétipicas. Eles têm sua própria imagem. Eles têm seu próprio tipo 
de  energia. Mas, são arquétipos. Eles estão aqui para trabalhar para vocês. Eles 
representam aspectos de vocês mesmos. Eles representam sistemas de apoio que vocês 
mesmos criaram como para poder invocá-los. Eles não são – como dizer – de  aspecto 
humano com asas, mas eles podem aparecer a vocês dessa forma quando vocês 
precisarem.

Nosso convidado de hoje não é também um arquétipo – como os que vocês 
normalmente estariam acostumados – nem este convidado teve forma humana antes. 
Nosso convidado de  hoje vem junto com Myriam. E, este convidado é um pouco 
diferente. É a energia da Verdade. A energia da Verdade está entrando. Não há uma 
Verdade… então se vocês estiveram tentando definir a energia… se sua mente tentou 
defini-la, e parece que não podia – como dizer – localizar onde esta energia se 
encontra… parece que escapa de vocês… é porque a energia da Verdade está 
constantemente mudando e evoluindo. De certa maneira, vocês poderiam dizer que 
qualquer coisa e todas as coisas são Verdade, mas simplesmente há dimensões e 
aspectos maiores da mesma que se desenrolam em  sua vida.

A energia da Verdade está entrando agora porque nós estamos indo a lugares que vão 
requerer que abram e expandam sua consciência para compreender que há uma verdade 
maior do que a que se acha à sua frente… que é a forma material… que é o que pode ser 
quantificada como matemática… que pode ser – como dizer – processado por um 
computador. Estamos indo à uma área da Verdade que é muito maior, mas que não é 
limitada. Não é limitada.
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Está sempre mudando. Então compreendam, à medida que nós nos introduzimos esta 
energia de uma Nova Verdade, a mesma irá mudando. Daqui a um ano será diferente, 
inclusive em seis meses a  partir de agora, será diferente.

Mas, chegou o momento de se  abrir a uma Verdade totalmente Nova, de trazer isso à 
sua vida. É SUA energia da Verdade. É um potencial que esperou chegar… esperando 
que vocês sentissem que estão no lugar correto… esperando que vocês sintam que 
deixaram ir o suficiente das Velhas crenças e que podem incorporar a Nova Verdade. É 
parte de  vocês. Também é parte de todas as coisas.

Nós sabemos que estamos falando – como dizer – de uma forma um pouco vaga aqui, 
então lhes pedimos que inspirem e que sintam a energia da Nova Verdade… uma 
Verdade expandida… e uma Verdade crescente.

A Verdade não é justificada em seu estado puro. Ela não reclama ser a ÚNICA forma. 
Ela reclama ser a forma no momento presente.

A Verdade não permanece parada. Está sempre se movendo.

A Verdade tem clareza quando a introduzem a sua vida. Ela tem clareza Neste momento 
de sua vida, e vocês compreendem as coisas de uma forma Nova e diferente.

A Verdade é equilibrada. Vejam vocês…

A Verdade lhes cabe como um traje feito sob medida. Mas, como sabem, inclusive um 
traje novo eventualmente se transforma em velho. Desgasta-se. Ou fica muito pequeno 
ou muito grande. As fibras se enfraquecem. Deixa de estar de moda... vejam vocês.

A Verdade muda. Muda o estilo. Nós lhes dissemos no inicio desta série e no inicio da 
anterior, que mesmo as coisas das que lhes falamos hoje… poderão parecer que nos 
contradizemos com elas daqui a um ano, porque a Verdade sempre está mudando.
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A Verdade chega hoje como uma convidada junto com Myriam. A Verdade lhes pede 
que sejam flexíveis, que permitam a mudança. 

Ah…muitas vezes os humanos temem à mudança em suas vidas. Eles chegam a se 
sentir muito cômodos em sua própria miséria (alguns risos), porque a compreendem. E 
podem lidar com ela. Às vezes é mais fácil permanecer numa relação miserável porque 
se sabe o que ira acontecer no momento seguinte. Será miserável, mas vocês sabem o 
que é que vai acontecer (mais risos).

Quando vocês saem dessa relação, não sabem o que é que vai acontecer. Não sabem se 
vão poder pagar o preço. Não sabem se irão se sentir solitários pelo resto de suas vidas. 
Vejam…não sabem o que é lhe irá lhes acontecer. Assim, os humanos tendem a  resistir 
à mudança. 

A energia da Verdade que entra agora, são vocês… um potencial que vocês criaram está 
entrando agora. Ela quer flexibilidade. Quer a habilidade de se expressar, de  mudar e de 
crescer. É para onde estamos indo. Shaumbra – para alguns Novos lugares… para 
algumas Novas dimensões… para algumas Novas formas de  entendimento… e 
definitivamente Novas formas de  viver.

Às  vezes – como dizer – pode assustar vocês. Às  vezes pode ser que precisem de um 
descanso – como dizê-lo – umas férias. Pode ser que tenham que parar por um 
momento, simplesmente para assimilar todo o Novo que está entrando a  sua vida. Isso é 
maravilhoso.

Apenas recordem, queridos Shaumbra, de não tentarem se segurar na Verdade, senão 
deixar que ela se transforme numa parte de  vocês, crescendo e fluindo. Não tentem ser 
justos com a Verdade. Não tentem impô-la aos outros. Não tentem possuí-la.

As igrejas na atualidade, as religiões, as maiores religiões do mundo, estão tentando 
possuir a Verdade… vejam, eles estão tentando dizer, “Esta é a ÚNICA maneira”. Era a 
maneira de 2000 anos atrás, ou 4000 anos atrás. Isto não quer dizer que seja a maneira 
de hoje em dia. Há tanta miséria na atualidade, tanto conflito na Terra, causado por 
aqueles que estão tentando se agarrar à Verdade…ser dono dela… repartindo-a em 
pedaços e peças… mas sim para controlá-la e para possuí-la.
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A Verdade que vocês aprenderão em sua vida não é para ser possuída… é simplesmente 
para ser… para ser inspirada… para ser trazida à vida… e para se dar a liberdade.

Assim, estamos trazendo esta Energia da Verdade totalmente Nova. Alguns de  vocês 
estão perguntando, “A Nova Verdade está construída sobre a Velha?” Esta é uma 
pergunta interessante.

“Porquê eu estou aqui?” (risos porque Tobías se referindo em brincadeira à uma 
engraçada interação antes da canalização). As grandes questões das mentes de  homens 
e mulheres.

Sim, certamente, a Nova Verdade está construída sobre a Velha, mas novamente, não é 
linear. Não é – como dizer – não está limitada ao que aprenderam no passado. A 
essência de  tudo o que aprenderam antes, as Verdades que abraçaram antes, fazem 
parte desta Nova Verdade. Mas, esta Nova Verdade vai além… vai muito além. Não se 
acha limitada ao que conheceram antes.

De certa maneira, sempre dizemos a vocês, “O futuro é o passado curado”. A Verdade 
está construída sobre um passado… mas está curado… está equilibrado. Assim agora 
pode fluir em direções totalmente Novas. Não se acha limitado ao que conheceram 
antes.

Assim, queridos amigos, junto com a energia de Myriam, vamos respirar na Nova 
Verdade que é SUA. Vejam… não vem de nós. Nós não estamos ordenando isto. Nem 
sequer a estamos definindo. E pedimos, a  vocês, que não o façam. É a Verdade que 
vocês criaram individualmente e como Shaumbra. Quer entrar a  suas vidas agora.

Foi uma honra e uma alegria para mim, Tobías, regressar recentemente ao país   onde 
passei muitas, muitas vidas, incluindo a vida como Tobías (dizendo Toe-BYE-us)… 
Tobías (pronunciando-o esta vez como TO-bee-us)… ou Tobit… qualquer seja o nome 
com que me chamam. Foi mais do que simplesmente voltar à reminiscências.

Certamente, senti – à medida que viajávamos juntos – senti os lugares por onde andei. 
Cauldre e eu tivemos muitas palestras. Lugares em que eu estive antes… de certa 
maneira, pareciam os mesmos. E, de certa maneira, não pareciam em nada os mesmos. 
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A energia mudou drasticamente. A mesma paisagem é um pouco diferente. Há muito 
mais verde do que em muitas épocas. Há mais árvores e flores. A energia é diferente. É 
pesada. De certa forma, foi quase doloroso retornar lá, de sentir o conflito que tem 
tomado lugar durante eras.

Foi difícil estar na companhia de Shaumbra que vivem no país de Israel e saber que eles 
sustentaram uma energia por tanto... tanto… tanto tempo, em serviço para vocês, em 
serviço para a humanidade. Eles têm sustentado uma energia, esperando o momento 
adequado. Sabemos que estão cansados. Mas, no entanto, sabemos que há tanto amor 
em  seus corações, tanta alegria ao serviço do Espírito e de Tudo O Que É, sustentando 
a energia neste lugar. Caminhei com muitos deles durante minha época em  Israel. E 
eles ainda estão lá. Eu estou de volta aqui.

O ar ainda era o mesmo. Há uma doçura. Há um aroma no ar. Não é somente o 
oxigênio. Há uma energia que se pode sentir no ar. E isso é o que eu sentia falta.

Tal como Cauldre mencionou antes, foi o cumprimento de um acordo – não um contrato 
– mas um acordo entre ele e eu de retornar de novo. Vejam… vejam… Cauldre – que 
era conhecido naquele tempo como meu filho, o jovem Tobías – ele e eu tínhamos um 
acordo de que íamos voltar a  esse país no momento adequado, para fazer algo com 
todos os Shaumbra, com todos vocês.

Nós iríamos regressar e ajudar a plantar a energia, um potencial para estar disponível 
para outros. Nós iríamos regressar para nos reunir com Shaumbra novamente. Iríamos 
regressar a alguns dos lugares santos, alguns dos lugares sagrados. Íamos regressar para 
liberar uma energia – atualmente duas energias – que estavam nessa terra… 
literalmente, nessa terra.

Lá atrás quando a Terra recém estava começando a se formar, muito antes de que vocês 
tivessem corpos físicos, muitos de vocês chegaram aqui como anjos e plantaram uma 
energia na Terra. A Terra a sustentou para vocês. Gaia a sustentou para vocês. Nesse 
lugar que conhecem como Israel agora, muito perto desse – como dizer – “Lago” da 
Galileia (alguns risos porque Tobías esteve usando as palavras de Cauldre para 
descrever o Mar da Galileia), foi colocada uma energia na terra. E, foi a energia da 
fusão divina, a fusão do humano e Deus juntos. Esse foi um potencial que se colocou 
lá… Ele viria para adiante no momento certo.
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Era a energia de Deus caminhando na Terra como humano, compreendido na forma 
material. Era a energia onde já não havia mais separação entre os dois. Foi colocada ali 
há tanto tempo atrás, esperando o momento adequado para surgir. Não há de se
estranhar então que Abraham se sentiu tão atraído para essa área, atraído para esse país 
que era conhecido como Canaan (pronunciado como KAY-nen), Canaan (agora 
pronunciando como CANN-EM)… que fez seu lar ali… e que durante milênios de 
tempo outros grupos chegaram ali?

As igrejas do mundo Ocidental surgiram desse mesmo lugar. Elas começaram aí. 
Yeshua caminhou ali. Todos os líderes religiosos têm estado ali como uma Meca para as 
religiões Abrámicas – neste mesmo lugar.

Oh, a terra em si… existem mais belas no mundo, lugares mais belos. Mas esta terra de 
Israel sustentou as energias de uma época que Deus podia caminhar na Terra, uma 
época de “Vocês também são Deus.”

Tantas religiões nesse ínterim sentiram esta energia e tentaram possuí-la, tentaram  fazer
que fosse deles. Tantos fizeram acampamento por lá. Eles puseram seus próprios 
suportes de energia ali, de todo ponto de  vista. Oh, certamente, inclusive do metafísico, 
inclusive os suportes da energia da Nova Era. Mas, há diferentes tipos de  suportes de  
energia. Há os suportes de  energia que nunca querem deixar ir a Velha forma, que 
querem tê-la sob resguardo, que querem pôr pregos na tampa para assegurar-se que 
esteja fechada, que nunca a deixe sair. Há suportes de  energia que estão aí, como 
Shaumbra, simplesmente sustentando o equilíbrio, sustentando o equilíbrio na 
dualidade, para que estas energias pudessem surgir no momento adequado.

Assim que fomos ali, não faz muito, com os Shaumbra – com tantos de vocês unindo-se 
energeticamente á nós ali – como para que pudéssemos liberar as Velhas Energias que 
estavam tão presas a este lugar, de modo que nós pudéssemos deixar aquelas energias 
ter sua liberdade se assim escolhessem. Também fomos para lá para –  de certo sentido 
com uma chave – para abrir o portal para permitir que toda esta Nova Energia do 
humano divino flua agora, para de certa maneira, pedir a  Gaia que libere aquelas 
energias para que possam ser utilizadas por  toda a humanidade.

Vocês, Shaumbra, têm batido de leve com essas por já algum tempo. Vocês vem se 
batendo de frente com essas energias que tinham sido guardadas na terra santa. Mas, 
agora vocês ajudam a liberá-las, para abri-las, para fazê-las mais disponíveis em todo o 
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mundo, para ajudar a que se manifestem com maior facilidade para todos aqueles que 
desejem empregá-las.

Nós fomos a  esta terra, para voltar a  visitá-la, para colocar uma Nova Energia aí para 
aqueles que queiram abraçá-la, que escolham abraçá-la no futuro. Vejam… nós fomos 
aí para colocar uma energia de  um Novo Deus.

Chegou o momento para se deixar ir o Velho Deus. O Velho Deus, meus queridos 
amigos, está se segurando tão fixamente… preso aí pelos humanos que desejam 
controlar… humanos que estão assustados… humanos que não entendem que há uma 
Nova Verdade. Assim que fomos aí para proclamar em nossa própria forma energética, 
de que este é o momento para um Novo Deus na Terra. Vejam… Deus é simplesmente 
um reflexo da consciência humana – isso é tudo.

Se dão conta de que nos dias da Atlântida nós não compreendemos mesmo o conceito 
de  Deus? Não tínhamos um Deus. Se alguém tivesse chegado e nos  tivesse falado de  
Deus, nós não teríamos tido idéia alguma do que nos estavam falando. Nós estávamos 
tentando  encontrar a fonte da vida, o combustível que acendia toda a vida. Mas, não 
compreendíamos o conceito de  Deus.

Na Atlântida nós olhamos dentro do corpo humano para tentar  encontrar a fonte da 
vida, o combustível da vida. Porquê? Porquê – para que o pudéssemos pegar. Nós  
poderíamos tirar do corpo de  alguém e pô-lo dentro do nosso próprio. Mas, não era 
uma coisa espiritual. Era uma coisa muito científica. Quando fracassamos na tentativa 
de descobri-lo no interior do corpo, então começamos a  pensar que devia se encontrar 
aí afora nas estrelas, em  algum lugar. Tentamos encontrar maneiras para trazê-lo para 
nós.

A religião, como vocês sabem – o entendimento de  Deus como vocês o conhecem – em  
realidade tem uns 6000 anos de  idade. Ao início, quando a consciência de  Deus 
começou a  vir à humanidade, haviam muitos deuses. Havia os deuses da chuva… 
deuses da sujeira… deuses do sol… da lua… de  tudo. Havia deuses pássaros. Havia 
deuses macacos… qualquer tipo de deus que se possa imaginar. Ficou muito confuso,  
dar conta de todos eles (certo riso da audiência). Depois surgiu a pergunta sobre qual 
deus era mais forte… qual era maior. E, logo houve guerras entre os deuses, criadas nas 
mentes dos humanos.
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Não se realizou até a época de Abraão quando – como dizer – Deus falou a  Abraão e 
disse, “Há. somente eu… um Deus… isso é tudo. Nós não temos que ter muitos deuses. 
Há um”. Realmente foi a consciência da humanidade que esteve falando a  Abraham, 
dizendo que tinha chegado o momento para compreender que Deus se achava no 
interior… que há uma unidade com Deus… que não há todos estes deuses separados 
brigando um com o outro, rivalizando pelo controle. Vejam… essa foi a consciência 
humana daquele tempo. Isso é tudo o que a consciência podia compreender.

Assim que, Deus foi junto de Abraão e disse, “Só há eu. Há um”. E, a consciência o 
abraçou. A humanidade o abraçou. Isto atraiu para se juntar uma vez mais, tantos dos 
que chamamos “a família de Hapiru”, os que são os Judeus. Eles têm estado trabalhando 
com este conceito, este entendimento, muito antes que a humanidade chegasse à Terra. 
Assim, foram reunidos, e houve um só Deus então. Pareceu que os muitos deuses 
desapareceram. Converteram-se num.

Mas, depois os humanos tentaram  controlá-lo e fazer seu Deus e a sua maneira. Deus se 
converteu em homem… um homem branco… com uma barba. E, ele era velho, e tinha 
um temperamento ruim (riso da audiência)… um momento dizendo, “Eu te amo. Eu te 
amo tanto”. E na manhã seguinte dizendo, “Vais ir ao inferno pela eternidade”. Que tipo 
de  Deus é esse? Foi um Deus que supostamente deu todo tipo de  regras a  Moisés. A  
Moisés não lhe  deram regras ou mandamentos. Eram compromissos com o Espírito. 
Mas esta é uma história totalmente diferente.

Yeshua veio à Terra para tentar  ajudar os outros a entender que Deus se encontra no 
interior. É um. É muitos. Mas, começa desde o interior. Desde Abraham e todos os 
descendentes e todas as energias na área surgiram muitas religiões – a religião Cristã… 
a religião Judia… os Muçulmanos… e muitos, muitos outros – todos reivindicando ter a 
verdade a respeito de Deus… todos clamando que se vocês não seguissem esta verdade, 
Deus ia enviá-lo para algum lugar terrível.

Veja… o homem criou a Deus. A consciência da humanidade é Deus. Chegou o 
momento para que isso mude. Chegou o momento de  ir para um nível totalmente novo 
da Verdade, Shaumbra. Alguns podem chamar isso de blasfêmia. Alguns podem chamar 
isso Satã. Alguns podem temer porque isso tem sido tão arraigado entre os humanos –
muito, muito profundamente arraigada esta energia de  Deus – que temos que nos 
agarrar às Velhas formas. Temos que aplacar a  Deus. Temos que adorar a  Deus.
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Agora, Shaumbra, vocês têm tanta sabedoria. Porquê seria necessário adorar a  Deus? 
Honrando-se a si mesmos, amando-se a si mesmos, sentindo compaixão por  vocês 
mesmos… ah, essa é a Nova consciência de Deus. 

Era o tempo para voltar a  esse local, Shaumbra. Era muito mais do que uma simples 
viagem, indo para trás com vocês energeticamente. Tantos de vocês estiveram aí 
durante a época de  Yeshua, inclusive estiveram aí durante a época de Moisés e a época 
de Abraão. Vocês têm estado seguindo… atualmente vocês têm estado guiando todo 
este assunto. Tantos de vocês estiveram nos primeiros dias da igreja com Pedro. Tantos 
de  vocês ajudaram a  iniciar as igrejas em  todo o mundo.

Alguns de  vocês se cansaram do que iniciaram no passado e começaram uma igreja 
totalmente nova, uma forma totalmente nova. Mas, ela estava justamente baseada na 
Velha Energia, na Velha consciência de Deus – Deus é masculino… Deus é punidor… 
Deus está separado… veja… sempre separado… vivendo em algum lugar do céu, mas 
não manifestado aqui na Terra.

Shaumbra, NOSSA viagem juntos, NOSSO acordo juntos – comigo, Tobías, com os 
arcanjos, com vocês – era de regressar para liberar o Velho entendimento e a Velha 
consciência de  Deus, de  deixar ir isso. ESSA consciência serviu durante um tempo. 
ESSA consciência precisa que a deixem ir agora… para aqueles que escolheram isso. 
Era o momento para voltar lá com cada um de vocês, mas na Nova Energia de Deus, 
uma Nova consciência de Deus em toda a humanidade. E isso é o que fizemos juntos. 
Todos nós voltamos lá. Todos participamos disto.

Chegou o momento para um Novo Deus na Terra – um Deus que tem compaixão… um 
Deus que vive na Terra… um Deus que já não está separado… um Deus que ama a 
alegria… um Deus que ama criar e expressar… um Deus que tem imaginação. Alguns 
de vocês perguntam agora… coçam suas cabeças, e dizem, “Mas, Deus é pessoal? Há 
um Deus único em algum lugar, quem sabe lá nos céus em outra dimensão?”.

Esta é uma pergunta muito difícil de se responder. É como a pergunta, “Porquê estou 
aqui?” (riso da audiência) Sim, certamente, há uma – como dizer – uma energia  
singular do Espírito. E vocês se conectam com ela todo o tempo. Mas, ela tem sido 
mantida distante e separada. Ela é parte de vocês.
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Não é um Deus que maneja as cordas e que os faz dançar como fantoches. Não é um 
Deus que tem regras… não há regras. Podem vocês viver sem regras, Shaumbra? Seu 
mundo está cheio delas. As pessoas parecem precisar delas desesperadamente. Fazem-se 
mais e mais todo o tempo.

De nosso lado estamos assombrados com as novas regras e com as novas leis que são 
criadas. Porquê? Oh, vocês dizem, “Temos que controlar as pessoas”. Quando vocês 
tentam controlar alguém, é aí onde começam os problemas. Eles se rebelam. Vocês se 
rebelaram, Shaumbra… cada um de vocês. Quando vocês se viram infligidos por 
regulamentos, vocês se rebelaram.

Certamente, há um Deus, mas não se parece com o que vocês possivelmente tenham 
imaginado ontem – não o cara no céu… não a Velha Energia… certamente não 
julgador… certamente sem regras. Assim vocês dizem, “Bem, como pode Deus ser real, 
se não há regulamentos, onde justamente somente existe esta questão de"amor”? Quem 
está controlando tudo?

Há uma energia que transcende tudo o que vocês possam compreender na Terra, uma 
energia do – que vocês chamariam do nosso lado – Verdade. Sintam-na por um 
momento. Não se trata de  leis. Trata-se da Verdade. Há muitos níveis dela. Não se trata 
de controlar, porque vocês não precisam ter controle quando está evoluindo a Verdade. 
Vocês somente têm que ter controle quando a Verdade é limitada e suprimida.

Há uma energia de nosso lado e do seu. É o Novo Deus… uma Nova consciência… 
uma Nova Verdade… onde todas as coisas estão – como dizer – num fluxo… onde 
todas as coisas estão equilibradas em  sua própria forma… onde todas as coisas querem 
ser expressadas. Mas, NÃO se trata do Velho Deus, o cara barbudo numa cadeira 
grande.

Assim que, nós fomos lá atrás, Shaumbra, para deixar que a Velha Energia se vá. Há 
milhões de seres humanos neste mundo que na atualidade querem abraçar à vida, que 
querem abraçar um diferente tipo de Deus no lugar daqueles aos que vem se vendo 
sujeitos. Em alguma parte de seu ser compreendem que essas religiões já não têm 
sentido para eles, que essas religiões lutam uma com as outras sobre quem possui a 
Deus, sobre que favores Deus outorgará. Eles compreendem que chegou o momento de 
seguir adiante, mas não sabem para onde ir.
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Assim, Shaumbra, juntos pusemos um potencial de energia na terra santa para um Novo 
Deus… soa bem incrível! E, certamente foi… foi realmente! O fizemos 
silenciosamente. O fizemos honrando a todos os que se seguram em algumas crenças e 
aos que se ainda continuam se prendendo nelas. Mas, pusemos um potencial aí para os 
que buscam… para os que estão procurando a Nova Verdade… para os que estão 
solitários em suas vidas porque não sentiram a presença do Espírito em seu interior… os 
que não têm estado satisfeitos com a retórica e o dogma… os que sabem que chegou o 
momento de seguir adiante.

E como dissemos ao grupo de Shaumbra que se reuniram lá, as energias vão se 
incrementar agora neste país, nesta terra natal. Não vamos fazer profecias aqui. Não 
vamos dizer exatamente o que vai acontecer, salvo que as energias se aceleraram 
tremendamente. Depende agora do que os humanos escolherem. Eles escolhem conflito 
ou resolução?

Da nossa perspectiva podemos ver neste momento, queridos amigos, que há – como 
dizer – que há muitas coisas que poderiam acontecer aqui. Podem acontecer com 
rapidez. Vai chamar a atenção do mundo, a consciência do mundo, para estar focada 
aqui.

E quando a consciência do mundo estiver focada na terra de Israel, então algo brotará do 
coração das pessoas em toda parte do mundo, especialmente as pessoas em Israel. Vai 
se produzir um surgimento tal de compaixão e amor que ira mais uma vez mudar a 
consciência da humanidade… mais uma vez vai mover todos para um Novo 
entendimento, uma Nova sabedoria… talvez mesmo algum dia em que vocês não 
tenham que aprender através da guerra… quando não tenham que aprender através da 
doença… talvez algum dia quando já não exista karma ou pecado na Terra.

Assim, foi um trabalho incrível o que vocês fizeram, Shaumbra. É um trabalho incrível 
que aqueles que se encontram no país de Israel estão fazendo, têm estado fazendo 
durante diferentes vidas, sustentando a energia. E, nós lhes dissemos – quando 
estivemos aí – que podem liberar a terra agora. Podem deixar ir. Já não têm que seguir 
mais sendo os suportes da energia.

Agora, as energias estão se movendo. Estão fluindo. Elas podem escolher permanecer 
aí. Elas podem escolher ir a qualquer lugar. Estão livres.
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Assim cumprimos com um acordo que todos nós tínhamos em conjunto, e agora chegou 
o momento de mover-se para um Novo nível. Agora, é o momento de acelerar as coisas 
um pouco.

Então vamos falar agora da imaginação… essa coisa tão maravilhosa. A Imaginação é 
uma das energias básicas da Nova Energia. Vocês a estão utilizando de forma regular na 
Nova Terra. A Nova Terra está sendo criada por meio de sua imaginação. Mas, a coisa 
maravilhosa é que agora vocês têm a experiência de ter estado na forma humana, na 
matéria. Assim podem agora – como dizer – introduzir essas energias na Nova Terra por 
meio da imaginação.

Tal como dissemos anteriormente, vocês podem estar na Nova Terra, e podem 
manifestar seu corpo físico quando querem fazer coisas como ter sexo, fazer amor. Que 
maneira mais linda do que a de ter um corpo físico mediante no qual se experimenta 
isto! Vocês podem criar o corpo humano na Nova Terra quando querem desfrutar de 
uma fina comida. Não gostariam de exercitar e sentir o corpo em suas melhores 
condições? Mas, quando escolhem não ter um corpo humano, podem liberar ele. E 
então, vocês são simplesmente então energia ou espírito.

Mas, vocês estão criando a Nova Terra através de sua imaginação mesclando todas estas 
energias. Também podem começar a utilizar a imaginação aqui na Terra.

Falemos deste processo tão simples. Novamente, a imaginação não provem do cérebro. 
Não provem de um lugar específico do corpo. Não queremos pessoas começando a 
escrever, dizendo, “A imaginação esta toda contida no dedo esquerdo do seu pé”. 
(algum riso) Os humanos têm uma tendência para fazer isso. A imaginação é uma parte 
inerente de sua energia, mas uma parte que tem estado encerrada durante muito tempo.

De certa forma, sua imaginação é como seu estado de sonho; no entanto, seu estado de 
sonho tende a ser muito etérico, muito – como dizer– instável às vezes. Mas, no caso da 
nossa presente discussão, pensem na sua imaginação como um estado de sonho. Não 
estamos tentando colocar lógica nisto. Vocês estão sonhando enquanto estão 
plenamente presentes no momento do Agora num corpo humano. Mas, vocês estão se 
permitindo a sonhar – a visualizar, prever, tendo uma visão de todos – os potenciais. 
Assim de certo sentido, vocês poderiam dizer que sua energia imaginativa sai e joga 
com os potenciais. Mas, não trata de defini-los nem de limitá-los.
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Vocês têm o potencial, por exemplo, de um verdadeiro tipo de trabalho que querem 
fazer, muitos potenciais – o potencial de permanecer no trabalho em que se encontram 
atualmente… o potencial de estar sem emprego… o potencial de criar seu próprio 
negócio… o potencial de ser um trabalhador energético… o potencial de escrever livros 
ou música… toda esta variedade de coisas, como num sonho. Saiam e joguem com a 
maior quantidade possível deles, de  acordo a  seus desejos. Sintam a energia.

Saiam e joguem com a energia, o sonho ou a imaginação de como seria estar escrevendo 
um livro. Sintam isto. Não tentem definir isto. Sintam como é que é compartilhar suas 
experiências interiores, através da palavra, com outros. Sintam como é o expressar-se no 
papel. Sintam como é ter outro par de olhos lendo suas palavras e sentir sua energia. 
Permita a sua imaginação conectar-se todo o caminho até aqui. Sintam como é ter eles 
conectados com você através desse livro que escreveu. Sonhe isto. Tenha a visão disso e 
sintam tudo isto.

Agora, vá a outro potencial aqui, ao potencial de não ter emprego. Vocês não gostam do 
seu trabalho. Querem deixá-lo. Sabem que chegou o momento de ir. Assim através de 
sua imaginação estabelecem o potencial de serem despedidos (alguns risos) Oh, sim, 
sintam isso por um momento. Sintam como é o ser liberado de seu trabalho que você 
pode não gostar. Sintam como é o não ter um trabalho, nada, não ter uma razão pela 
qual levantar-se pela manhã. Sintam como é ter tempo para si mesmos. Sintam como é 
estar simplesmente com vocês mesmos agora.

Agora, à medida que vejam o que está acontecendo aqui… sua mente humana sai 
correndo para estas coisas novas. “Mas, como se supõe que vou ter dinheiro? Como vou 
pagar as contas? Como vou encontrar outro trabalho? Espírito, Espírito, que é o que 
quer que eu faça?” Certamente, queremos que sonhe.

Sintam como é ter liberado um trabalho da Velha Energia. Isto cria, em certo sentido, 
um vazio para permitir a entrada do novo. Vocês não têm que se preocupar a respeito de 
definir as particularidades aqui. Estamos pedindo-lhes que sintam a energia. Isto é 
sonhar. Isto é sonhar.

Vá para outro potencial aqui, o de criar seu próprio negócio. E, em seguida a mente 
entra num salto e diz, “Mas eu não sei nada á respeito a manejar meu próprio negócio 
(risos). Como faço sequer para encher os formulários de impostos? Que é o que tenho 
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que fazer?” Vejam vocês… vocês têm que pôr um limite em vocês mesmos neste 
preciso instante.

Permita-se sonhar agora que inicia seu próprio negócio. Ah… você se permitiu sonhar 
com isto antes, não é assim? E, então vocês pensaram que não funcionaria… PENSEM 
que vai funcionar. Vocês não se permitiram a si mesmos o completar e atravessar este 
sonho.

Pelo só fato de que estão sonhando, isso não quer dizer que têm que escolher por isto. 
Você simplesmente está explorando potenciais. Esta é a imaginação trabalhando… 
explorando potenciais.

Em algum ponto vocês escolhem um potencial. Vocês dizem, “Oh, eu gosto deste 
potencial aqui de não ter emprego. Sinta-se bem por um instante. Me agrada – dormir 
até tarde, passando tempo comigo mesmo. Tenho estado tão separado de quem eu sou”. 
Assim, queridos amigos, nesse momento vocês sonharam isto, e fizeram uma escolha.

Novamente, aqui há outro ponto no qual os Shaumbra têm uma dificuldade. Eles não 
querem fazer uma escolha. Eles querem que isso seja feitos para eles, por outra pessoa, 
ou alguma outra coisa.

Recordem que – quando estavam se questionando sobre o que é que os guias estavam 
querendo lhe dizer o que tinham que fazer? Eles nunca o fizeram! (riso da audiência) 
Vocês criaram isso. Os guias estavam aí para sustentar uma energia para vocês, para 
manter um equilíbrio. Eles nunca lhes disseram o que fazer.

Tantos Shaumbra têm medo de fazer uma escolha. Eles pensam que o Espírito tem uma 
agenda para eles, tem algo, um destino já traçado. Não, Shaumbra, depende de  vocês. 
Que escolha podem fazer? Como gostariam de abraçar a vida?

Abracem o desemprego por um momento. A coisa engraçada que acontece aqui é que 
vocês vão agregando sua energia a isto. Vocês abraçam isto. Vocês trazem isto para 
dentro. Vocês consideram que a companhia lhes outorga um pacote de indenização que 
vocês nunca pensaram que ia estar ali. Esse emprego contribui em tantos países no 
mundo. Quem sabe seus amigos lhe peçam fazer trabalhos que não requeiram toda sua 
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energia, que vocês não – como dizer – brutalizem sua energia onde pode ser que 
trabalhem somente por um ou dois dias, ou uma semana, mas ganhando mais do que 
onde estavam… você entende?

À medida que escolhem e abraçam um potencial, um potencial maior que se encontra 
por detrás começa a se descortinar. Geralmente, quando vão e sentem um potencial, 
vocês não se dão conta de tudo o que o rodeia. Há potenciais dentro de potenciais.

Assim, agora vocês abraçam, e escolhem esta coisa chamada desemprego. Vocês dizem, 
“chegou o momento de liberar esse Velho trabalho. Deixe-me escolher o desemprego.” 
“Agora, simplesmente vocês o respiram”.

Que quer dizer isto de respirar – Como se pode inspirar o desemprego? (algum riso) O 
que vocês estão fazendo é tomar essa potência que escolheram, e deixar que agora 
penetre à realidade humana, no momento do Agora. Não o estão mantendo lá longe em  
algum lugar distante, algum lugar de  sonho. Agora, estão o introduzindo. Não há uma 
maneira mais fácil ou mais eficaz que através da respiração. Inspirem o potencial que 
escolheram.

Oops… sentimos seus medos penetrando aqui (certo riso). “Quem sabe fiz a escolha 
equivocada. Sei o que estou fazendo?” Vamos falar a respeito disto num momento.

Agora, temos que esclarecer. Cauldre está gritando com nós. Ele não está pedindo 
isto… nós não estamos pedindo que todos os Shaumbra vão para o desemprego amanhã 
(mais risos). Isto é simplesmente um exemplo, simplesmente um exemplo. Nós não 
queremos e-mails, e Cauldre não os quer, dizendo, “OK, deixei meu emprego. E agora o 
que?” (mais risos) Este é um exemplo.

Assim inspirem isto para dentro da sua realidade. Se achar que sua mente está no 
caminho, brigando, tentando analisar, deixem isto ir, deixem-no ir. Este não é o 
momento ou o lugar para que a mente se envolva. Vocês estão respirando uma energia, 
simplesmente como poderia dizer de forma metafórica, que o Espírito lhes está 
insuflando vida. Vocês respiram a vida agora. Vocês trazem isto para a sua realidade.
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E agora, que o inspiraram – vocês escolheram um potencial, inspiraram-no para dentro 
– vocês deram permissão para que entre através do portal dos éteres para sua realidade 
humana. Abram a porta. Abram o portão. Inspirem-no.

Agora, o que é que vocês fazem? Dêem-lhe a liberdade. Não tentem controlá-lo. Dêem-
lhe liberdade. Permitam-lhe encontrar o nível mais elevado da Verdade em sua 
realidade. Quando a mente o controla, não pode estar livre para encontrar o nível mais 
elevado da Verdade. Assim, vocês o inspiram, e lhe dão liberdade. Dêem-lhe vida 
própria.

E agora, como o Criador – como vocês, o Criador – observem como isto se desenrola 
em sua vida. Não tentem controlá-lo nem defini-lo. Isso seria limitar uma Verdade e 
uma criação. Observem como se desenrola. Como se acham numa energia segura, 
podem fazer isto sem temor. Pelo fato de que se encontram numa energia segura – vocês 
liberaram a dualidade em sua própria vida – vocês podem observar como se desenrola 
em maneiras sagradas que nunca poderiam imaginar na Velha mente humana. Mas 
agora, na imaginação da Nova Energia, vocês podem deixá-lo fluir.

É aqui onde começam a se produzir todas estas coisas que vocês chamam 
“sincronicidade”. Todas estas peças começam a se unir. O fluxo passa em sua vida. 
Chega a vocês… tudo. O presente no momento do Agora vem para vocês. É tão 
diferente da forma em que viveram anteriormente e da que outros humanos estão 
vivendo neste momento.

Vai dar um pouco de trabalho. Oh, não vamos chamar isto de trabalho. Vai dar um 
pouco usando a energia, de aplicar a energia. O que vão descobrir é que se fizerem isto 
complicado – e se têm rituais e técnicas e métodos – isto irá embora. Quando vocês o 
mantêm na sua mais pura simplicidade, é quando isto pode ter a sua liberdade mais 
verdadeira. Isto pode ter a Verdade mais elevada na sua realidade. É TÃO simples, 
Shaumbra!

A outra noite estivemos trabalhando com Cauldre. Ele estava nos falando á respeito 
desta energia da imaginação. Dissemos a ele para que a mantenha simples. Que inspire. 
Não o defina. Recordem essa foi a lição do traço amplo. Não o definam. Criem ela com 
amplos traços. Dêem-lhe vida própria e observem como se desenrola. Isto é o 
extraordinário da criação.
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Quando o Espírito os criou, os deixou ir. Ele lhe dá liberdade… ela lhes deu liberdade. 
Ela tem estado os observando e amando sempre, desde então. Ele não lhes dá regras. Ela 
não os castiga. 

O mesmo se passa com sua própria imaginação e sua própria criação. Agora, vocês 
talvez pensem, “Isto é raro. São minhas criações. Eu deveria estar em condições de 
dizer-lhes o que fazer”. Esta é a Nova Energia. Isto diz respeito de como observá-las se 
desenrolar. Não há nada mais belo do que observar como uma criação se desenrola. 
Inclusive faz que a alegria de dar a luz a um menino parece tão pouco em comparação. 
Vocês estão dando a luz a algo. Vocês estão observando como se desenrola. O Criador 
tem a alegria maior quando observa como as energias se expressam a se mesma… 
vejam… não há controle.

Não têm que inspirar nada específico. Não têm que inspirar os detalhes. Não têm que os 
analisar em sua mente.

Novamente, quando estivemos falando com Cauldre na outra noite – nós estamos tendo 
um pequeno debate aqui a respeito de como compartilhar esta experiência. Mas ele o 
quer manter pessoal.

Assim estamos tentando dizer a ele, “Mantenha simples. Não faça os detalhes. Eles vão 
tomar conta de si mesmos. Mantenha-o simples. Inspire a essência da energia que 
imaginou. Mas não a defina”.

O que sucedeu foi uma experiência incrível para Cauldre. Foi além de seus sonhos mais 
atrevidos. Foi além da limitação da Velha Verdade. Foi além de tudo o que pudesse ter 
imaginado. Agora, ele deu a si mesmo… não o fizemos nós por ele… simplesmente lhe 
dissemos que mantenha isto simples. Ele tem um novo entendimento de como funciona 
a imaginação, como tudo flui dentro de sua vida. Não mais brigas! Não mais controle! 
Não mais limitação!

O que é que limitará à imaginação e a suas criações? Primeiro e antes que nada –
Velhos sistemas de  crenças. Os sistemas de  crenças são como a cela de  um cárcere 
para a imaginação. A limitam. Uma das razões pelas quais fizemos nossa recente 
viagem a Israel foi para deixar ir as Velhas crenças, para abrir as portas desta cela da 
prisão das Velhas crenças.
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Shaumbra, vocês descobriram como as Velhas crenças os metem em problemas. Vocês 
inclusive neste momento têm crenças que – temos que dizer – ainda estão limitadas. 
Vocês ainda não compreendem o pleno potencial. Vocês ainda às vezes se vêem, vocês 
mesmos como a um ser humano limitado porque essa é a forma em que viveram, assim 
que isso é tudo o que podem ver frente a seus olhos. Os sistemas de  crenças são a 
prisão da imaginação.

Agora, sabemos que vocês se sentem nus sem crenças. “Bem, tenho que crer em  algo”. 
Porquê? Porquê? Vocês podem crer em tudo e em nada ao mesmo tempo.

Os sistemas de crenças podem lhes colocar em problemas na Nova Energia. A Verdade 
se expande todo o tempo. Tantos dos sistemas de crenças se acham tão, tão 
profundamente arraigados dentro de vocês… vocês nem sequer os vêem… a crença a 
respeito de Deus. Temos estado trabalhando com Shaumbra em nossos workshops em 
todo o mundo. É assombroso como os Shaumbra dizem uma coisa, mas crêem em 
outra… e ainda seguem se apegando na Velha crença á respeito de Deus.

Sistemas de crenças a respeito de dinheiro… outro ponto crucial com os Shaumbra. 
Vocês crêem que o dinheiro é limitado. Vocês crêem que têm que trabalhar duro para 
isso. Vocês crêem que não são merecedores de um monte dele. Vocês crêem que a única 
maneira para chegar ao céu é, ou não ter o dinheiro, ou não se dar o suficiente do fluxo 
que passa através de você, desviando o fluxo ao seu redor. Vemos que alguns de  vocês 
fazem isto. Vocês são excelentes manifestadores, mas vocês afastam o fluxo ao seu 
redor. 

Outro sistema Velho de crenças… um sistema de crenças de que a biologia ira 
romper… sistema de crença de que vocês têm esta linha biológica, hereditária. Chegou 
o momento de deixar ir tudo isso.

Dêem uma boa olhada nos seus sistemas de crenças à medida que forem surgindo em 
sua vida. E esta é uma das coisas com as quais Myriam vai trabalhar com vocês durante 
os próximos 30 dias - pondo sistemas de  crenças bem diante de  suas caras (certo riso), 
para que vejam como os estão limitando. Não mais tanto “ai ai” aqui… senão mais bem 
será um “ah hah!” Já não têm que ter o “ai”. Deixem que ESSE sistema de  crenças se 
vá (mais riso). Será um maravilhoso “ah hah”, “eu não sabia mesmo que estava me 
apegando as minhas Velhas crenças”.
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Novamente lhes dizemos que, será interessante à medida que vocês deixem ir todos os 
sistemas de crenças. Durante um tempo se sentirão um pouco nus. Mas depois vão se 
dar conta de como os sistemas de crenças são realmente Velhas Verdades, Verdades que 
vocês tentam possuir, que outros tentam possuir para vocês. Chegou o momento de 
deixar isso ir.

Nós não podemos fazer este trabalho com a imaginação amplamente aberta se vocês 
abraçam Velhos sistemas de crenças. Há honra, e há algo que teve que aprender de  cada 
sistema de  crenças. Mas, eles têm que ir… têm que passar por vocês.

A outra coisa que limita a imaginação é que vocês têm medo de ser um Criador. Todos 
vocês sabem como se sentem… esse medo que vocês têm. “Se eu sou um pleno Criador 
por direito próprio… oh, meu Deus, o que será se eu causar mais guerras? E se eu matar 
a mais pessoas?” Shaumbra vocês já estão além de isso! Vocês aprenderam essa lição. 
Agora, se movam para além disso.

Vocês estão num lugar Novo de equilíbrio. Se vocês podem escutar estas palavras, se 
podem sentir nossa vibração, estão bem além disso. Não têm que se preocupar a respeito 
de mau-criar, de criar algo que está fora de equilíbrio. Se vocês estão plenamente 
presentes no momento do Agora, se estão junto a nós neste momento em forma 
energética, vocês não têm que se preocupar com estas coisas.

Há o medo que mencionamos antes a respeito de tomar decisões equivocadas. 
Verdadeiramente não há decisões equivocadas. Simplesmente há formas diferentes de  
experimentar as coisas. Se vocês pararem de olhá-las como corretas ou incorretas –
deixarem ir essa dualidade – o medo também irá.

Também há a energia da consciência de massa que limita a imaginação e a criação. De 
certo sentido se poderia dizer, que vocês a compraram tanto – ou foram comprados por 
ela – que se vêem contidos por ela. No entanto, agora há outras coisas em sua vida –
criações, imaginações – que poderiam ser mais desafiantes para se manifestar devido à 
energia dual e a consciência de massa que está toda ao seu redor.

Alguns de vocês querem voar, chegar muito longe com esta imaginação. E vocês se 
frustram porque é tão difícil trazê-la a esta realidade. Em discussões vindouras vamos 
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trabalhar com vocês com á respeito de como podem estar nesta realidade, mas ainda 
assim serem removidos de suas limitações, e de suas regras, e de suas leis. Mas, neste 
instante há certas imaginações que seriam mais difíceis de se manifestar do que outras, 
devido à consciência de massa ou a consciência de grupos, energias que são carregadas 
por sua própria família ou amigos. Vamos estar falando com vocês e revisando uma vez 
mais como reconhecer o que é que se encontra em seu interior e o que está fora de  
vocês, e de como liberar estas energias.

Também é, queridos amigos, como o mencionamos na nossa última reunião, é muito 
importante que imaginem e que criem para si mesmos. Vocês se frustram… metem-se 
em problemas quando tentam fazer isto para outra pessoa. É para você em primeiro 
lugar...Tudo. Todas estas coisas de que falamos antes – consigam o equilíbrio próprio. 
O mundo irá sentir isso e depois quem sabe atraiam essa energia para eles mesmos.

Não estamos tentando salvar ao mundo aqui. O mundo não precisa ser salvo. Esse é um 
sistema de crença Velha, seja dito de passagem. Foi posto – como dizer – aí fora na 
consciência das massas pelas religiões e por muitos grupos… o mundo tem que ser 
salvo. O mundo está maravilhoso e lindo tal como é. O mundo está escolhendo sua 
própria experiência. Vamos deixar de tentar salvar o mundo.

Imaginem e criem para si mesmos. Não tenham limitações á respeito do que pode 
acontecer. Não pensem de forma lógica, linear á respeito disto. Vamos estar indo a 
alguns novos lugares.

Assim, entre o agora e o tempo de nossa próxima reunião, permitam-se sonhar com os 
potenciais. Permitam-se tomar decisões. Inspirem-nas a sua realidade e observem como 
se isto e desenvolve. Observem como as energias dentro de você e de tudo ao seu redor 
começam a mudar. Observem como suas próprias frustrações por algumas das coisas de 
sua vida começam a se retirar. Observem como cada coisa tem uma suavidade e um 
fluir próprio. Observem como essa dura e áspera energia de viver como um humano na 
Terra começa a ir embora, substituída por um fluxo… um brilho… uma suavidade… 
uma surpresa.

Queridos Shaumbra, estamos tão encantados por chegarmos juntos a este ponto, 
cumprindo com nosso acordo, voltando à terra santa, colocando a energia de um Novo 
Deus para aqueles que escolhem abraçá-la. Não os forçamos a  isso. Simplesmente a 
colocamos aí como um potencial. Chegou o tempo para um Novo Deus na Terra, 
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tristemente necessário neste momento. Chegou o momento para uma consciência 
totalmente nova de Deus, o momento para trazer a este Deus dentro do Eu… não mais 
separação… não mais regras… simplesmente se trata de viver… e de imaginar… e de 
criar.

Assim, de certa maneira, poderíamos dizer que terminamos uma energia com cada um, 
somente para pegar uma Nova, uma Nova que compreende uma Nova Verdade, uma 
Verdade mais elevada, e certamente uma Verdade que é mais alegre. Tal como disse no 
começo de nossa discussão do dia de hoje, a parte mais dura esta feita agora. Agora 
voamos juntos.

E assim é! 

 Tradução para o português: Silvia Tognato Magini - Novembro de 2004

silvia.tm@uol.com.br 

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 3 de abril de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 9:  IMAGINAÇÂO E O NOVO DEUS

..........aguardando tradução..............

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1º de maio de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 10: IMAGINAÇÃO E A NOVA ENERGIA SEGURA

E assim é queridos Shaumbra, que nos reunimos com nossa família, em nosso círculo, 
nesta formosa energia. E por acaso, se querem saber o que acaba de acontecer, vamos 
lhes explicar daqui a pouco (referindo-se à perda da conexão com a Internet durante a 
música anterior à canalização).
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É uma honra e alegria para mim, Tobias, estar aqui. As energias dos Shaumbra estão se 
elevando tanto, estão mais leves, bem como mais dinâmicas. Inclusive do nosso lado, 
estamos inspirando-lhes (risadas) através do querido Cauldre, utilizando seus sentidos, 
bem como os nossos também, para sentir realmente o que está passando por vocês, o 
que está acontecendo aqui.

Oh, certamente, - como dizer - este grupo mudou desde os primeiros dias que falamos 
com vocês. Mudou de tantas formas: em tamanho, na quantidade de energia, como 
vocês trabalham e manejam a energia. Está mudando tanto que chegou o momento para 
que inclusive esta - como dizer - esta tecnologia de vocês aqui, a Internet, mude para 
manejar com eficácia a quantidade de energia que está chegando.Vamos ter que avançar 
a um sistema diferente, o que estamos fazendo. Assim que, queridos amigos, vocês têm 
uma forma de sobrecarregar os circuitos pouco a pouco (risadas e risadinha de Tobias). 
Assim como todos vocês que estão escutando isto… não se preocupem… não perderam 
nenhuma das energias aqui. Toda ela está aqui.

É importante assegurar que a gravação desta mensagem, agregada ao seu espaço na 
Internet, inclua também o que se acabou de tocar, sua canção humana de "Over the 
Rainbow" (Em Algum Lugar Sobre O Arco-íris). Há muito mais do que sucedeu 
durante o tempo desta canção, que somente as palavras ditas pelos palestrantes. Vamos 
falar disto hoje.

Enquanto isso, Shaumbra, façam uma inspiração profunda e sintam-se seguros em nossa 
reunião de anjos aqui. Sintam-se seguros para poderem abrir sua imaginação. Há tantas 
coisas relacionadas com isso, tantas coisas que nem sequer podem imaginar neste 
momento. Dessa maneira, as energias aqui dentro estão se movendo.

Sabemos, Shaumbra, que tem ido além da Velha Energia do sofrimento, a Velha 
Energia de ter que aprender lições, qualquer tipo de lição. Já não há necessidade de 
aprender lições… agora se trata de experimentar a si mesmo, a vida, a criação. Trata-se 
de desfrutar.

Perguntem a si mesmos, Shaumbra, uma pergunta interessante. Perguntem-se a si 
mesmos no Agora, mas também nos dias por vir – Por quê escolheram ficar? Se lhes foi 
dada a oportunidade, a muitos de vocês, numerosas vezes. Se lhes foi dada a 
oportunidade de regressar. Se lhes foi dada a oportunidade de deixar esta Terra tão 
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difícil às vezes, que até dói. Mas, vocês foram os que escolheram ficar. Vocês foram os 
que, há alguns meses escolheram mais uma vez abraçar a vida conosco… certamente, 
para alistar-se para outro turno de serviço aqui… para re-começar, como dizem… para  
outro período de serviço ao Espírito e à humanidade.

Mas, desta vez  há outro interessante elemento entretecido, não é apenas serviço, não é 
somente dar parte de si mesmos, tal como têm estado fazendo por tanto tempo. Mas 
agora, deram um presente a si mesmos. Vocês  honraram a si próprios, dizendo que 
podem fazer mais serviço. Vocês podem re-alistar-se para o Espírito. Mas agora 
também podem se permitir desfrutar. Vocês podem permitir-se toda a abundância que a 
vida tem para oferecer. Vocês podem permitir a si mesmos, Shaumbra, uns poucos 
prazeres da vida… eles não são pecados (risadas). A eles se deu esta energia do pecado. 
Disseram que eram maus.

Shaumbra,  soltem-se de vez em quando. Permitam-se os prazeres. Eles não os 
superarão. Não se converterão em demônios. Novamente, como  dissemos com tanta 
freqüência - "Vocês agora sabem muito mais  que isso". Chegou o momento de dar a si 
mesmos a bênção e a honra de desfrutar a vida e tudo o que ela tem para oferecer… 
todo o que tem para oferecer.

Queridos Shaumbra, quando nos reunimos como hoje uma vez por mês, e passamos 
uma hora ou algo assim  - algumas vezes um pouco mais de tempo! - mas geralmente 
uma hora com vocês... Durante este tempo juntos, há tanta coisa acontecendo. Vocês 
chegam a esta energia segura, seja em corpo físico, ou  escutando. Mas, vocês se 
reúnem nesta energia segura, onde podem fazer uma inspiração profunda e relaxar. 
Vocês podem permitir que todos os do nosso lado entrem para dar-lhe uma massagem 
espiritual… para atender a suas necessidades energéticas… de chegar muito perto de 
vocês para brindar-lhes com nosso apoio… para dizer que os amamos… para dizer-lhes 
que o que estão fazendo está tendo um forte impacto.

Assim que durante esta hora  permitam que trabalhemos energeticamente com vocês.  
Durante aproximadamente uma hora. Algumas canalizações, vocês pensam, poderiam 
precisar de muito mais tempo, mas apenas uma hora é preciso. Somente uma hora para 
entregar este tipo de energia.

Se, algumas vezes nós - como dizer - tendemos a divagar um pouco no final dos nossos 
Shouds, é porque simplesmente estamos esperando por - como dizer - esperando para 
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que a quantidade apropriada de energia seja entregue a vocês… e depois também 
permitindo-nos recuperar uma quantidade apropriada de vocês… energias que vocês 
liberam de si mesmos, Velhas Energias, ou o que vocês chamam energias negativas que 
não precisam mais. Leva-nos um bom tempo reuni-las para que não se aglomerem em 
suas realidades do Agora, para que não se ponham em seu caminho. Assim que, os 
anjos com as vassouras chegam e varrem ao seu redor (risos), de forma muito similar a 
quando cortam o cabelo - vocês perdem algo que já não precisam mais. Varre-se. E isso 
é o que nós fazemos nestes momentos.

Mas, também há muito que vocês fazem. Vocês estão pondo uma base de energia aqui, 
justamente aqui neste momento do Agora. Todos vocês… estão pondo uma base de 
energia para que outros utilizem, para aqueles que possam estar escutando este material 
daqui a um ou dez anos,  para que tenham a oportunidade de ler vocês - em um dia bem 
escuro, desafiante e difícil que possam estar tendo. Justamente acontece de sua busca na 
Internet se abrir em uma página específica do Círculo Carmesim, na qual exatamente 
vêem uma verdadeira canalização ou Shoud. Desse modo, queridos amigos, vocês estão 
pondo uma base de energia para eles justamente agora, uma base de honra e compaixão. 
Vocês estão pondo esta energia para que eles possam se conectar com a mesma, para 
que compreendam que a vida é mais do que têm visto.

Não há as limitações que a vida lhes fez crer. Não há separação entre eles e Deus, tal 
como lhes disseram. A vida não foi gerada para que seja solitária e insatisfatória. Não 
foi gerada para ser somente uma série de desafios e provas. Vocês estão colocando esta 
camada para eles para fazer-lhes saber que eles também são Deus. Vocês estão 
colocando o texto para ajudar-lhes a cruzar seu próprio abismo espiritual.

Isto é o que está acontecendo. Vocês sabem como é. Seus Guias, em forma similar aos 
deles, estiveram com vocês durante toda a viagem, todo o tempo, ajudando a manter as 
coisas equilibradas. Mas depois, os guias tiveram que ir quando vocês se aproximaram 
da beirada. E quando vocês olharam para diante para ver nada mais que escuridão,  
vocês disseram a si mesmo que não tinha outro lado. Mas, vocês não podiam ver o outro 
lado… nada além de escuridão… nada além de um grande abismo. Vocês têm estado aí, 
todos vocês. Vocês sabem como é isso.

Há muitos, muitos, muitos outros chegando atrás. Seus guias também têm que ir de 
certa forma. A escuridão chegará a suas vidas… essa solidão… e desespero… e o medo 
de cruzar o abismo espiritual desde a Velha Energia para a Nova… desde a Velha 
crença da dualidade e separação para a Nova crença na harmonia…E na expressão… Na 
criação…E na imaginação.
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Desse modo, vocês estão colocando esta camada para eles neste momento. Vocês estão 
criando uma energia com a qual podem se conectar, uma energia que basicamente os 
chama desde o outro lado do abismo, do lado que eles não podem ver, uma energia que 
os chama e que lhes diz, "Podem fazer. Vocês mesmos têm que fazer para si próprios. 
Mas, podem fazer". Escutem a voz além de, a voz que está agora na Nova Energia, 
dando-lhes amor e apoio, dizendo-lhes que todos seus medos, todas suas preocupações, 
e todas suas dúvidas podem ser superadas.

Vocês estão colocando esta camada de energia para eles justo agora durante a hora que 
nós conversamos. Sabem… inclusive quando estão sentados aqui, permitindo-nos 
servir-lhes, permitindo-nos ajudar-lhes a limpar as energias que os rodeiam, vocês estão 
a serviço dos outros. Não é interessante como funciona isto, Shaumbra - a corrente de 
serviço, uma longa fileira de serviço a qual verdadeiramente é em realidade mais 
próxima a um círculo de serviço?

Sendo assim, tomemos esta hora com vocês. Deixe-nos abraçá-los e amá-los. Deixem 
que compartilhemos alguns risos com vocês hoje, porque vocês estão fazendo o mesmo 
para outros neste momento. Quão bendito e sagrado é este momento juntos.

Certamente, não faz falta que digamos muitas palavras aqui. Nós sabemos que vocês 
verdadeiramente estão começando a sentir as energias. Estão começando a aceitar 
verdadeiramente  que elas sempre estiveram aí para vocês. Vocês verdadeiramente estão 
começando a sentir. Oh, viver no mundo, às vezes, está sendo desafiante e difícil. Mas, 
está se tornando mais fácil, muito mais fácil. Vamos falar mais sobre isto hoje.

Mas, deixe-nos pedir-lhes agora que inspirem a energia de nossos convidados, ou 
convidado… não estamos certos. Inspirem esta energia… deveria ser algo familiar para 
todos vocês. Vocês trabalharam com esta energia. Inspirem. Não tratem de pensar 
novamente. Isto não é um jogo de adivinhação.

Ser psíquico, diga-se de passagem, é uma Energia muito Velha. É uma adivinhação 
espiritual. Tudo o que estão fazendo é esperar que tenham suficiente - como dizer -
percentagem de sorte de reclamar um pouco que são psíquicos. Nós vamos além do 
psíquico. Nós não precisamos jogar esse jogo. Nós vamos a um lugar onde podemos 
explorar os múltiplos potenciais simultaneamente através de nossa imaginação, não em 
forma linear, senão todos juntos ao mesmo tempo.
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Agora, queridos amigos, sintam as energias do dia de hoje. Imaginem as energias de 
hoje. Não tratem de dar-lhe um nome. Simplesmente é sentir todas estas energias que 
estão entrando. Sintam o redemoinho a seu redor… elas acariciam sua testa… acariciam 
suas costas e ombros, que sabemos que foram carregados ultimamente em muitas 
formas diferentes. Sintam as energias de nossos queridos convidados, à medida que eles 
lhes ajudam - como dizer - lhes ajudam, com sua permissão, a reconstruir algumas das 
energias que os rodeiam.

Vocês não têm que entrar em detalhe quanto ao aspecto que têm. Esse é seu 
trabalho…percebem! Compreendem? Eles lhes ajudarão a - como dizer - re-tecer, a re-
estruturar e a introduzir as Novas Energias a todo seu redor. É para isso que estão aqui. 
Eles desejam fazer este serviço para vocês. Deixem-nos fazê-lo, por favor. Permitam-
lhes fazer isto no momento do Agora que estamos compartilhando.

Inspirem as energias da Ordem de Sananda que estão entrando no dia de hoje… o que 
nós também chamamos a Casa de Sananda… uma energia muito interessante que foi -
como dizer - parte de nossos Shouds ultimamente.

Agora, há um pouco de confusão aqui a respeito de Sananda. É uma das Ordens do Arc. 
É um dos pilares da Ordem do Arc. E, ela representa a energia Crística. Ela representa a 
energia da semente Crística em germinação e em florescimento. Sananda é a energia do 
Cristo. É a energia… é a Ordem que está lhe ajudando para que nasça a energia Crística 
dentro de vocês mesmos no momento Agora. Assim que, certamente, tem estado muito 
perto de vocês durante um bom período de tempo, sendo uma grande parte de vocês e 
de quem vocês são.

Há muitas, muitas entidades dentro da Casa de Sananda, muitos anjos. Aquele que 
vocês talvez conheçam melhor é a energia de Yeshua, ou Jesus, que vem da Casa de 
Sananda. Através da consciência de muitos na Terra há milhares de anos atrás, que 
trabalhavam em colaboração com a Ordem de Sananda, este ser que vocês chegaram a 
conhecer como Yeshua, veio à Terra por uma só razão - para mostrar-lhes, para ser um 
exemplo para muitos de que as energias Crísticas podem ser levadas a manifestação em 
sua realidade humana agora.

Yeshua serviu a um propósito muito maior e amplo. Todos vocês foram parte da energia 
de Yeshua. Muitos de vocês tiveram a leve suspeita, que imediatamente deixaram de 
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mão, mas a suspeita de que vocês talvez tenham sido Jesus. Mas, depois pensaram, "Oh, 
eu não deveria pensar estas coisas. É um pecado. Eu não posso pensar que eu fui Jesus, 
ou Maria, ou Maria Madalena, ou algum deles. Isto é meu orgulho que está surgindo. 
Este é meu ego que está tomando o comando".

Shaumbra, vocês ajudaram a criar estas entidades e identidades. Vocês SÃO uma parte 
disso. Vocês são uma parte disso. Assim que, quando Yeshua veio para caminhar em 
forma humana, vocês ajudaram a apoiar essa energia. Vocês ajudaram a criar isso junto 
com outros ao redor de todo o mundo e de nosso lado do véu.

Tantos de vocês estiveram aqui nesse tempo faz milhares de anos atrás. Vocês 
caminharam com Yeshua, falaram com ele. Mas, também eram vocês. Tal como o 
dissemos anteriormente, Yeshua na Ordem de Sananda não é um ser que caminha por 
aí. Não tem uma alma como vocês. É uma manifestação de sua consciência.

Também dentro da Casa de Sananda se encontram as energias da Mãe Maria, que tem 
tanta participação no nascimento da semente Crística. Há a história de Maria e de seu 
filho Jesus na Terra. Isso é somente uma parte. É uma metáfora para as energias de dar a 
luz de Maria, que se encontram na Casa de Sananda.

As energias de Myriam, a que vocês chamam Maria de Madalena, também são uma 
parte da Casa de Sananda, parte da imaginação… verão… porque depois do nascimento 
da semente Crística, agora tem que vir a expressão por meio da imaginação. Esse é o 
papel que Myriam desempenhou na Terra, a mestra, a "imaginadora". Esse é o rol com o 
qual lhes está servindo na atualidade.

Na Casa de Sananda está a energia de José, o pai de Yeshua, o qual apresenta uma 
figura paterna estável e equilibrada… Percebem… forte, mas calmo, guiando sem 
controlar. Sua energia está chegando agora com parte da de Sananda para substituir o 
Velho conceito da figura paterna. A energia de José se acha muito presente conosco 
agora para ajudar-lhes a chegar ao Novo entendimento da figura masculina paterna para 
substituir um pouco do Velho entendimento que vocês tinham.

Certamente, dentro da casa de Sananda também estavam as energias de Abraão, e as 
energias de Moisés, e de muitas, muitas, muitas outras entidades. Algumas destas 
entidades individuais dentro de Sananda vieram aos grupos anteriormente. Certamente 
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Moisés foi um convidado… Yeshua teve uma quantidade de aparições como convidado 
a este show de Tobias (risadas)… e certamente Maria, Myriam.

Mas agora, neste momento, neste tempo apropriado, estamos trazendo a energia 
completa de Sananda. Introduzimos e trouxemos esta energia uma semana atrás a "um 
país do desconhecido", o qual vocês chamam Noruega. Então, isso agora foi a 
introdução. E, todo este grupo inteiro está chegando agora porque realmente chegou o 
momento do nascimento da semente Crística. A maioria de vocês passaram pelo 
nascimento, vocês sabem. Vocês associam isso a algumas  das dificuldades e desafios, a 
perda de sua própria identidade, quem pensavam que eram, algumas das penas e dores 
físicas, mas mesmo assim  alguns dos grandes entendimentos.

Sendo assim, agora é uma questão de - agora que o nascimento está chegando a sua 
conclusão - agora é o momento da expressão. Agora é o momento de alimentar essa 
energia Crística dentro de sua realidade. Agora chegou o momento da imaginação e da 
fusão. A energia Crística - o que vocês chamariam seu Eu Divino - quer vir e brincar 
com vocês agora. Ela realmente quer entrar.

Vocês ultimamente tiveram estes sentimentos, essas vozes e esse saber. Eles não 
provêm de nós. Dizemos-lhes vezes sem conta. Nós falamos com vocês de uma maneira 
diferente. As mesmas não provêm de energias ou entidades externas. Todo isto que está 
lhes acontecendo justamente agora está vindo de dentro…A energia Crística divina está 
chegando a vocês… a sua realidade… a seu momento do Agora à medida que 
respiram… que abraçam a vida… que se estão abrindo. Alguns destes sentimentos que 
vocês sentem ultimamente - este sentimento de partes e peças querendo se unir – tudo 
faz parte disso. É a energia crística desejando se tornar parte de vocês e parte de sua 
vida.

Também são os aspectos do eu que estavam perdidos, que estavam disseminados, 
desejando regressar para estar juntos. Por quê, Shaumbra? Por quê mesmo suas vidas 
passadas - agora que vocês as liberaram – por quê estes aspectos desejam voltar? Por 
quê alguns dos fragmentos enterrados por vocês - literal e figurativamente - que você 
suprimiram e ocultaram… por quê alguns dos fragmentos que se encontram em outras 
dimensões querem regressar agora?

É porque vocês estão permitindo e criando uma energia segura. As energias 
desequilibradas e fragmentadas regressam quando é seguro. Vocês estão criando o 
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espaço no momento  Agora, no qual uma vez mais é seguro. É por isso que sentiram a 
chegada de energias. Mas, dêem a si mesmos o crédito por isso. Dêem a si mesmos o 
crédito. Alguns de vocês pensam que foram contatados desde o exterior. Mas, por 
direito, assumam que provém do interior.

Justamente agora - como dizer - há uma dinâmica energética muito complexa, uma 
espécie de rede energética que seria uma pintura assombrosa se alguém fosse capaz de 
percebê-la e pintá-la. Mas, há um emaranhado assombroso de energias ao seu redor -
sustentado e apoiado por tantos de nosso lado, mas emanando de vocês - que evita a 
interferência externa neste momento, porque vocês escolheram isso,  porque neste 
processo de nascimento vocês precisam de um lugar seguro. Vocês não precisam que 
outras energias interfiram.

Se vocês têm estado sentindo coisas, e escutando coisas, e chegando a conhecimentos 
que parecem diferentes, talvez de fora de vocês, ou estranhos para vocês, façam uma 
inspiração profunda. Tentem novamente. São vocês, partes e peças que desejam voltar, 
vidas passadas querendo estar em sua Energia Expandida do Agora, ainda que estejam 
vivendo em suas próprias realidades. E, mais do que tudo é a energia Crística e Divina 
do Eu que tem estado no casulo por tanto tempo, querendo entrar agora mesmo. É isso o 
que está acontecendo.

Durante a música que justo estava tocando, foram entretecidas nisto - por nós e com 
vosso acordo - algumas energias muito belas, algumas energias muito complexas, 
maravilhosas e interessantes. É por isso que estamos dizendo que é tão importante 
incluir essas músicas quando fizerem as gravações, para que outros também possam 
sentir e percebê-las. Estas são energias que apóiam a chegada a vocês, que apóiam o ser 
divino em sua realidade, e que apóiam mais do que tudo a energia segura. Nós amamos 
a canção que foi tocada. E foi - como dizer - uma série de - como dizer - acontecimentos 
energéticos, um pouco além da coincidência que fez isso acontecer.

Nós vamos - com a permissão de Cauldre - vamos compartilhar um pouco da história 
para ajudar-lhes a compreender. Sabem, ele esteve ultimamente bastante ocupado com 
sua querida parceira Linda… viajando daqui para lá… levando-nos a tantas partes 
diferentes do mundo, para um trabalho muito importante que está sendo realizado em 
cada área… trabalho de transformação… trabalho de abertura… e trabalho da 
imaginação… muito trabalho está sendo realizado. Assim que ele tem estado bastante 
ocupado. E, ele chegou ontem e se deu conta que não tinham escolhido a música para o 
dia de hoje. E, ele entrou em pânico de certa forma, não sabendo o que ia tocar e 
pensando com a mentalidade humana limitada… como ele faz às vezes. Ele pensou em 
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voltar - como dizer - a alguma das músicas antigas, alguma com um passado. Ele não 
ficou satisfeito com isto, mas sentiu que era importante ter alguma música para hoje.

Estava ligeiramente distraído - por nós (risadas) - procurando um pedaço de papel, um 
arquivo que precisava no momento, mas ruminando ainda todo este assunto da música, 
questionando-se o que tocar, quando repentinamente, oculto embaixo de alguns outros 
papéis estava um pacote de mais de dois meses atrás. Que tinha ficado sem abrir, tinha 
passado desapercebido por Cauldre. Ele olhou o pacote e por um breve instante pensou 
consigo mesmo, "não tenho tempo para abrir isto agora. Vou deixar para mais tarde".

Mas um saber lhe veio, um indício e depois um empurrãozinho para abrir o pacote ali 
mesmo e agora. E isso o irritou de alguma forma porque (mais risadas) não era o que ele 
queria fazer… ele estava muito ocupado. Mas, abriu-o. E, creiam ou não, ali tinha um 
CD com música… a música que estão escutando no dia de hoje… especificamente a 
canção que vocês chamam "Em Algum Lugar Sobre O Arco-íris"…Especificamente 
pela cantora… uma que é conhecida como Eva Cassidy… gravada especificamente 
antes de que ela cruzasse a nosso lado com padrões muito definidos na mesma, 
entretecidos na energia da música… esperando especificamente  que Cauldre o abrisse 
para tocar a música… e depois teve que rir de si mesmo e daí vir falar-nos.

Há muito mais com respeito a esta canção do que se imagina. Há tanto mais para se 
apreciar de todo filme, que é importante compreender justamente agora. Sim, 
certamente havia uma carta formosa junto com o CD. E nós apreciamos e honramos 
quem nos enviou, não só pela escolha  do momento ser impecável, mas também por 
você ter seguido  seu próprio coração ao enviar isto. Lamentavelmente, teve essa 
demora de dois meses para abri-lo. Mas, o tempo teve que esperar.

Falemos agora por um momento do filme chamado "O Mágico de Oz" e a canção de 
fundo, "Em Algum Lugar Sobre O Arco-íris". O filme foi um sucesso. Foi popular no 
final dos anos 1930, justamente antes do início da Segunda Guerra Mundial, a qual foi 
de certo modo, uma batalha entre a luz e a escuridão, uma batalha para ver aonde 
chegaria a Terra, uma batalha para ver se as energias da escuridão ou da luz 
dominariam.

Nós temos que dizer que a Terra chegou a um entendimento, e agora está chegando à 
consciência de que nenhum dos dois lados ganhou ou perdeu. Era sobre unir as duas 
energias. Era sobre não seguir guerreando daqui para lá entre os elementos da luz e da 
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escuridão, não mais dos dois terços/um terço indo para trás e para diante. Isto é do que 
se tratou a Segunda Guerra Mundial, não de quem ganharia ao final, senão de como se 
poderia voltar a unir as energias.

Sendo assim, este filme e esta canção saíram justamente antes desta guerra mundial. 
Atraiu as pessoas aos teatros. Deu-lhes uma canção. Deu-lhes esperança na hora prévia 
à expansão, logo antes que a grande escuridão se espalhasse pelo mundo.

Mas, a mesma também ajudou a criar o quadro e a vibração, as energias dessa coisa que 
agora é conhecida por nós como a Nova Terra… percebem? Em alguma parte sobre o 
arco íris, queridos amigos, existe esta Nova Terra que está em andamento justamente 
agora. Alguns já a estão ocupando. Vai continuar crescendo, e continuará a ser 
trabalhada.

Há também tanto a respeito deste filme, coisas com as quais podem relacionar-se - em 
certo sentido, o sombrio da vida… o negro e o claro no começo do filme… a tormenta 
chegando… a tormenta, o tornado que houve para mudar as energias… sim, certamente 
o vórtice que criou o impulso para mudar… as energias do que se poderia chamar 
escuridão, que tiveram que intervir para ajudar a impelir todas as outras energias 
adiante. Se o tornado não tivesse chegado, mudando as energias - o mesmo as moveu, 
as re-alinhou - teria sido difícil chegar ao próximo nível. Teria sido difícil cruzar por 
sobre o arco íris.

Vocês  viram isso em suas próprias vidas - as dificuldades… a tormenta que se 
apresenta para arrancá-los do ponto morto… para sacá-los de uma posição neutra… a 
tormenta que ruge para mudar drasticamente a realidade… para varrer coisas de sua 
vida… empregos,… relações… Velhos conceitos… Velhas crenças… Velhas 
limitações. Esta tormenta chegou a suas vidas para ajuda-los a fazer a mudança. Essa 
tormenta, em certo sentido, está chegando à vida de muitos outros. A tormenta está - em 
sua forma especial - inclusive está chegando a Terra nos próximos anos, uma tormenta 
que ajudará a criar mudança.

Mas, no filme, na história, Dorothy acorda do outro lado no país de cores, no país da 
Nova Terra, no País de Oz onde as coisas são mágicas… em toda esta nova e formosa 
Nova Terra. Agora, a  maioria de vocês conhece o resto da história, a história da Cidade 
de Esmeraldas, a qual está, em certo sentido - como dizer - também conectada 
energeticamente com a Nova Terra, a beleza, a magia e a majestade da Nova Terra.
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E Dorothy tem que seguir um destino. Tem que fazer uma viagem. E tantos de vocês 
sabem como é isto. E, ao longo do caminho tem que aprender coisas – a respeito do 
coração, a respeito da mente e a respeito de sobrepor-se ao medo. Ela finalmente 
empreende a marcha para a cidade, a Cidade de Esmeraldas… novamente, um 
simbolismo da Nova Terra.

E, ao final, tal como vocês conhecem a história, o que é que ela tem que fazer? 
Regressar ao Lar! Ela tem que agarrar suas  sapatilhas carmesim - oh, perdão - suas 
sapatilhas rubi (risadas). Quando nós estivemos ajudando a canalizar esta letra e esta 
música, nós insistimos em carmesim, mas os escritores consideraram que rubi seria 
melhor… uma vergonha (mais risadas).

Então, queridos amigos, vamos pedir um favor especial aqui. Vamos pedir que volte a 
transmitir esta canção para vocês. E, vamos pedir desta vez... É o corte 3, à propósito, 
Maestro do Som (referindo-se a John Kuderka, o perito em áudio do Círculo 
Carmesim). Vamos lhes pedir que o escutem de uma forma diferente agora. Vamos 
pedir-lhes que abram sua imaginação. Vamos pedir que atraiam para cá as energias da 
Nova Terra, à medida que escutam isto, à medida que escutam que os problemas se 
diluem como caramelos de limão nesta Nova Terra, porque a Nova Terra não tem os 
problemas, não tem os desafios da dualidade que vocês tiveram aqui na Velha Terra. 
Vamos pedir-lhes que escutem e sintam as energias do desejo numa estrela. E, quando 
vocês acordarem,  as nuvens terão ficado lá ao longe… bem ao longe… uma metáfora 
para dizer que estão deixando a dualidade… uma metáfora para dizer que estão 
entrando numa Energia totalmente Nova.

Novamente, escutem a energia, não simplesmente as palavras e a música, senão ao total 
da energia que se está introduzindo. Eu falei inclusive a respeito de animar-se a sonhar 
os sonhos, animar-se a permitir que seus sonhos se façam realidade. Isto tem que ver 
com a imaginação, de sonhar os sonhos, de animar-se a si próprios e a permitir que os 
mesmos vinguem, de abrir a imaginação. Isto os levará através do arco íris. Isto os 
levará para as energias da Nova Terra, a Nova Energia. Mas, se permitirá que tudo 
chegue a sua realidade, a seu momento do Agora.

Recordem… todo o tempo Dorothy estava tentando chegar ao lar, inclusive quando 
estava na Cidade Esmeralda, inclusive quando esteve neste lugar grandioso, ela ainda 
seguiu procurando chegar ao lar. Ela permitiu a sua imaginação retornar. Permitiu-se a 
si mesma regressar ao momento  Agora.
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Permitiu a si mesma trazer parte dessa Nova Energia, parte da Nova Terra de volta a ela.

Ela, de certo modo, ao cruzar sobre o arco-íris a primeira vez deu um passo gigantesco, 
transcendendo para o Novo nível. Foi capaz de penetrar na Nova Energia. Mas depois, 
fez outra coisa formosa e maravilhosa. Ela completou o círculo ao regressar, ao trazê-lo 
para seu Agora.

Esta é uma decisão  que tantos de vocês se vêem enfrentando. Vão agora à Nova Terra? 
Vão transcender? Ou vão à Nova Terra, e depois completam o círculo, e o trazem de 
volta ao Agora, tal como  fez Dorothy? Quando fazem isso, tudo passa a ser diferente.

Assim que, com a energia de Sananda agora, com tudo  que está entretecido nesta 
canção específica e esta interpretação específica da canção, pedimos que inspirem, que 
abram sua imaginação, e que se permitam ser um pequeno pássaro azulão junto 
conosco.

Tobias continua falando enquanto estão tocando a música de "Em Algum Lugar Sobre 
O Arco-íris":

Inspirem profundamente, Shaumbra. Isto foi escrito para vocês.

Inspirem  Sananda.

Inspirem a energia que todos juntos estamos criando.

A letra de "Em Algum Lugar Sobre O Arco-íris" é como segue:

Em algum lugar sobre o arco-íris

Bem alto

Existe uma terra sobre a qual eu ouvi
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Uma vez numa canção de ninar

Em algum lugar sobre o arco-íris

Os céus são azuis

E os sonhos que você se atreve a sonhar

Realmente se realizam

Um dia eu farei um pedido a uma estrela

E acordarei onde as nuvens estejam bem longe

Atrás de mim.

Onde os problemas derretam como pastilhas de limão,

Longe acima do topo das chaminés

É lá que você me encontrará.

Em algum lugar sobre o arco-íris

Pássaros azuis voam

Pássaros voam por sobre o arco-íris

Por que, então, ah por que não posso?

Se felizes pássaros azuis voam

Além do arco-íris

Por que, ah por que não posso?

E nosso agradecimento a Bob por tocar junto com toda esta apresentação.
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Queridos amigos, este filme e esta canção foram uma das maiores obras canalizadas dos 
tempos recentes, contendo tanta energia além da música e dos sons, e das imagens na 
tela. Então, pedimos a todos Shaumbra que voltem a ver este filme no período entre o 
agora e nossa próxima reunião, porque o mesmo contém tanta energia e informação a 
ver com aqueles que estão prontos para despertar. Sim, há muitos níveis no filme. O 
mesmo pode ser visto simplesmente para passar um momento agradável. Pode ser visto 
mais tarde, e vocês verão as metáforas e símbolos. Vocês chegarão a  novos 
entendimentos.

Vejam-no de novo agora que estão caminhando com a Nova Energia para ver que é uma 
história sobre sua viagem. É uma história que trata de caminhar para a Nova Energia. É 
uma história a respeito da Nova Terra, tudo junto. Então é uma história a respeito de: 
vocês escolhem trazer esta Nova Terra de volta a vocês? Fixem-se em todos os 
caracteres e símbolos, inclusive a bruxa na Terra de Oz no papel que atuou, inclusive na 
maneira como a bruxa foi superada… diluída.

Há tanto, tanto aqui, e nós compartilhamos isto hoje porque estamos avançando para 
todo este reino da energia criativa da imaginação. E, começa com o lugar seguro. 
Falamos do lugar seguro no Shoud não faz tanto tempo. Estabelecemos a energia aí e 
continuamos com isso hoje. Falamos sobre o fato de que a Nova Energia é energia 
segura. Está equilibrada. É uma energia do "quatro". É como um banco que tem quatro 
pés, em lugar de três ou simplesmente dois. Um banco, com apenas somente dois pés, é 
muito desequilibrado. Mas, um banco com quatro pés é seguro.

Então, justamente agora, Shaumbra, estamos tocando de Novo esta canção para vocês, 
porque também nela há energias de "segurança". Quando vocês se encontram num lugar 
seguro, é mais fácil que abram sua imaginação… quando é seguro. Quando o mundo a 
seu redor não é seguro… quando os jornais estão cheios de histórias de guerras… 
histórias com todo tipo de crimes… o que é que acontece? As pessoas permanecem 
dentro. Vocês permanecem em seu interior.

Mas, justamente agora, vocês literalmente estão sentados numa energia segura. Sim, 
pode ser que a seu redor aconteça  todo tipo de coisas. Mas, sua energia é segura, 
porque vocês a estão criando dessa maneira. É um conceito muito simples. Não faz falta 
uma quantidade de explicações ou uma quantidade de pensamentos. Se vocês elegem 
um lugar seguro, o mesmo se encontra ali. Falamos anteriormente que vocês não 
precisam criar essas paredes de luz branca ao seu redor. Trata-se simplesmente de 
reconhecer que vocês sempre estão num lugar seguro. Quando entram em um avião, o 
avião se converte no lugar seguro, porque vocês se encontram no mesmo. Quando vocês 
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dirigem seu carro, ele se converte num lugar seguro… se vocês escolhem assim. Cada 
momento no Agora é um lugar seguro. Cada momento no Agora é um lugar seguro.

Bom, alguns de vocês pensam, "Sim, mas o que acontece se saio e um carro me pega? E 
aí Tobias? Que acontece com seu lugar seguro?" O que é que está acontecendo aqui? 
Para onde está indo sua atenção? Onde está sua imaginação? Para fora num espaço 
inseguro! Você está se permitindo ir lá. Trata-se de estar no lugar seguro a todo 
momento.

Vocês ainda existem num mundo de dualidade, então ainda continuarão acontecendo 
todas estas coisas a seu redor. Mas, vocês podem se encontrar no centro de uma 
tormenta e a mesma não os afetará. A cada momento vocês podem estar no lugar 
seguro. Quando vocês estão nisto, então começam a afetar a tudo o que lhes rodeia.

Em primeiro lugar vão notar com seus animais de estimação. Eles absorvem e sentem e 
ressoam com sua energia. Se vocês estão num lugar seguro, eles estarão num lugar 
seguro. Eles já não terão que processar uma grande quantidade de energias para vocês, 
de assumir doenças, ou - como dizer - os desequilíbrios por vocês. Eles fazem isto para 
vocês agora, sabem… sim. Mas, quando se encontram e estão sentados e sendo no 
espaço seguro do Agora, eles não têm que fazer isto.

Isso começa a afetar de imediato aos outros que o rodeiam. Oh, certamente teve um 
período de tempo em que - como dizer - vocês sentiram que eles estavam saindo de sua 
vida. Vocês sentiram distanciamento e separação entre vocês e a família, e os seres 
amados. Mas agora, à medida que vocês começam cada momento na energia seguir, eles 
também começam a sentir. Isto muda suas relações com eles. Muda a eles, se elegem 
esse potencial que vocês estão irradiando desde seu interior. Vocês fazem isto em forma 
silenciosa. Estão fazendo sem pregar. Estão fazendo sem agitar as mãos para mover a 
energias. Vocês simplesmente estão sendo. Vocês estão nessa energia segura. Em certo 
sentido, pode ser inseguro a seu redor porque as pessoas ainda continuam jogando seus 
jogos na dualidade. Pode ter guerras ou crimes a todo seu redor. Mas, não são vocês… 
isso não são vocês. Então dizem, "Mas, se me encontro numa energia segura, como é 
que leio o jornal e vejo todas estas coisas? Não tenho que me preocupar? Não tenho que 
me preocupar com todas estas coisas terríveis?”

Não, Shaumbra, agora é diferente, e vocês são diferentes agora. Pode haver caos a todo 
seu redor. Sua energia está segura. Sua energia está equilibrada, literalmente 
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caminhando numa Nova Energia. Vocês verão que à medida que continuam fazendo 
isto, como isso mudará a tudo o que os rodeia e como inclusive, depois de um curto 
período de tempo, este caos, existindo ao seu redor, parece que se vai afastando.

A ENERGIA SEGURA É A FUNDAÇÃO PARA A IMAGINAÇÃO. Quando vocês 
sentem e se permitem estar em energias seguras, então a imaginação  pode se expressar 
verdadeiramente, brincar, e abrir-se. Desse modo, que falamos a respeito da segurança e 
as coisas a seu redor em sua realidade física, e o fato de que vocês podem estar seguros 
e não se ver afetados por essas coisas.

Mas, agora vamos para seu interior. Ah… algumas vezes vocês inclusive sentem que é 
menos seguro aqui no interior (risadas) do que no exterior. Isto é porque vocês gastam 
tantas de suas energias no exterior, tratando de manter-se ativos, tratando de ocupar o 
momento porque não querem necessariamente ir ao interior. Pedimos que simplesmente 
sintam por um momento.

Sabemos da freqüência com que se sentem  inseguros aí dentro, as batalhas em suas 
mentes, inseguros de estar inclusive neste corpo físico, questionando-se quando o 
mesmo os deixará, quando os trairá. Em certo sentido, vocês se esconderam de vocês 
mesmos em seu interior porque se sentiram muito inseguros aí; os demônios, as 
energias que parecem engolfá-los; a insegurança interna, em certo sentido, é 
representada aqui pela bruxa e todos  seus soldados, muito inseguro aqui.

Então, Shaumbra, como fazer para voltar a trazer a segurança de volta ao interior, como 
sentir equilíbrio internamente? Em primeiro lugar, trata-se simplesmente de respirá-lo. 
Certamente, isto faz milagres. Em segundo lugar, trata-se de não seguir aniquilando o 
que vocês chamariam a escuridão ou o desequilíbrio. Isto causou tanto problema para 
tantos de vocês que têm estado desequilibrados frente à luz, por exemplo. Tudo tinha 
que ser luz, não reconhecendo a escuridão. Elas trabalham juntas. Isto foi descoberto na 
Segunda Guerra Mundial. Elas trabalham juntas.

Trata-se de reconhecer que tudo é parte de vocês. Trata-se de reconhecer o fato de que, 
queridos amigos, a maldade pela qual se preocuparam com tal freqüência em sua vida -
não a maldade do exterior, senão a maldade no interior, a escuridão no interior - não vai 
consumi-los. Não vai consumi-los. Não quer e não pode faze-lo. É uma parte de vocês. 
Deseja avançar junto com vocês para esta Nova Energia. Vocês percebem, ela  tem 
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tanto desejo de estar aí, tal como o tem a leveza dentro de você. Vocês não a podem 
deixar para trás.

Trata-se de compreender e sentir-se tão seguros dentro si, de que podem deixar cair 
todas essas barreiras e paredes, todas essas pequenas coisas mentais que criaram, todas 
os pequenos truques que estabeleceram em seu interior para afastar os demônios e os 
espíritos malignos do interior. Alguns de vocês internamente parecem com essas 
fortalezas, com todo esse tipo de muros construídos e com todo tipo de armamentos, 
para defender-se contra as energias. E as mesmas são suas próprias energias. Tudo se 
acha no interior. Alguns de vocês se asilaram tanto dentro de si - não temendo o exterior 
- senão temendo o que há no interior. Vocês podem estar numa energia segura agora e 
podem convidar a cada parte sua para que esteja na mesma. Já não tem que travar mais 
batalhas mentais.

Alguns de vocês estavam literalmente enlouquecendo… literalmente. E então, 
chamaram a nós, ou ao Espírito. Chamaram a nós para  entrarmos. E, teve um tempo, 
um momento curto, quando vocês realmente escutaram porque estavam tão 
desesperados (risadas). Mas, depois escutaram mais e mais. E, começaram a escutar a si 
mesmos. Começaram a confiar um pouco mais em si mesmos.

Chegou o momento de sentir-se tão seguros dentro de seu ser que, inclusive o Divino 
pode passar. Não há uma parte sua que seja algo macabro, ou um demônio, ou um 
monstro, não há uma parte interna sua que vai possuí-los. É tudo vocês. É tudo divino. 
É tudo glorioso.

Sabemos que alguns de vocês se resguardam muito quando começamos a falar dessa 
maneira. Vocês passaram tanto de suas vidas - e de muitas vidas passadas –
entrincheirando-se dentro de si, temendo os aspectos mais escuros de seu ser. Chegou o 
momento de deixar isso ir. É o momento de sentir-se tão abertos, tão seguros, tão 
confiantes que agora podem baixar tudo isto. Vocês podem desfazer-se dos muros. 
Vocês podem se desfazer de todo o armamento que criaram, as armas mentais para 
manter a escuridão interna fora.

Vocês executaram alguns maravilhosos truques  dentro de si mesmos… Se fizeram em 
pedaços… criaram dentro de vocês passagens secretas… criaram todo um código 
elaborado de energias… túneis… portas… barreiras… esquemas… e truques dentro de 
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si, para que não tenham que  enfrentar esta escuridão. Vocês inclusive atribuíram isso a 
coisas externas. Com que freqüência, incriminaram o mundo exterior.

Queridos amigos, tocamos essa música para vocês, música que foi criada um tempo 
atrás. Nós a criamos para que vocês possam sentir uma energia aqui e agora. E para que 
possam se  sentir tão seguros dentro de si, tão seguros que podem baixar a guarda, tão 
seguros que podem liberar os Velhos truques mentais com que atuaram para si mesmos.

Quando chegam a este espaço seguro interno e externo, a uma energia que lhes permite 
ser tudo o que vocês são - tudo o que vocês são - é aí que a imaginação pode 
verdadeiramente, verdadeiramente ter um palco no qual atuar, quando vocês podem se 
abrir e permitir a entrada de todas estas energias. É aí que a imaginação tem asas e pode 
voar. Que coisa  maravilhosa! É onde vocês podem se abrir agora.

Falemos um pouco a respeito da imaginação. Sabemos que alguns de vocês ainda 
continuam se questionando em relação a isso, tratando de analisar, trabalhando com 
isso, mas não totalmente seguros. Que é a imaginação? Que é a mente? Que são os 
sonhos? Que é a realidade? Novamente, a imaginação não se acha localizada numa só 
parte de seu corpo. É um aspecto de quem vocês são, que sempre tem estado aí. Tem 
estado cerrada por tanto tempo.

Repetimos mais uma vez que vocês foram ensinados a não sonhar de olhos abertos. Foi-
lhes dito que suas idéias são loucas. Que nada, Shaumbra! Suas idéias simplesmente 
estão adiante no tempo. O sonhar desperto foi parte de todo o processo de acordar que 
atravessaram. Foi importante fazer isso. Toda essa área da imaginação é a energia 
divina entrando. É o aspecto seu que tem asas e assim pode sair e explorar os potenciais.

Usemos isto como exemplo. Digamos que vocês se sentam para ver televisão. 
Imaginem-se sentados em sua cadeira, em seu sofá, prontos para ver televisão. Agora, a 
tela está no foco. Não há nada nela. Não há imagens até que vocês a liguem. Assim que 
vocês dizem que não há nada dentro. É só um aparelho de televisão. Ah… mas é isso 
mesmo? É, Shaumbra?

Vocês percebem… esta é a forma de ver da 3-D, porque dentro dessa caixa - inclusive 
antes que a liguem com esse seu controle remoto - há centenas e milhares de potenciais 
a ser escolhidos. Então, vocês ligam sua televisão. Alguns de vocês têm acesso a 
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diversos canais, alguns a centenas e centenas de canais… as escolhas  que vocês têm são 
impressionantes.

Mas vocês ligam direto em seu canal favorito. E dizem a si mesmos, "Então aparece 
uma coisa na tela. Há uma coisa que chega de meu televisor, o show que eu gosto  de 
assistir". Oh, é assim? É assim? É isso simplesmente uma realidade que vocês 
escolheram desde a imaginação, a qual introduziram? Porque justamente por trás há 
centenas de outros programas… eles estão aí. Eles estão aí. Vocês não os vêem. Eles 
não se encontram dentro da caixa que vocês observam, mas eles estão aí.

Tentem isso… em lugar de ter um aparelho de televisão, ponham uma dúzia de 
televisores no mesmo ambiente. Liguem cada um em um programa diferente. Agora 
vocês dizem, "Mas, Tobias, isto fica confuso. Temos  esse ruído todo e todas essas 
imagens. Como é possível que nos conectemos com tudo isto?" Ah… pensamento 
limitado da Velha Energia, porque literal e figurativamente vocês podem se conectar 
com todos eles simultaneamente.

Isto é um pouco como - como dizer - um exemplo de como sua  imaginação funciona, 
de como quando  vocês liberam as limitações seu aparelho de TV, ele já não é mais um 
aparelho de TV. É uma ferramenta de potenciais que podem se apresentar, centenas e 
centenas de programas diferentes que podem ser mostrados através desta caixa, não 
apenas um, mas centenas.  Eles existem simultaneamente no momento Agora, qualquer 
um pronto para ser selecionado. Mas você não precisa selecionar apenas um.  Pode 
selecionar muitos. Sua atenção, seu foco e suas energias podem sentir e perceber vários 
shows de uma vez, muitos, muitos potenciais.

O que estamos dizendo aqui, Shaumbra, é: NÃO LIMITEM A SI MESMOS. Permitam 
que sua imaginação tenha asas. Permitam a sua realidade transcender  agora, ir  além do 
arco íris. Não se trata de um programa ou de uma realidade que se desembrulha frente a 
você neste momento. Vocês vêem somente uma. Estão acostumados a isso, encerrados 
nisso, simplesmente vêem uma.

Mas, além desta realidade justamente agora, há uma quantidade quase infinita, digamos 
milhares e milhares e milhares de outras realidades que existem justamente aqui neste 
momento… Isso depende de onde colocamos nosso foco. E como as percebemos. 
Algumas dessas realidades não serão percebidas em termos humanos a que estão 
acostumados. Não serão necessariamente percebidas em termos físicos.
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Enquanto estivemos tocando a música para vocês anteriormente, vocês estiveram 
escutando algo, sim. Vocês estiveram escutando palavras. Vocês estiveram escutando 
música, talvez até sentindo uma vibração da música. Mas, ao mesmo tempo 
simultaneamente, tiveram outras centenas de energias diferentes trabalhando, energias 
que talvez não podiam ser percebidas com os olhos, os ouvidos e a pele. Mas, estiveram 
ali. Vocês as puseram aí, e nós as pusemos aí para dar-lhes este exemplo, energias que 
estiveram revolvendo todas a seu redor e com as quais podem conectar-se.

Vocês não têm que ficar apenas sentados. Vocês podem estar abertos a todas essas 
outras realidades que existem ao mesmo tempo. Parece confuso, queridos amigos? É 
unicamente porque ainda não estão acostumados a isso. Mas vão chegar lá. Vocês 
podem ter múltiplas realidades e potenciais existindo juntos no momento do Agora.

Esta é outra concepção errônea de que vocês têm que sair por aí para chegar à outra 
realidade. Não, ao contrário, ela mesma chega a vocês. Ela mesma chega ao momento 
Expandido Agora no qual vocês se encontram. É aí onde vocês entram em contato 
conosco diretamente agora. Vocês são humanos sentados em cadeiras, ou em seus sofás, 
alguns de vocês deitados no chão. Mas, há outra realidade existindo onde  vocês 
também estão, na energia da Casa de Sananda. Vocês estão conosco. Estamos tendo 
outra conversa justamente agora, uma conversa totalmente diferente com a qual  podem 
se conectar.

Alguns de vocês aqui estão ajustando os freios novamente. Vocês dizem, "Mas, Tobias, 
eu vou enlouquecer com essa coisa toda!" Lembrem-se...Vocês estão numa energia 
segura. Vocês estão numa energia segura interna e externamente. E nós vamos continuar 
trabalhando com vocês para ajudar nisso. Certamente, os fundamentos de uma energia 
segura são importantes aqui. É por isso que salientamos o assunto por um bom tempo. É 
por isso que puxamos o assunto sobre abraçar a vida, em relação a fazer a escolha de 
estar aqui ou não.

Então, vocês estão na energia segura, e agora podem começar a abrir-se para esses 
outros reinos. Vocês podem ter realidades múltiplas, acontecendo juntas ao mesmo 
tempo. Sua imaginação tem asas. Pode soar, mas traz de volta a vocês as energias... É 
necessário inspirá-las. Sentir-se bem seguros para que estas coisas comecem a acontecer 
em suas vidas, e de sentir-se bem à vontade na forma humana no momento Agora. Não 
é negar a sua humanidade. É expandir a humanidade, tudo ao mesmo tempo.



326

À medida que vocês permitem que sua imaginação soe, também começam a atrair uma 
quantidade de coisas novas para vocês - gente… oportunidades… recursos… e energia. 
Quando vocês estão focados somente na terceira dimensão, estão limitados no que 
trazem energeticamente para vocês. Mas agora, à medida que nos abrimos a outros 
reinos, muito mais pode retornar a vocês.

A imaginação não está tentando - como dizer - não estamos tentando ser específicos 
aqui. Alguns de vocês lutaram com isto durante os últimos meses.Vocês visualizaram, 
mas não imaginaram. A visualização é algo que chega da mente. É um exercício mental. 
Vocês trataram de visualizar algo. E, sabemos que há uma fina linha divisória entre as 
duas.

Imaginar é permitir suas energias sair e soar, voar e ver, sentir os diferentes potenciais 
existentes. Entrem e sintam os potenciais escuros, por exemplo, ou o que vocês 
chamariam os potenciais negativos da realidade. Mas também vejam os positivos. 
Permita-se soar e sentir  todos os diferentes cenários. E, depois façam uma escolha...Ou 
duas… Três… Ou quatro… Percebem? Depois, respirem-nas  de volta a seu momento 
Agora.

Quando lhes dizemos que não precisam ser específicos, estamos dizendo que vocês não 
têm que imaginar uma nova casa. Isso é visualizar. Imaginem. Vocês sentem uma vida 
na qual todas as coisas materiais estão sendo cuidadas para vocês… vocês vêem. É 
simples assim. Vocês estão tentando fazer a coisa muita complicada.

Quando vocês imaginarem… imaginem por um momento aqui conosco. Sonhem por 
um momento como seria com as coisas materiais em sua vida, cuidadas para vocês… o 
carro está aí… o lar está aí… as contas   pagas… todas essas coisas. Imaginem. Sonhem 
isso. Ah… que alívio! Ah… a energia do alívio entra e vocês não têm que se preocupar 
com essas coisas. Estão sendo cuidadas.

Vocês também não têm que se apegar a isso. Simplesmente está aí. Não vai sumir. Não 
têm que lhe pôr uma focinheira ou atá-lo. Simplesmente imaginem… imaginem que 
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essa energia entra. Inspirem-na em sua realidade e permitam que se manifeste. Não 
sejam literais ou controladores. Permitam que se manifeste.

Inspirem a energia de uma biologia forte e saudável, uma biologia com a qual vocês 
estão conectados. E imaginem esse potencial. Verão… Tantos de vocês… se  
preocupam em envelhecer… vocês escutam todas as notícias… vocês escutam que 
inclusive se tomarem água durante estes dias, vão morrer. Vocês estão atemorizados 
pela vida desde um ponto de vista biológico. Então, o que acontece? A imaginação, por 
omissão, chega ali. Esse potencial foi  escolhido. Ele chega a vocês… justamente de 
volta a sua vida.

Que tal imaginar uma biologia  que serve a vocês, que é forte e saudável? Não entrem 
em detalhes aqui. Não têm que se preocupar com o colesterol, ou qualquer destas coisas 
neste momento. Trata-se de escolher essa realidade, esse potencial, de inspirá-lo, tendo 
um lugar tão seguro dentro de si, que ele se manifesta. Ele vem a ser dentro de vocês. 
Ao imaginar dessa maneira, ao imaginar suas escolhas,  o SENTIMENTO do que 
escolhem em sua vida, vem para vocês.

Vocês ainda precisarão fazer coisas por um tempo, há coisas que o corpo físico tem que
fazer para que as coisas aconteçam. Vocês ainda têm que se sentar trás do volante para 
dirigir o carro. Vocês ainda têm que - como dizer - fazer outras coisas físicas, inclusive 
talvez mundanas. Certamente, isso mudará. Mas, na atualidade ainda há estas coisas. 
Mas, vocês podem usar sua imaginação para trazer todas essas outras coisas a sua vida.

Isso é só o começo. Isso é somente servir às necessidades humanas básicas. Depois, a 
imaginação pode começar a trabalhar. Vocês podem trabalhar com ela para começar 
toda uma - como dizer - série de novas descobertas dentro de reinos com os quais nunca 
anteriormente tinham se conectado, um - como dizer - entendimento totalmente novo 
que transcende a qualquer das necessidades terrenas, qualquer das necessidades 
emocionais, e das necessidades físicas. Agora, vocês podem começar - como dizer – a 
introduzir energias tais em suas vidas, cheias de criatividade, de entendimento que esta 
vida humana de 3-D vai parecer bem pequena e limitada. Vocês podem começar a 
existir multi-dimensionalmente no momento Agora.

Mas, em primeiro lugar, é preciso criar o espaço seguro, criar a energia na qual se está 
seguro no lado de fora. Já sem ter preocupaçao com o mundo exterior, e sentindo-se 
especialmente seguros interiormente.
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Então, fazemos a fusão destas energias com vocês no dia de hoje. Sim, falamos as 
palavras, mas são vocês que se permitem sentir tudo que estamos fazendo aqui. Vocês 
fusionam as energias da segurança com as energias da imaginação no dia de hoje, para 
se permitir abrir para esses outros reinos.

Então, queridos Shaumbra, vão além destas palavras. Permitam  à imaginação soar. 
Permitam a si mesmos expandir e a começar a viver, não somente como um humano, 
senão como um Humano Divino de uma realidade múltipla. Haverá - como dizer -
algumas coisas muito interessantes neste próximo mês, alguns - como dizer - eventos 
interessantes e mudanças em sua vida em termos de ser capazes de acessar outros 
níveis. Vocês começam a ver simplesmente que a necessidade de suas necessidades 
humanas… já não é tão importante. Vocês são capazes de viajar para esses outros 
espaços e trazê-los de volta para vocês.

Tudo isto se combina com o que está sendo feito na Nova Terra agora mesmo. Tudo o 
que vocês estão ajudando a criar lá, também podem trazer para cá. Vocês podem cruzar 
de volta sobre o arco íris.

Na Nova Terra não há esse tipo de problemas humanos que enfrentaram aqui na Velha 
Terra. Na Nova Terra não há limitações físicas tais como as daqui, na Velha Terra. Na 
Nova Terra a imaginação permite-se expressar de forma aberta e sem medo. Permita-se 
a imaginação soar em novos níveis.

A Nova Terra é um espaço seguro para todos os que se encontram lá, para todos os que 
vão de visita. É uma energia equilibrada. Não está em conflito. Não se trata de 
dualidade. A Nova Terra está aí onde todas as coisas mais mundanas, o que vocês 
chamariam as - como dizer - as coisas essenciais são cuidadas. Isto permite a cada um 
explorar  outros reinos para aprender como usar as energias do Criador numa forma 
totalmente nova e diferente.

Neste momento é possível fazer uma ponte sobre tudo isto, trazer de volta a esta 
realidade,  começar a trabalhar com isso aqui. É por isto que nós estamos nesta área 
totalmente nova agora, falando da imaginação, falando das Novas Energias e unindo 
tudo isso. Vocês não têm que ir… deixar seu corpo físico para ir para a Nova Terra. 
Vocês podem começar a trazer estas energias de volta agora. Vocês podem traze-las de 
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volta agora. É possível. Não era possível há um ano atrás, ou há cinco anos atrás. Trata-
se de permiti-la em sua vida, imaginando-a em sua vida, queridos Shaumbra.

Vocês têm - como dizer - sua reunião anual de Shaumbra em breve, daqui a uns poucos 
meses. Vocês se reúnem neste lugar de Santa Fé. Os detalhes - os detalhes humanos - já 
estão sendo elaborados agora, mas, acima de tudo, os detalhes de nosso lado estão bem 
avançados. E, vamos oferecer  algumas coisas de nosso lado  com relação a isso.

Esta conferência deveria ser sobre a energia segura, a Nova Energia segura. Esta 
conferência deveria ser a respeito de criar um espaço tão seguro, que junto com os 
Shaumbra possamos verdadeiramente, verdadeiramente irromper pelas paredes para 
abrir a imaginação de uma maneira totalmente nova, para ter algumas - o que vocês 
chamariam - assombrosas e profundas descobertas, viagens, e Novos entendimentos, já 
não mais a respeito destas - como dizer, destas Velhas coisas humanas que vocês vêm 
atravessando, as lutas e o sofrimento. Nos dirigimos a Novos reinos na atualidade.

Então, nossa reunião dentro de uns meses em Santa Fé será novamente a respeito da 
energia segura, a imaginação, a respeito de soar em alguns Novos níveis. Vamos 
introduzir muita energia desde nosso lado. E, pedimos que cada um que atuar e se 
apresentar abra sua imaginação, ajudando a criar este espaço de energia segura. Nós 
vamos utilizar isto como - como dizer - um verdadeiro ponto de lançamento para o novo 
trabalho que todos vamos realizar em forma conjunta.

Então, queridos Shaumbra, vocês chegaram tão longe. Agora é  momento de utilizar as 
energias da imaginação, que vem de um lugar seguro,  para permitir que todas as 
necessidades básicas humanas sejam cuidadas para vocês agora. Não tem sentido vocês 
gastarem sua energia nestas coisas. Permitam à imaginação eleger o potencial e tragam-
no de volta aqui… de escolher toda este energia na qual as necessidades básicas 
humanas são atendidas. Dessa forma nós podemos trabalhar juntos mais de perto nos 
Novos reinos, na verdadeira Nova Energia da Terra.

Uma vez mais foi um deleite trabalhar com vocês, não apenas  compartilhar nossas 
palavras, mas compartilhar todas as outras atividades. Pedimos que cada um de vocês 
durante este próximo mês volte a assistir este maravilhoso filme. O mesmo foi criado 
por alguém muito iluminado, de nome L. Frank Baum, um Shaumbra realmente, que 
teve um grande entendimento da Nova Energia e a Nova Era, e que ajudou a escrever o 
livro, "O Mágico de Oz", e muitos outros livros. Mas, certamente este livro, "O Mágico 
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de Oz", foi escrito por ele, ajudando a passá-lo e trazê-lo à Nova Energia para vocês e 
ajudando a criar uma imagem dessa coisa toda chamada a Nova Terra.

Então, com isto, pedimos a todos vocês que compreendam que podem permitir agora 
que  sua imaginação soe. Podem inspirá-la agora. Inspirem-na na energia segura dentro 
de si e a seu redor. Deixem que a imaginação saiba que agora é seguro brincar, dentro e 
fora de você, por toda a sua volta.

Então, as energias de Sananda estão aqui para apoiá-los em tudo o que fazem, onde quer 
que vão de agora em diante.

E assim é!

Tradução para o português: Glaucia Cerioni –  glauceri@terra.com.br

Revisão: Sonia Gentil – manso@dstech.com.br

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 1º de maio de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 10: IMAGINAÇÃO E A NOVA ENERGIA SEGURA

Perguntas & Respostas

.............agurdando tradução......................

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de junho de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 11: A ENEGIA BUSCA RESOLUÇÃO
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 Assim é que nos reunimos mais uma vez nesta incrível energia dos Shaumbra.  
Realmente, às vezes ficamos sem fôlego quando entramos em seu espaço, quando vocês 
nos permitem...Sem fôlego diante de suas emoções... Seu amor... Sua crescente 
compaixão...Comovidos ao ver como estão verdadeiramente desabrochando e 
permitindo a si mesmos estar nessa coisa que chamamos Nova Energia.  Temos que 
respirar fundo desse nosso lado agora, para equilibrar nossas energias porque vocês 
estão tão intensos, tão amorosos.

Vocês sequer percebem quem são.  Essa é a coisa incrível e engraçada.  Quando vocês 
retornam para nosso lado do véu e nós os saudamos – o que sempre fazemos – quando 
retornam pra cá, nós rimos sem parar de vocês porque não vêem quem realmente são.  
Vocês nos percebem como seres que estão em algum reino celestial bem distante, tendo 
um panorama das coisas, sendo grandiosos seres por direito próprio.  E isso é verdade... 
Nós somos! (risadas)

Mas, quando vocês retornam, as entradas dos salões celestiais se ampliam para saudá-
los.  Sua luz, sua energia ilumina e irradia por todos os corredores de todas as casas dos 
arcanjos.  Vocês são verdadeiramente os grandiosos seres, vocês realmente têm grande 
sabedoria.  Vocês não vêem quem são.  Percebem... Seu caminho está sendo limitado, 
quando suas escolhas estão limitadas.

Queridos amigos, nós os servimos.  Sabemos que é difícil, às vezes ver sua própria 
magnificência, quando vocês estão presos nessas coisas chamadas corpos físicos e 
quando é difícil ver além da realidade dimensional em que existem.  Seres grandiosos... 
Grandiosos, grandiosos seres... Cada um de vocês... Líderes – usando seus termos –
líderes de grandes legiões de anjos... Pioneiros que criaram estrelas, galáxias e sistemas 
solares.

Mas, aqui agora como humanos vocês não se dão este crédito.  Não se permitem ver.  
Não se permitem  saber  quem verdadeiramente são no centro de seu ser.  Vocês se 
colocam no nível mais baixo na ordem de todos os seres, físicos e não-físicos, se 
colocam no sistema de crença da Velha Energia, de que precisam trabalhar para voltar a 
estar nas graças de Deus.

Queridos amigos, é o contrário.  O mapa está de cabeça pra baixo.  Vocês estão no topo. 
E, pedimos que quebrem agora os velhos moldes e por um momento lembrem a si 
mesmos sua grandiosidade.  Alguns de vocês tremem diante do pensamento de ser 
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grande. Acham que se permitirem isso, abusarão deste saber, de alguma maneira ficarão 
com os egos inflados.  Mais uma vez, vocês não estão mais nesta energia. Não têm que 
se preocupar com essas coisas.

Permitam-se só por um momento lembrar quem realmente são e de onde vieram... 
Como se entregaram ao serviço do Espírito e de Tudo Que É... Emergir na Terra para 
aprender essas coisas incríveis.  Há muito mais do que possam imaginar.  Não estamos 
deixando ninguém  fora disso.  Quando seus nomes são falados aqui em nosso lado, um 
silêncio cai sobre o grupo, pois lembramos como vocês nos levaram por toda a 
construção desse universo físico inteiro, como nos levaram através da criação do 
omniverso.  Quando seus nomes são falados aqui em nosso lado, há respeito e 
reverência e um certo temor pelo o que fizeram.

Vocês estão num espaço engraçado na Terra, sem condições de ver isso, achando que 
nós somos os grandes, que sabemos tudo, que de alguma maneira fizemos tudo, e não 
fizemos.  É o oposto.  Nós somos seus serviçais.  Quando retornam...Ah, há um período 
de ajustamento; há um tempo em que trabalham conosco para liberar algumas dessas 
limitações da jornada humana pela qual acabaram de passar.  Estamos aqui para servi-
los.  Vocês são os líderes.  Coisa assustadora, não é?!! (risadas)

E, realmente, aqui do nosso lado não sabemos todas as respostas.  De outra maneira, 
você não estaria mais na Terra.  Por que cargas d’água você estaria na Terra se já 
soubéssemos as respostas?  Mandaríamos um time aí pra baixo para pegar você e o 
traríamos de volta  para conhecer também as respostas.

Estamos aprendendo através de você. Através de você, o Espírito está aprendendo.  Sim, 
sua percepção da realidade é algo limitada e um pouco oblíqua quando está na Terra.  
Mas temos trabalhado com você ultimamente nessa série ao conversar sobre a 
imaginação para ajudá-lo a abrir-se mais uma vez.  Às vezes chegamos até você com 
pés-de-cabra espirituais (risadas) para ajudá-lo a se abrir, para ajudá-lo a entender que 
não precisa mais viver dentro das limitações do mundo tridimensional.

Você não é o que pensa ser!  Você é um Grande Mestre.  Não nos nomeamos como 
“Mestres” nesse lado do véu.  Este título é reservado a vocês... Sempre... Os que vieram 
primeiro... Os que passaram por todas as dificuldades e desafios de se colocar num 
corpo físico, limitando-se a realidade tridimensional... E depois esquecendo não apenas 
quem são, mas esquecendo quem foram em cada vida.  Queremos que lembrem agora e 
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permitam a si mesmos lembrar a grandiosidade que são porque na grandeza há também 
uma certa quantidade de humildade e de serenidade.

Então pedimos durante nossa reunião hoje, que permitam a si mesmos sentir  quanto são 
incríveis.  Vejam através de nossos olhos se assim tiver que ser.  Sintam o que sentimos 
quando entramos nessa sala de Mestres. Vocês entenderão porque perdemos o fôlego, 
por que às vezes, ficamos desequilibrados quando começamos.

Percebem... A ironia e a graça do que estamos falando a vocês... Vocês é que deveriam 
estar falando com todos nós.  E assim fazem.  Vocês estão melhorando nisso.  Estão 
voltando pra cá durante o sono à noite, em seus sonhos.  Estão passando mais tempo 
agora, reunindo mais uma vez nossas energias.

Então, queridos Shaumbra – como dizer – muitos de vocês perderam seres queridos 
ultimamente.  Muitos de vocês estão processando a perda de seres queridos.  Muitos 
perderão seres queridos, que estão próximos, nos próximos anos. Nós entendemos como 
isso é difícil.  Pedimos, no entanto, que entendam que há uma razão e amor nisso tudo. 
Muitos que estão partindo agora, escolhem fazer isso por razões específicas, 
relacionadas ao tempo que estão vivendo, às energias mudando no planeta.

Vocês os verão novamente.  Sabemos que isso é verdade.  Os que fizeram a passagem –
e que farão a passagem – vocês não terão que procurar no céu, tentar encontrá-los e se 
reunir a eles.  Vocês ESTARÃO com eles novamente.  E será de uma maneira mais real 
e genuína do que a maneira como estiveram com eles na Terra.  Muitos voltarão para 
vocês em uma forma ou outra num corpo humano com um nome diferente e um corpo 
diferente, é claro.  Mas, eles estarão reencarnando para estar com vocês, assim que 
vocês poderão ser seus professores.

Alguns ficaram aqui no nosso lado do véu para apoiá-lo no trabalho que realiza.  Era 
parte do programa com o qual você concordou.  E se não foi acordado há muito tempo 
atrás, foi algo acordado com todas as mudanças que você realizou, o progresso em sua 
própria vida.

Percebe... Chega a um ponto de equilíbrio onde parte das energias daqueles que lhe 
foram tão próximos em vidas passadas, pode servi-lo melhor deste lado, deste nosso 
lado do véu.  Às vezes há um acordo entre vocês dois, em particular, que um voltará 
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para nosso lado do véu para trabalhar com você no equilíbrio energético, para ser uma 
voz que você pode escutar porque confia.

Alguns de vocês têm animais de estimação.  Oh... Oh, ouvimos os humanos dizendo, 
“Mas, é apenas um gato, ou apenas um cão.” Não queridos amigos, vai muito além 
disso.  Eles, de uma certa maneira, partem – como dizer – por exemplo, um cachorro.  O 
cachorro que se torna muito íntimo de você, ligado a você deixa a consciência 
eletromagnética do “cão”. Ele deixa “o grupo de pensamento cachorro” (risadas) e entra 
em seu campo eletro magnético, assim como em sua energia espiritual.  E ele se torna 
parte de você.  Trabalha com você e para você.

Queridos amigos,  há muito mais coisa relacionada a estes seres queridos.  Vocês os 
verão novamente.  Verão novamente.  Deixar os seres queridos partir é tão difícil às 
vezes.  E, sabemos que vocês sentem frio e solidão.  E, há outros momentos quando 
você desejaria ter recompensado os que partiram.  Mas você estará com eles novamente 
em nosso lado do véu, ou talvez até mesmo na Terra.

Muitos hoje sentados no Segundo Círculo  estão entrando, aqueles que foram humanos 
e alguns que foram animais de estimação e pedindo a vocês que fiquem de coração leve.  
Eles estão bem.  Não há tipo um  inferno aqui, algo tão freqüentemente – como dizer –
falado na Terra... A não ser que o humano que parte, realmente queira ir ao inferno ou 
sinta que precisa estar no inferno.  Mas isso não é permanente.

Há tanta orientação aqui em nosso lado, e especialmente com o trabalho que vocês vêm 
realizando no Conselho Carmesim e com os outros arcanjos.  Vocês estão tão ligados 
aqui que quando alguém próximo a vocês e que os ama vem para nosso lado, 
imediatamente encontra amigos.  São imediatamente cercados por anjos especialistas 
em boas-vindas.

Quando seu coração está pesado, cantando a canção do pesar, às vezes, dificulta um 
pouco aos que atravessam, fazer a passagem por completo. Então, pedimos a vocês – e 
eles pedem a vocês – que deixem-nos partir quando é apropriado... Permitam que 
retornem para nosso lado para a consciência de quem realmente são... Que vocês 
liberem-nos para que possam servi-los de uma Nova maneira daqui, desse lado ou 
retornando a Terra.  Vocês ESTARÃO com eles novamente.
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Então, querido Shaumbra, nós temos uma visita maravilhosa hoje.  Sim, de fato, 
pedimos que sintam a energia do convidado.  Ele tem desejado entrar faz um tempo.  E, 
a energia agora é apropriada.  Alguns de vocês vêm trabalhando com este ser querido.  
Alguns de vocês andaram nos perguntando quando iríamos trazer este ser querido para 
participar do grupo.  Pedimos que sintam a energia de nosso convidado, pois o 
momento é muito apropriado.  Todos os elementos e energias se reúnem.

Este querido ser se chama Koot Humi La Sing... Sim, a energia de Kuthumi vem em 
visita. Ele entra durante esse momento especial do tempo em que as energias dançam na 
Terra, energias que também dançam no cosmo.

Em nosso lado do véu alguns de nós... Nós temos nossos clubes particulares, por assim 
dizer. Nós somos parte dos que estiveram na Terra.  Que andaram como vocês, e que 
retornaram para este lado para ajudá-los e guiá-los.

A energia de Kuthumi é uma parte muito importante da Ordem de To-bi-wah, e num 
certo sentido, uma projeção da energia To-bi-wah mais moderna, mais contemporânea 
na Terra, porque ele viveu em seu século XIX.  Ele foi humano como eu, como o 
querido Saint Germain. De fato, Kuthumi e St. Germain passaram muito tempo juntos 
na Terra em corpo físico, trabalhando juntos.

Kuthumi foi chamado de Mestre, pois em sua última encarnação na Terra ele era capaz 
de equilibrar suas próprias energias.  Era capaz de fazer algo de que iremos falar a vocês 
hoje.  Era um tempo diferente e uma diferente era na Terra, e muito do que ele aprendeu 
e ensinou aos outros passou despercebido.  Mas o momento agora é correto  para 
Kuthumi voltar, para Kuthumi se apresentar e atuar.

Ele ajuda a introduzir as energias da sabedoria e do amor reunidas ao mesmo tempo. Ele 
entra hoje nesse encontro de Shaumbra em seu traje de caxemira dourado, caminhando 
pelo grupo aqui presente – caminhando pelas pessoas conectadas via Internet e lendo –
partilhando seu amor e sua compaixão.  Ele vai passar um bom tempo com cada um de 
vocês agora, ajudando-os com toda essa área de equilíbrio de energia na Energia Nova, 
a habilidade de caminhar entre os mundos, o mundo do Novo e o mundo do Velho. Ele 
é realmente um Mestre nisso.
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Kuthumi é um sábio, sábio com quem passamos muito tempo trabalhando aqui no nosso 
lado. Kuthumi, quando estava na Terra – como dizer – tinha um relacionamento muito 
especial com a pessoa que vocês chamam Madame Blavatsky e Saint Germain.  E os 
três brincavam uns com os outros, pois sabiam como andar entre os mundos.  Eles 
apareciam uns para os outros, mesmo em forma não física.  Comunicavam-se entre si
com palavras indizíveis. Eles ajudaram a estabelecer uma energia aqui na Terra, há 
muitos, muitos anos atrás dessa habilidade toda de caminhar entre os mundos.

E, é isso o que vocês estão fazendo agora, queridos amigos.  Os mundos pelos quais 
caminham são diferentes.  São os mundos da Energia Nova e da Energia Velha.  Vocês 
também estão aprendendo a andar entre os mundos do físico e do não físico, entre os 
mundos do masculino e do feminino.  Eles são mundos diferentes, na maneira como são 
percebidos na Terra. Eles estiveram separados.

Eles (Kuthumi e Madame Blavatsky) aprenderam a caminhar entre ambos os mundos, 
de lá para cá para realmente introduzir as energias dos dois lados.  Kuthumi entra para 
ajudá-los a caminhar entre todos os vários mundos existentes por todo seu redor. Vocês 
estão prontos pra isso. Vocês pediram isso.  Pediram para isso acontecer.

Haverá momentos em que sentirão Kuthumi vir a vocês quando estão acordados, pois 
ele sabe muito bem como fazer isso.  Ele não tem que se mostrar apenas à noite, durante 
os sonhos. Ele é hábil em entrar durante o dia.

Ele estava mantendo sua energia de fora por um tempo. Tem querido entrar.  Alguns de 
vocês tem visto as  pistas sobre sua vinda. Ele se segurou até chegar o momento 
apropriado, as energias apropriadas na Terra e alguns eventos que ocorrem agora e que 
estarão ocorrendo muito em breve.  A energia de Kuthumi pode ser chamada a qualquer 
hora, não em especial para responder perguntas específicas, mas para ajudar como 
alguém  –como dizer – que segura seu braço, que lhe guia enquanto você está 
aprendendo a caminhar entre os mundos.

Realmente, como Cauldre falou recentemente, ele estava apavorado, achando que estava 
perdendo o equilíbrio e lhe foi dito que era essa coisa chamada vertigem, mas não era 
essa a razão.  Trata-se de abrir e caminhar entre mundos. Quando você faz isso, tende a 
causar uma certa quantidade de desequilíbrio físico e até emocional.  Vocês estão 
acostumados a manter um padrão preso e rígido no mundo tridimensional. Vocês estão 
acostumados a ser muito limitados e muito lineares.
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E, agora ao se abrirem, isso causa algumas sensações em seus corpos, como também um 
pouco em suas mentes. Inicialmente algumas destas sensações podem ser 
desconfortáveis.  Às vezes, você se sentirá com o corpo muito quente – outras vezes 
muito frio – quando os outros ao seu redor não tiverem sentido mudança de 
temperatura.  Este é um dos primeiros e mais óbvios sinais. Algumas vezes você se 
sentirá de cabeça leve. E, alguns de vocês sentirão náuseas porque todas as suas 
energias estão mudando. Pedimos que nestes momentos simplesmente respirem 
profundamente e entendam que é porque seu corpo está se ajustando as mudanças em 
sua dimensionalidade.

Algumas vezes você vai ficar muito esquecido.  E, isso é a coisa mais deliciosa para nós 
(risadas), porque você para de usar tanto a sua cabeça.  E, você tem que seguir e confiar 
no sistema de orientação divina e do saber divino para as respostas.  Sua cabeça parece 
estar na posição de tranca-congelada onde nada pode ser processado ou percebido.  Às 
vezes, você não consegue lembrar nem seu nome.  Isso é porque uma parte de você está  
empurrando e pedindo que você use agora sua inteligência divina.  É transcendência... 
Invalida qualquer coisa que sua mente possa fazer.

Alguns de vocês vão dizer que todos estes sintomas são culpa do envelhecimento – ou 
para as mulheres – da menopausa. Alguns irão ao médico, e eles farão uma – como 
dizer – uma análise bem tradicional.E, mandarão vocês pra casa com um destes 
pedacinhos de papel, dizendo que descansem e tomem, enquanto isso, algumas drogas.  
Não nos opomos, mas pedimos que antes que se empenhem nestas drogas, perguntem 
ao seu corpo e a sua mente se eles são apropriados pra você.  Num certo sentido, você 
quer passar por algumas sensações que agora estão ocorrendo. Você não quer por outra 
parede no lugar.

Agora, há momentos quando vimos os humanos que tentaram abrir-se muito rápido.  
Isso pode ocasionar um grande desequilíbrio.  Pergunte a seu ser o quão rápido você 
pode expandir e abrir-se.

Kuthumi entra neste momento para ajudar a ensinar a cada um de vocês muitas das 
coisas que ele aprendeu quando esteve recentemente na Terra.  Ele pede a todos vocês 
que estão ouvindo – e a todos que se conectarão mais tarde – para não se referirem a ele 
como “mestre”, mais uma vez porque VOCÊS são os Mestres. Ele irá se dirigir a vocês 
desta forma.  Ele vai chamar vocês -  Mestre Bill ou Mestre Mary -  em honra e 
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respeito.  E é dessa forma que saberão que as energias dele estão próximas. E ele pede 
que não o tratem assim.  Ele fica muito embaraçado.

Ele estará aqui para ajudá-los a caminhar entre esses mundos e compartilhar muito do 
conhecimento que adquiriu quando esteve na Terra. Estará ajudando também a 
introduzir as energias de Saint Germain em momentos específicos. Então, talvez vocês 
sintam – como dizer – que é uma dupla entrando.

Mas, queridos amigos, queridos Shaumbra, sabemos que vocês levam a sério essa 
abertura.  Sabemos que não se satisfazem em permanecer nessa realidade rasa de três 
dimensões. Sabemos que estão estourando, por assim dizer, de  vontade de se abrir, mas 
ainda não muito certos do que isso significa.  Assim que enviamos agora todas as 
energias apropriadas para trabalharem com vocês.

Pedimos que escutem e estejam cientes de suas energias.  Estas energias, à propósito, 
tanto de Kuthumi quanto de Saint Germain, que vocês já conhecem e com as quais 
trabalharam antes.  Uma confiança já foi construída em torno destas duas entidades.  Há 
uma confiança adicional que vem à tona porque ambos já estiveram na Terra em muitas, 
muitas encarnações.  Assim que vocês podem se relacionar a eles de uma maneira 
diferente em relação àquelas entidades que jamais estiveram na Terra e não têm a 
empatia ou experiência para saber o quanto as coisas podem abrir, ou a rapidez com que 
abrem e, ainda assim, permanecendo em equilíbrio.

Está nos sendo pedido aqui para adicionar uma observação para este grupo também –
como dizer – nos é perguntado, vezes sem conta, por quanto tempo eu, Tobias, vou 
permanecer neste lado até retornar a Terra para outra encarnação.  Meu acordo, meu 
compromisso é ficar aqui neste lado pelo menos pelo tempo até o salto quântico de 
2007.  O que virá depois não temos certeza.  Há muitos elementos em jogo.

Cauldre e eu estamos tendo uma pequena discussão aqui (risadas).  Depois de 2007, 
queridos amigos, não será sequer apropriado fazer este tipo de canalização, ou o que 
chamamos agora de Shoud, como estamos fazendo agora. As dinâmicas de tudo isso 
mudarão, as dinâmicas de como trabalharei com vocês, se permanecer deste lado do 
véu.  Após 2007 as dinâmicas mudarão consideravelmente.
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Foi acordado na Ordem de To-bi-wah que na época em que eu retornar a Terra e 
encarnar novamente num corpo físico, que este ser querido – meu querido, querido 
amigo, St. Germain – tomará meu lugar na Ordem de To-bi-wah.  Ele será o ser que –
como dizer – vem a vocês em tantas diferentes maneiras, e também estará me 
orientando – sim, eu tenho uma ajuda especial – estará me ajudando deste lado do véu.  
Mas, queridos amigos, me terão trabalhando com vocês, pelo menos, por mais alguns 
poucos anos.

Então, Kuthumi entra nesse dia e está muito ativo com todas as suas energias nesse 
momento.  Ele está literalmente indo a cada um de vocês, mesmo os que não estão 
fisicamente, mas que estão energeticamente. Ele está realizando alguns movimentos –
como dizer – profundos movimentos energéticos com vocês, os quais vocês podem 
sentir de diferentes maneiras.  Podem sentir um pouquinho de – como dizer –
embriaguez... Sim, esta é a palavra correta... Embriaguez ou um pouco de desorientação 
após deixarem este espaço. Ele pede apenas que inspirem, e manterão o equilíbrio e 
ainda serão capazes de expandir. Isso tudo está sendo feito por acordo, algo que 
estivemos estabelecendo desde nossa última reunião com vocês para ajudar a facilitar 
algumas das mudanças agora.

Então, pedimos que dêem as boas-vindas a presença do querido Kuthumi.

Queridos amigos, vamos dar agora uma olhada nas energias da Terra neste momento.  
Algumas coisas muito, muito interessantes estão acontecendo na Terra a toda a sua 
volta, mesmo dentro de vocês.  Acontecimentos energéticos que estão sendo causados 
por – como dizer – algumas coisas cósmicas que estão ocorrendo.  De fato, nos 
próximos dias vocês terão esse trânsito de Vênus passando entre o Sol e a Terra.  Isso é, 
por si só, simplesmente um evento matemático que ocorre numa base periódica porque, 
como os planetas têm suas órbitas em torno do Sol, como estão mantidos num certo 
padrão, há certos períodos de tempo quando isso acontece.

Vocês verão isso nos próximos dias quando ocorre um eclipse devido a Vênus passar 
entre a Terra e o Sol. (Este evento ocorre em 8 de junho de 2004.  Não será visível na 
América do Norte e do Sul, mas pode ser visto em partes da Europa, África, Oriente 
Médio, Índia, Sudeste da Ásia e Austrália.)  Mas há uma importante entrega de energia 
que vai além do simples evento matemático ou científico.  Durante esse processo, 
durante o eclipse, mesmo que você não o veja, vai haver um enorme potencial de 
mudança para aqueles desejosos de abraçar e introduzi-la em suas vidas. Tem a ver com 
a mudança na percepção de dois ingredientes chave das qualidades humanas, por assim 
dizer.
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O primeiro é a mudança potencial para você individualmente – se assim escolher – em 
sua percepção de finanças e  dinheiro, e como você traz estas coisas à sua vida.  Com 
toda essa dinâmica energética da Terra,  Vênus e  Sol, o momento é perfeito para que 
nós ajudemos a facilitar esta mudança.  É por isso que Kuthumi entra mais uma vez para 
ajudar você na mudança entre  mundos, a transformar seu pensamento, Shaumbra, sobre 
o dinheiro e as finanças.  Se há um espaço em especial onde você tem um conceito 
tridimensional muito focalizado, é sobre como  por dinheiro em sua vida.  É hora de 
mudar isso.

Como falamos vezes sem conta a vocês, queremos que sejam abundantes.  Vocês 
percebem abundância entrando apenas através de canais específicos – um trabalho 
regular, estar em um emprego regular.  Percebem que muitas vezes estão limitados a um 
trabalho que paga $15 por hora.  Então você calcula quantas horas pode trabalhar num 
ano, e este é seu nível de abundância. E, assim você se mantém nisso.  A maioria de 
vocês sequer se imagina num trabalho que lhe renda $500.000 dólares por ano.  A 
maioria de vocês não vê dinheiro entrando de uma maneira que  não seja um emprego, 
dinheiro chegando de alguma coisa pela qual não se esforcem. Acham que estão 
limitados a uma carreira específica ou ao pagamento pela hora trabalhada.

Então, durante este trânsito de Vênus – com a facilitação de Kuthumi – vamos ajudar 
aqueles que estão querendo uma transformação maior na percepção, na sua consciência 
e na realidade do dinheiro.  Pode doer um pouco (risadas).  Pode ser, de uma certa 
maneira, como levar umas palmadas celestiais (risadas), que vamos lhes dar – com sua 
permissão – porque você se encontra tão fechado nessa área toda do dinheiro e finanças.

Isso é causado por tantas vidas de votos de pobreza.  É causado, basicamente, por uma 
percepção de suas próprias limitações.  VOCÊS acham que são limitados.  Esquecem 
que são os Mestres.  Depois, tentam criar abundância e o dinheiro trabalhando 
duramente, e desgastam o raio de seu corpo (risadas) trabalhando e trabalhando em 
vários empregos, achando que quanto mais abusar do corpo, mais dinheiro ele vai 
trazer.

Ou, você acredita que o dinheiro se manifesta através da mente.  Não é assim.  Não é 
porque alguém é mais inteligente do que  outro. Observamos alguns dos – como dizer –
dos líderes e dos ricos, e dos que estão no comando de corporações.  E, eles não são 
mesmo tão sabidos (mais risadas).  A coisa agora trabalha contra eles.
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Olhamos para este grupo de Shaumbra...  Inteligente, quando falamos de inteligente, 
estamos falando sobre sua sabedoria, do que aprendeu e de sua habilidade de colocar 
isso em movimento numa realidade.  Não se trata de testes de QI.  Quanto mais cedo 
estes testes forem liberados de seu sistema escolar, de sua educação, melhor será. Estes 
testes são uma das ferramentas mais limitadas e destrutivas utilizadas nessa época. A 
energia é desequilibrada.  Então, não tem nada a ver com QI. Trata-se de sabedoria 
espiritual.  Trata-se do saber.  E, se permitir mais uma vez abrir-se completamente.

Assim que vamos trabalhar com vocês.  Vamos dar continuidade a esse trabalho sobre a 
abundância e finanças nas reuniões vindouras.  Tivemos um maravilhoso momento 
trabalhando com uma de suas oradoras, que sabe como introduzir a abundância, que 
trabalhou com Kuthumi mais tempo do que possa lembrar.  Estaremos no palco com 
ela, quando passar sua mensagem no próximo encontro Shaumbra nesse maravilhoso 
lugar de Santa Fé.  O trabalho continuará a partir daí.  Não que você precise estar 
presente para entender.  Ela vai ter uma reação tão incrível a seu trabalho, que lhe 
permitirá observar muitas coisas diferentes.

Então, este período de trânsito de Vênus trará uma mudança energética potencial a 
vocês... A vocês... Que não vai ocorrer apenas pelo alinhamento desses planetas, mas 
também devido a outras energias.  Temos que sublinhar isso aqui – não é só porque 
Vênus está entrando em trânsito que as mudanças ocorrem.  Achamos  esse momento 
uma maravilhosa oportunidade de trabalhar com todas as energias de Vênus, realmente, 
e com todas as energias de vocês. Então, são vocês criando o evento.  Nós apenas 
estamos ajudando a escolher o momento com Vênus.

Então, o que mais seria importante agora nesta mudança rápida, esta mudança muito 
rápida em sua vida, neste momento de energia de Vênus?  Importante é o amor em sua 
vida... Amor em sua vida... E como  sair de Velhos conceitos, velhos relacionamentos.  
Kuthumi vai ajudar vocês a entender como caminhar entre os mundos.  Você pode viver 
na Terra como humano onde tem a expectativa de um(a) parceiro(a) , onde há a 
expectativa de relacionamentos amorosos.  Esse momento de mudança vai ajudá-los 
também a compreender o amor numa perspectiva diferente.

E vai começar com o amor por si mesmo.  É aí que alguns de vocês podem sentir a 
pressão mais intensa... Sim... Amor por si mesmo... Como vocês têm negligenciado 
quem são! É, isso tem a ver com o esquecimento de quem são.  Esqueceram como amar 
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a si mesmos.

De alguma maneira, em algum lugar foi dito que amar a si mesmo não é correto.  Isso 
foi pintado como uma coisa negativa, ao invés de positiva. Então, em acréscimo a sair 
agora do armário sobre quem vocês são, vamos pedir a vocês para sair do armário em 
termos de lembrar como amar a si mesmos, aprendendo como amar a si mesmos 
também em toda uma maneira da Nova Energia.

Há uma polaridade reversa e uma energia, por assim dizer, de amar a si mesmo.  Foi 
ensinado repetidamente que não deveriam fazer isso, que isso está ligado ao ego, que 
isso é desequilibrado. Queridos amigos, nada pode estar mais longe da verdade!  Por
que não desejariam amar a si mesmos?  Por que mais do que tudo não desejariam 
primeiramente amar a si mesmos?  Quando se amam, podem entender o que é amar 
outro ser.

Uma pessoa que se odeia e declara amar um outro alguém, é “um saco!” (muita risada) 
Estão apenas tentando encontrar o amor por si mesmos, projetando-o nos outros, 
fingindo amar os outros.  E, vemos que eles realmente não querem fazer isso.  Estão 
apenas fingindo amar alguém.  Estão buscando desesperadamente encontrar amor por si 
mesmos através de alguém.  Não olham para dentro para encontrá-lo. Então, tentam 
projetá-lo. Tentam e fingem com alguém que  amam, desesperados buscando por trás 
disso o verdadeiro e genuíno amor.

Vocês já viram gente assim.  Já os encontraram.  Alguns de vocês já foram assim 
(risadas) no passado.  Mas, agora são capazes de ver o desequilíbrio nas pessoas que 
professam amar a tudo, mas quando se viram para is mesmos  não são capazes de lidar 
com a luz do amor.

Então, com a entrada de Kuthumi agora para trabalhar um pouco a transformação e 
modelação da energia, ele também entrará para você a fim de lembrá-lo de amar... E, 
agora amar a si mesmo de toda uma Nova maneira.

Então aguardem, queridos amigos – se você está querendo – aguarde as interessantes 
energias, entrando pra você nas próximas semanas.  Dê uma olhada e sinta.  Fique 
ciente durante esse tempo.  Temos as energias em nosso lado de transformação das 
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percepções do amor, bem como das mudanças na percepção do dinheiro.  Que equilíbrio 
mais interessante!

Alguns de vocês podem se sentir sendo levados ao limite nesse período, para além de 
seu nível de conforto.  Inspire profundamente, e compreenda que está apenas passando 
por um processo.  Você está liberando Velhas percepções sobre realidades muito 
Antigas.  Você terá uma incrível orientação de nosso lado durante esse período. Você 
vai estar trabalhando.  Mas, terá uma tremenda orientação.  Como dissemos, Kuthumi 
vai aparecer para você, se fará notado durante suas horas acordado.  É ele que chega em 
sua vestimenta de caxemira dourada.

Então, queridos amigos, há muitos outros eventos interessantes  na Terra agora. Há 
energia dos dois cometas atuando nesse momento com o eletromagnetismo da Terra.  
Não são – como dizer – de cometas de grande projeção.  Estão visíveis.  Vocês poderão 
vê-los.  Eles chegaram inesperadamente.  Os cientistas não perceberam esses cometas 
chegando, e de repente lá estavam eles.  Ficamos imaginando como é que isso pode 
acontecer! (risadas)

Esses dois cometas são entregadores de energia. Literalmente de Nova Energia.  A 
energia na qual vocês têm trabalhado.  Há algum tempo  nós avisamos que ela estava 
entrando. Mas ainda não estava atuando em sua realidade.  Não estava ainda em seu 
cotidiano.  Isso agora está sendo – como dizer – a facilitação destas energias está sendo 
trazida com os cometas.  Os cometas virão e partirão, mas deixarão para trás o início da 
verdadeira Energia Nova em suas vidas, não apenas mantida em algum outro reino, mas 
agora entrando em suas vidas.

Estes dois cometas têm a ver com toda essa transformação que está acontecendo na 
percepção do amor e do dinheiro. Todas estas coisas estão acontecendo porque vocês as 
criaram, Mestres.  Vocês pediram.  Sentiram que o momento era correto.

Enquanto tudo isso acontece, as energias da dualidade na Terra estão balançando de lá 
pra cá.  O pêndulo vai reforçando um grande momentum agora na Terra.  Está causando 
estresse e dureza em muitas pessoas que ainda estão se mantendo firmemente  na 
dualidade. Está fazendo com que os eventos mundiais tenham toda uma nova dinâmica.  
E ocasiona – como  dizer – algumas mexidas em Velhas instituições.
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O pêndulo continuará a ganhar ímpeto entre agora e 18 de setembro de 2007.  Não deixe 
que ele tire você do equilíbrio.  É apenas o mundo da dualidade funcionando.  Você 
pode manter uma energia segura.  Não tem que deixar o braço do pêndulo bater em você 
e te derrubar.

Mas, vocês vão continuar a ver coisas aparentemente doidas, acontecendo na Terra, 
atividades – como dizer – erráticas em áreas que têm estado – como dizer – dormentes, 
calmas por um bom tempo, e que subitamente apresentam todo um novo tipo de conflito 
entre as energias, e, como falamos anteriormente, algumas mudanças na própria Terra.  
Mas estas são bem menores do que o previsto.

Algumas vezes verão uma certa loucura a sua volta.  E, como vocês estão numa energia 
mais segura e equilibrada, tudo tende a parecer um pouco mais fora de órbita de 
qualquer maneira (risadas). Pedimos que entendam que... Permitam essas atividades.  
Pedimos que entendam que vocês não têm que cair nelas. Mas podem ter uma grande 
compaixão.

O eletromagnetismo da Terra está literalmente mudando agora.  Sempre houve um tipo 
de – como dizer – um tipo de ritmo eletromagnético, uma dança.  Tem havido um 
reforço no eletromagnetismo.  E, tudo está mudando agora.  O que costumava ser, não é 
mais.  As pessoas estão sentindo em seus corpos e em suas mentes, especialmente na 
mente, porque muito da consciência é mantida pelo eletromagnetismo, e quando ele 
muda, afeta a mente que é – como dizer – a intérprete da consciência.

Há indicações na comunidade científica que todas as energias da Terra estão mudando, 
entrando num fluxo não específico. Essa coisa usada para medir a pulsação da Terra, a 
ressonância Schumann, tem estado muito estável e firme por quase 2000 anos... Um 
tempo muito interessante, por sinal.  Ela começou a mudar 2000 anos atrás.  É a 
freqüência – ou o que é medido em hertz ou ciclos – de vibração da consciência da 
Terra... Que inclui a humanidade e Gaia.

Está em mudança por 2000 anos, mas agora nos últimos seis meses, ela pirou.  Não vem 
seguindo o tipo previsto de gráfico.  Para muitos estava tão firme.  Começou há 2000 
anos atrás.  Há cerca de 14 anos, começou a se elevar rapidamente.  Vinha sendo 
medida em aproximadamente 7.5 ciclos.   Começou a se elevar nesses 14 ou 15 anos a 
um ponto que chegou a uma média de 13.5 hertz.  Ela muda de tempos em tempos.  
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Agora, está oscilando entre 7.5 até 80 hertz.  Flutua com muita rapidez.  A média geral 
está se elevando num tipo de – como dizer – de progressão

“hockey stick” geométrica.

E, muitas pessoas estão tendo dificuldade para se ajustar a isso.  O corpo e a mente, 
ambos se ligam a essa freqüência da Terra e a consciência – que é chamada ressonância 
Schumann – eles estão ligados a ela. A Terra e o corpo também estão ligados a toda a 
força e orientação eletromagnética. E elas nesse momento, estão mudando.

O magnetismo da Terra está mudando.  O sistema está diminuindo. Não há mais o 
magnetismo existente há 10 ou 20 anos atrás. Ele tem mudado continua e rapidamente. 
Mas não se reduzirá por si mesmo. Haverá dias em que se intensificará.  Vai  variar, 
criando um padrão inusitado, se vocês se dispusessem a mapeá-lo.

E, a propósito, querido Shaumbra,tudo isso pode ser observado através de dados 
coletados por seus governos. São dados observáveis, dados científicos.

Então, entre as mudanças eletromagnéticas, a intensidade da mudança, e até mesmo a 
tração gravitacional  da Terra e a ressonância Schumann... Todas essas coisas estão 
afetando o corpo e a mente.  Todas essas coisas ajudam a manter o foco nessa realidade 
tridimensional... Percebem?  E, agora elas estão mudando.

Muitas pessoas não podem lidar com isso em seus corpos ou mentes.  Elas não 
entendem o que está acontecendo.  Você, Shaumbra, tem um entendimento diferente.  
Você passou por muitas mudanças difíceis. Não está mais atado à consciência de massa.  
Você ainda pode sentir as mudanças em seu corpo e em sua mente às vezes. Mas não 
está mais dependente.  É por isso que perguntamos a você há algum tempo atrás, “Você 
está pronto para deixar a consciência de massa?”...Para que pudéssemos tira-lo dessas 
energias... De maneira que não ficasse tão dependente do eletromagnetismo da Terra 
para equilíbrio e ajustamento... De maneira que não tivesse que depender dos ciclos da 
Terra para se manter equilibrado.  Você permitiu a si mesmo deixar tudo isso pouco 
tempo atrás.
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Então, trazemos isso à tona para ajudá-lo a compreender todas as coisas que estão se 
passando no mundo ao seu redor.  Eles não estão certos – as outras pessoas, animais e 
até mesmo as árvores – não têm mais certeza de como encontrar seu equilíbrio porque 
isso está mudando.

Se você pega um grupo de pássaros, por exemplo, eles estão ligados na energia 
“pássaro”, na mente “pássaro”. Realmente, e essa mente “pássaro” não é a mente que 
está dentro do corpo físico.  Não é o cérebro, porque o cérebro do pássaro é bem 
pequeno (muitas risadas entre os presentes pelo jogo de palavras de Tobias – cérebro de 
passarinho, em inglês, significa coloquialmente “a pessoa que não é muito inteligente”), 
como vocês sabem.  Essa piada foi de Kuthumi, não minha (mais risadas). E foi  boa, 
para uma primeira vez. (mais risadas).

O cérebro dentro do passarinho, por exemplo, é muito pequeno.  Eles não precisam 
processar grandes quantidades de informação no cérebro.  Ele é necessário enquanto um 
pequeno aparelho de armazenamento, utilizado numa base diária enquanto eles estão na 
Terra. O que eles fazem é se ligar a uma energia eletromagnética, a uma freqüência que 
poderia ser chamada freqüência “pássaro”.

Vocês ficam imaginando como é que eles podem voar – centenas de uma vez – voar 
juntos numa formação. Não é que tenham telefone celular para falar uns com os outros 
(risadas].  Eles estão conectados na freqüência eletromagnética “pássaro”.  E estão 
afinados com ela.  E, quando a freqüência “pássaro” diz, “Virem a asa desse jeito ou 
daquele,” todos fazem isso.  Eles estão simplesmente respondendo a freqüência 
“pássaro.”  Não precisam de uma massa cerebral para armazenar informação, porque a 
estão recebendo de fora.

É o mesmo com a maioria das formas de vida selvagens.  Elas se ligam a freqüência de 
suas espécies.  O mesmo acontece à vida vegetal.  Elas se ligam a freqüência de suas 
espécies.  Árvores falam umas com as outras, se comunicam através do 
eletromagnetismo.  Com seu corpo também é assim.  As células e as moléculas 
conversam entre si em certas freqüências, freqüências eletromagnéticas que permitem a 
comunicação.

Não é necessário um cérebro. 
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Querido, Shaumbra, há também aqui uma freqüência, uma freqüência espiritual, que 
vocês estão ajudando a criar.  È chamada  freqüência “Shaumbra”. Não é uma energia 
eletromagnética típica que cerca a Terra. É uma freqüência do tipo multidimensional.  
Não é sempre que os humanos em geral, se ligam a quaisquer destes outros tipos de 
freqüência.

Os humanos aprenderam como conter a si mesmos dentro de suas próprias unidades 
biológicas.  Eles confiam fortemente em sua mente e seu corpo.  Eles ignoram o eco da 
comunicação que acontece entre o corpo e a mente, ou dentro do próprio corpo.   E não 
se comunicam uns com os outros nestes tipos de freqüência.

Então temos trabalhado com vocês, Shaumbra – vocês têm trabalhado diligentemente –
para ajudar  a construir este Novo tipo de – “freqüência” é a melhor palavra realmente –
Cauldre está nos questionando sobre isso – um Novo tipo de freqüência que é em parte 
eletromagnética. É em parte – como dizer – magnetismo espiritual.  É parte do cosmo-
magnetismo – ou cos-mética, como vocês poderiam chamá-la (risadas).  Essa piada é 
minha! (mais risadas)

Então, vocês estão começando a criar essa freqüência, à qual poderão se ligar e usar 
para se comunicar melhor uns com os outros.  Usem-na inclusive para se comunicar 
com outros humanos que se permitem estar ligados a ela. Esse tipo de freqüência não 
reside aqui na Velha Terra.  Está sendo criada e mantida na Nova Terra.  Está sendo 
providenciada como um tipo de linha direta entre a Velha e a Nova para aqueles de 
vocês que escolherem ir para a Nova Terra depois de deixarem seus corpos físicos, de 
maneira que possam facilmente se comunicar e se conectar com a Velha Terra.

Assim, querido Shaumbra, há muita, muita coisa acontecendo aqui na energia da Terra e 
por toda a sua volta, tudo se dirigindo para esse evento em 2007, o salto quântico, o dia 
18 de setembro, quando não muita coisa vai acontecer (risadas), mas tudo depois dessa 
data muda drasticamente.

Então, durante esse tempo queremos que vocês fiquem bem cientes de tudo acontecendo 
com e ao redor de vocês.  Queremos que observem e sintam e escutem porque agora 
estão se tornando multidimensionais, porque agora estão aprendendo a processar 
informação, não apenas em seu cérebro, mas em seu centro divino, bem como esse todo 
novo tipo de freqüência Shaumbra. Queremos que escutem e fiquem atentos em cada 
parte de seu ser.
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As respostas em geral vão ser muito, muito simples, a um ponto que algumas vezes 
você até vai duvidar da resposta que tem para si mesmo.  Quando você pergunta, 
quando você observa seu corpo, por exemplo, as respostas são bem simples.  Você já 
sabe verdadeiramente o que fazer.  Você simplesmente não tem tanta certeza.

As respostas sobre o que fazer com sua própria carreira, seus relacionamentos estão bem 
a sua frente. Observe.  As respostas estão bem aí, bem aí para você.  Você sabe o que 
fazer. Apenas, às vezes, tem medo de fazê-lo.  Você fica imaginando como é a coisa vai 
ficar.  Fica imaginando sobre os efeitos de suas decisões. Não se preocupe com isso.  
Tome a decisão, e todas os outras partes vem à tona.

Vocês criam, às vezes, esses cenários quando tomam uma decisão.  Temem o pior e 
então bloqueiam a si mesmos por causa disso.  Faça uma escolha em seu ser no 
momento Agora.  Todos os elementos então, começam a acontecer para você.  Mas, se 
você jamais toma essa decisão, os elementos jamais podem trabalhar para você. É 
assim, simples.

Fique atento ao que se passa pelo mundo todo ao seu redor.  Ele está mudando, mas isso 
não é ruim.  Há uma tendência a julgar e algumas vezes a se envergonhar de sua própria 
humanidade, ter vergonha de seus companheiros humanos.  Queremos que você fique 
muito atento ao movimento energético agora.  Não o julgue. Simplesmente esteja 
atento.  Fique ciente daqueles que estão fazendo a passagem para nosso lado – do 
porque estarem fazendo isso – as respostas são realmente muito simples.  Algumas 
vezes você tenta descobrir as respostas bem no fundo, lá no fundo de seu cérebro.  Você 
não precisa chegar a tanto. As respostas estão na superfície agora para você.

Esteja muito atento ao que ocorre em seu corpo.  E, mais uma vez, como dissemos, 
“Jogue fora  regras e dietas.”  Ouça seu corpo.  Ele sabe como se comunicar. Ele sabe 
como conversar com você e consigo mesmo.  Não falará necessariamente com palavras 
humanas, numa linguagem humana.  Falará com você num saber.  Falará a você na 
freqüência Shaumbra.

Então, fique bem atento nestes próximos meses sobre o que realmente está acontecendo 
lá fora e dentro de seu próprio ser biológico.
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Então, nos divertimos  aqui em nossa abertura. Observando Kuthumi, saindo para ver 
todos vocês, lembrando a vocês primeiramente de sua energia, mas também preparando 
vocês para algum trabalho.  Isso nos deu oportunidade de conversar um pouquinho.

Agora, antes de cairmos na comida (os presentes suspiram e dão risadas)... Alguns 
pensaram que – como dizer – estávamos concluindo (mais risadas).  Mas o final agora é 
realmente curto.

Gostaria de lhes contar uma história.  Faz um tempo não conto estórias.  Gostaria de 
dedicar esta estória a minha esposa nos dias de Tobias há tantos anos atrás... Para Ana e 
sua energia.  E, vou chamar a estória de “Ana, a Lutadora”. E mesmo dedicando a 
energia a ela, em amor e humor, não é uma estória literalmente sobre ela.  Mas, ela 
entende e eu conversei com ela antes desta reunião perguntando se poderia partilha-la.  
A estória também é sobre todos vocês.  E a estória tem implicações no que está 
ocorrendo agora em suas vidas

Ana era um anjo, parecido a todos vocês que escolheram vir para a Terra, estar num 
corpo físico e passar por muitas, muitas vidas – não vamos ver todas elas hoje – que 
escolheram passar por muitas vidas na Terra.  E, como tantos de vocês, ela aprendeu 
que tinha que se ajustar a esse lugar Terra, a essa coisa chamada corpo físico e as 
energias muito pesadas e desagradáveis da dualidade.

Especialmente, nos dias de Atlântida, Ana tinha grandes desejos e ambições. E, ela 
descobriu que lidando com as energias inerentes a Terra – o mais e o menos, ou yin e 
yang – para realizar o que desejava fazer – e fez – ela tinha que ser uma guerreira.  
Tinha que ter tenacidade.  Tinha que lutar por aquilo  que achava ser o certo.  Tinha que 
lutar por seu quinhão, literal e figurativamente.

Nos dias de Atlântida em especial, Ana estava no Templo de Tien conosco.  Parte de 
sua responsabilidade era trabalhar com os de fora, trabalhar com as organizações e os 
tipos de governos, e os grupos de Atlântida, nos últimos dias, trabalhar com aqueles que 
buscavam consumir ou arruinar toda a Atlântida.  E Ana aprendeu a ser uma 
maravilhosa lutadora, brigando pelos direitos das pessoas que estavam no templo, e 
finalmente lutando por aqueles que estavam sendo perseguidos pelas energias de Azura, 
que tentava – como dizer – se apoderar de tudo.
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Mas, queridos amigos, essa qualidade de lutadora continuou com Ana, mesmo na vida 
em que fui casado com ela, na vida como Tobias.  Ela era uma esposa doce e amorosa.  
Ela cuidava da casa.  Ela verdadeiramente usou as calças na família (risadas).

Se não fosse por ela, eu poderia ter ficado sem rumo e jamais ter retornado.  Se não 
fosse por ela, provavelmente teria ficado preso aquela vida por ser um pouco lunático, 
porque eu gostava de reger orquestra sem nenhum músico presente (mais 
risadas)...Como ainda continuo a querer.  Sim, eu tinha uma certa orquestra em minha 
própria imaginação tocando o tempo todo. E nós compúnhamos a música e a tocávamos 
simplesmente para mim.

Então, Ana realmente era uma boa lutadora, e ela ajudou – como dizer – a manter a casa 
firme.  Ela ajudou a me manter firme por tantos anos.  E ela dizia as pessoas que, ao 
invés de um lunático eu era simplesmente brilhante e que não ligassem para meu 
comportamento excêntrico.  Então, no lar ela era também uma lutadora. E – como dizer 
– discutíamos muito um com o outro durante nossa vida, às vezes discordando muito –
como dizer – apaixonadamente.

Ela trouxe essas qualidades de lutar e sobreviver de uma maneira muito boa quando eu, 
Tobias fiquei cego por causa da titica de um passarinho em meus olhos.  E, naquela 
época não podia mais viajar para o rei.  Não podia ser mais comerciante.  Não podia 
mais prover a família.

Assim que a energia de Ana, que era a lutadora e sobrevivente aumentou.  E, 
rapidamente ela começou a fazer negócios com a realeza.  Mesmo sendo judeus, ela 
começou os negócios com a realeza, costurando e tecendo o que produzia dinheiro para 
a família, mantinha a comida e um pouco de vinho em nossa mesa.  Então essa energia 
de  guerreira e sobrevivente verdadeiramente se mostrou.

Ana está na Terra agora, realmente não é uma pessoa que a maioria de vocês conheça, 
não – como dizer – mas ela está na Terra e temos dessa vez uma relação deliciosa.

Então, queridos amigos, sua energia, esta energia de lutadora continuou e ela contou 
com ela cada vez mais – se soa familiar a alguém entre vocês – ela contou com esta 
força em muitas vidas na Europa, nos tempos de guerras, e também nos tempos em que 
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– como dizer – a realeza tentava apunhalar uns aos outros nas cortes, o que acontecia 
com freqüência.  Ela era realmente a lutadora.

E, ela veio a esta vida na Terra onde agora vive novamente com a energia tenaz do 
sobrevivente.  Ela entrou como Shaumbra.  Ela entrou escolhendo expandir sua própria 
energia espiritual, para sair da dualidade. E ela utilizou sua energia de 
lutadora/sobrevivente para lutar em seu caminho através dessa coisa toda chamada 
dualidade, batalhando para entrar na Energia Nova – se isso soa familiar a qualquer um 
de vocês.

Ela tentou lutar pelas coisas na mente e no corpo.  E, durante o processo, ela 
verdadeiramente  ficou exausta.  Mesmo com toda a intimidade que tivemos, foi muito 
difícil me comunicar com ela nesta vida.  E suas batalhas eram tão intensas – suas lutas 
nos relacionamentos... Nos empregos... e em todos os aspectos de sua vida... Mas 
especialmente em sua jornada espiritual...  Tentando batalhar seu caminho até isso... 
Tentando lutar com o lado escuro de si mesma, como conversamos em nosso último 
encontro... Tentando lutar, usando sua mente.

O que acontece aqui, querido Shaumbra, foi que toda essa energia se intensificou e tanto 
que finalmente ela sofreu um acidente de carro e chegou muito perto de retornar pra 
mim deste lado.  Ficou hospitalizada por um bom tempo.  Estava em recuperação e 
tinha que contar com outras pessoas para servi-la e lhe dar os medicamentos e a comida.  
Teve que depender de outros para esvaziar a comadre.  Confiar nos outros para cada 
pequena coisa.  Sua energia de lutadora/sobrevivente não podia fazer nada.   Até mesmo 
quando convalescia em casa, tinha que depender dos outros para que cuidassem dela.

E quando ela tentava trazer de volta sua energia de lutadora, essa energia simplesmente 
não aparecia.  Ela descobriu essa energia poderia deitar por terra seu processo de cura, e 
que seu corpo entraria em colapso, e ela ficava mais doente toda vez que tentava trazer 
de volta essa energia de lutadora. Ela descobriu que ofendia as outras pessoas com sua 
energia de lutadora quando a trazia consigo.  Ela descobriu em seu próprio corpo, mente 
e espírito que não poderia mais bravatear para conseguir as coisas.

Ela descobriu uma coisa linda, uma noite quando Kuthumi literalmente veio a ela... 
Porque parecia que eu não conseguiria.  Ele veio a ela, e ela viu e sentiu o dourado 
estonteante vindo de Kuthumi. E ela ouviu... Ela escutou.  Kuthumi ajudou a guiá-la 



352

com um princípio muito simples, mas profundo, um princípio que irá trabalhar pra você 
neste instante... É tão simples.  Não requer nenhum esforço. É livre de estresse.

E o princípio é que “TODA ENERGIA BUSCA RESOLUÇÃO”. Cada pedacinho de 
energia dentro de você e a seu redor, de seu passado e do momento Agora busca 
resolução.

Você diz, “Querido Tobias, a gente esperou, pra ouvir isso?” E é tão simples e tão 
profundo.  Seu corpo quer curar-se nesse momento. Ele realmente quer.  Mas não pode 
se você ficar interferindo, se está tentando ditar e exigir, se você está sendo Ana, e fica 
tentando lutar com o desequilíbrio, se você fica tentando pensar como sair disso.

Ele naturalmente deseja resolução e equilíbrio.  Cada pedacinho de energia busca 
resolução, equilíbrio, e depois quer expandir-se.  Imagine este princípio simples 
trabalhar pra você em sua vida... Em seu corpo... Em sua mente.  Oh, as energias em sua 
cabeça... Elas querem ser equilibradas.  Querem resolução para qualquer conflito aí 
presente. Eles querem mais do que você.  Cada pedacinho de energia em sua vida 
pessoal quer resolução.

Todas as energias querem retornar juntas de uma maneira da Nova Energia.  Elas 
buscam isso. Farão isso naturalmente se você permitir acontecer.  Se você se mantém 
num espaço seguro, parando de lutar, você se torna o observador do modo como cada 
pedacinho de energia encontro resolução e quer resolução.  Todo pedacinho de energia 
busca equilíbrio. Os pedaços escuros não buscam sobrepujar a luz ou vice-versa.  Eles 
buscam chegar a  um  novo entendimento e depois se expandir na Nova Energia.

Cada aspecto de si mesmo do passado busca resolução.  Eles não têm que forçar ou ser 
empurrados, sofrer coerção ou ser enganados.  Eles buscam resolução.

Falamos anteriormente sobre finanças e dinheiro em sua vida, o desequilíbrio agora  das 
energias dentro de você.  O desequilíbrio das energias de abundância busca resolução.  
Desejam isso  desesperadamente.  Você é a única coisa no caminho... Você, pensando 
que tem que controlar cada coisinha, cada detalhe... Você, com a energia de Ana, 
querendo lutar e batalhar.  Seu ser inteiro quer abundância. Seu ser quer expandir a 
abundância.
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Seu ser inteiro quer equilíbrio mental onde não tenha que usar drogas, onde você não 
tenha que ir a terapeutas toda semana. Mesmo as partes – como dizer – mais insidiosas e 
que produzem os maiores artifícios, mesmo elas estão fazendo isso porque querem um 
re-equilíbrio.  Elas não sabem mais como receber sua atenção, então utilizam as 
maneiras mais alucinadas...  Sua mente, conversando com você do jeito mais doido 
possível. Ela simplesmente quer equilíbrio.

TODA ENERGIA BUSCA RESOLUÇÃO, EQUILÍBRIO E, DEPOIS EXPANSÃO

O lado obscuro não quer mais ser deixado de fora no frio assim como a luz.  A energia 
do amor dentro de si mesmo não quer mais ser ignorada.  É tão fácil, Shaumbra, 
especialmente quando você está na consciência que está agora.  Especialmente quando 
está entrando na Energia Nova, isso pode ser tão fácil.

Vamos pedir um favor aqui.  Vamos pedir uma sessão especial de treze minutos de 
resolução da energia segura no próximo encontro em Santa Fé, dirigido pela pessoa que 
leva a energia de Quan Yin, dirigido pela Mestre da Respiração... Apenas treze minutos 
este ano (muitas risadas)... (A conferência do ano passado levou uma sessão de 
respiração de 45 minutos.)  Vocês estão um tanto mais poderosos.  Será a respiração, 
mas num lugar seguro, juntos... Onde você não está fazendo nada...  Não está tendo que 
empurrar os elementos...Ou exigindo algo deles... Ou suplicando por eles... Onde você 
possa estar num espaço seguro e permitindo as energias que naturalmente re-equilibrem 
a si mesmas.

Você sabe, Shaumbra, a técnica de cura mais efetiva e potente que você pode usar um 
com o outro – dois humanos sentados, um com o outro, serenamente, um segurando a 
energia e um permitindo o re-equilíbrio acontecer... Sem mexer das mãos... Sem 
empurrar as energias... Sem giros... Sem cantos, encantamentos, qualquer coisa... 
Simplesmente permanecendo num espaço seguro.

Todas as energias querem encontrar resolução.  Qualquer desequilíbrio dentro de você 
quer resolução. Ao sentar no espaço seguro por uns minutos, você permite que isso 
aconteça.  Certamente, vai sentir algumas coisas acontecendo dentro de você, quando a 
energia chegar a um novo equilíbrio.  Você vai sentir mudanças em sua biologia e em 
sua mente.
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Algumas vezes, seu sistema irá esvaziar e descarregar coisas que não lhe serve mais. Às 
vezes,  você passará por interessantes processos físicos. Cauldre está aqui – sim, 
especialmente sintomas de gripe que atormentam os médicos, que  lhe dão todo tipo de 
medicação... Muita.

Seu corpo está simplesmente se ajustando.  Está liberando coisas que não lhe servem 
mais.  Os elementos voltam a se reunir.

A energia naturalmente busca resolução.  Ela não retorna a esse – como dizer – simples 
estado de unidade.  Ela retorna a um estado de “multiplicidade”, mas equilibrada e 
desejando se expandir. É muito simples.  É uma coisa que pedimos a vocês para NÃO 
tornar complexa. É muito simples.

Você pode praticar neste momento Agora em que estamos juntos.  Deixe seu corpo e 
sua mente entrar em equilíbrio... Eles querem.  Cada célula dentro de seu ser quer ser 
equilibrada, saudável, vital e energizada. Na energia segura isso pode acontecer.

Então, querido Shaumbra, essa é a nossa mensagem simples neste dia... Que, quando 
você permite as energias retornarem ao equilíbrio, quando elas têm resolução, é também 
a oportunidade de abrir a imaginação...  Ser capaz de ver além dessa coisa 
tridimensional em que vive... Ver além, ver todas as outras realidades... Ver um 
potencial maior para a vida, a vida aqui na Terra, vida na Nova Terra... Um potencial 
que vai muito além de simplesmente viver num corpo físico por 80 ou 90 anos... Um 
potencial que encampa o espiritual assim como o físico... Um potencial que todos vocês 
possuem, estando em corpo, mas também em espírito.

Vocês ajudam a criar isso.  Vocês estão ajudando a fazer isso.  Kuthumi entra agora 
para facilitar essa experiência multidimensional em que entram.  Esteja muito atento a 
tudo dentro de você e a seu redor.

Pedimos – como dizer – Cauldre foi voluntário em uma experiência recentemente com o 
desequilíbrio para que tivesse entendimento e empatia, para ajudá-lo a entender o que é 
– como dizer – o comportamento caprichoso quando o corpo muda.  Não estamos 
dizendo que é errado ver o médico.  É sempre bom checar duplamente.



355

Mas, primeiramente faça uma checagem consigo mesmo.  Pergunte a si mesmo por que 
está passando por essa experiência... O que está acontecendo dentro de você?  Cheque 
conosco em nosso lado. Verdade, cheque com seus profissionais da medicina se acha 
apropriado, pois com freqüência eles têm bons insights, bem como uma sabedoria
especial.  E, você vai ver – como Cauldre viu – que eles também podem estar na 
Energia Nova.

Então, querido Shaumbra, foi um prazer estar aqui com vocês.  Em poucos dias teremos 
este trânsito.  Estaremos dando uma palmada espiritual energética em vocês (risadas) 
para ajudá-los na transformação, para fazer essa mudança das Velhas questões das 
finanças e do amor.  E, depois iremos em frente.  Alguns de vocês ainda podem ver o –
como dizer – a parte final dos cometas que estiveram perto da Terra, que entregaram 
essa incrível energia.  Alguns podem ver através de seus telescópios e coisas assim.  
Eles estão entregando toda essa energia nesse momento apropriado para vocês.

Esperamos ansiosos nossa reunião de Shaumbra, no próximo mês.  Oh, nós estamos nos 
preparando aqui.  Estamos até assando nossos bolinhos especiais de chocolate (risadas). 
Teremos uma grande equipe reunindo-se lá com vocês, muitos convidados entrarão.  E, 
mais uma vez, vamos pedir um tempo de treze minutos para permitir as energias 
retornarem ao equilíbrio.  Quando há centenas de Shaumbra reunidos num salão, 
dezenas e mais dezenas de milhares ligados energeticamente via internet, quando nós 
todos nos sentamos nesse espaço seguro e permitimos as energias chegarem a resolução, 
isso causa uma tremenda mudança em vocês e um tremendo potencial para a própria 
Terra.

Queridos Mestres lembrem-se quem são.  Lembre por que escolheu vir para cá para a 
Terra.  Diga a si mesmo em voz alta.  Você sabe.  Canalize para si mesmo.  Às vezes 
você fica com medo de dizer as palavras sobre quem são.  Diga a si mesmo.  Olhe-se no 
espelho e canalize para si mesmo.  Lembrem quem são, Mestres... E por que você está 
aqui na Terra agora... Por que escolheu ficar aqui.

E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil - julho de 2004

manso@dstech.com.br
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TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 5 de junho de 2004 – Série da Nova Energia

Shoud 11: “A Energia Busca Resolução”

Perguntas & Respostas

 E assim é, querido Shaumbra, que continuamos a energia desse dia... A energia onde 
tudo volta a sua resolução, ao seu equilíbrio... E continua em expansão... Mais uma vez, 
um conceito tão simples... Um conceito tão dinâmico... Uma energia tão presente agora 
que você pode trabalhar na cura, na facilitação.  Nem todos os humanos, com os quais 
trabalhe, podem querer abraçar isso num processo de cura. Talvez ainda queiram 
permanecer com suas lutas dentro do ser e no mundo ao redor deles, assim como foi na 
história de Ana.

Mas haverá um grupo de Shaumbras e em breve muitos, muitos outros que vão permitir 
esse processo acontecer, o retorno à união, a resolução dos elementos. Como foi 
partilhado mais cedo hoje nesse grupo, a escuridão não é o que parece ser, e tampouco a 
luz. Há valores... Há julgamentos colocados nas energias... A escuridão tomou todos os 
atributos negativos... Todas as coisas que você não quis...  Todas as coisas que você tem 
medo de olhar.  Todos os medos foram colocados e sobrecarregados na escuridão.

Se você limpasse todas essas energias e percepções negativas, veria que o escuro não é 
o que pensa ser.  Ele tem beleza.  Tem profundidade. É o reflexo.  É parte da energia do 
Criador.

Então, queridos amigos, ele – o escuro – quer resolução.  Deseja ser liberado desse 
papel e dessa tarefa que lhe foi dada. A luz e o escuro querem voltar a um tipo de 
casamento e a um tipo de união para criar seus próprios rebentos.  Eles querem 
resolução.  Cada parte de seu ser quer resolução.

Há resolução acontecendo fora de você.  Você a vê no mundo exterior, resolução que
ainda está batalhando, energias em luta uma com a outra.  É por isso que partilhamos a 
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história de Ana hoje, porque ela lutou consigo mesma e com tudo em seu interior e 
externamente por tão longo tempo.

Há países em guerra.  Eles estão tentando encontrar resolução, às vezes de uma maneira 
que não parece fazer sentido, mas as energias estão tentando jogar um jogo uma com a 
outra, tentando resolver as diferenças e redescobrir a si mesmas.  Há humanos lutando 
uns com os outros, continuam a tentar resolver as diferenças.

Às vezes, a energia trava.  Você vê isso nas guerras que parecem continuar para sempre 
e nos relacionamentos que são construídos na luta.  Ela não sabe como se destravar.  
Mas, em seu centro deseja isso.  No âmago ela quer ser liberada, ter resolução.  Quanto 
mais tenta e não acha seu caminho pra fora do bramido, mas ela grita e chora por 
orientação, por ajuda.

A energia busca resolução... E a TERÁ de um jeito ou de outro.  Você está aprendendo 
a fazer isso  aqui na Nova energia segura de um jeito tranqüilo, de um jeito livre de 
estresse, de uma maneira que não precise mais se despedaçar. O mundo exterior ainda 
não está certo de como adquirir isso. Eles têm medo.  Acham que precisam defender seu 
torrão e seu território.  Eles precisam ter sua parte de equilíbrio.  Mas, breve eles ficarão 
cansados desse jogo.  E começarão a procurar humanos, Shaumbras que estão 
incorporando a Energia Nova, que estão incorporando essa nova maneira de viver com 
as energias, que estão novamente em equilíbrio e em expansão mais uma vez agora.

Queridos amigos, se tudo isso soa familiar a vocês, é assim. Assim tem sigo a energia 
do omniverso por um bom tempo.  Ela estava travada.  É por isso que vocês escolheram 
vir à Terra – para encontrar resolução... Encontrar equilíbrio... E permitir a expansão 
prosseguir mais uma vez, mas num jeito diferente.  Vocês agora estão experimentando 
isso em sua vida pessoal – como sair do bramido... Como deixar as energias retornarem 
ao equilíbrio... E prosseguir na expansão ou expressão do Espírito. É por isso que 
estamos trabalhando com vocês no nível multidimensional.

Cauldre diz aqui que estamos nos repetindo... Que temos perguntas para responder 
(risadas).  Terminamos!
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PERGUNTA DO SHAUMBRA1 (pela Internet, lida por Linda):  Tenho uma pergunta 
para Tobias, por favor. Meu filho fez a transição dia 27 de abril.  Por que ele partiu tão 
cedo? Tobias poderia dizer alguma coisa sobre isso agora?

TOBIAS:  Realmente... Seu filho fazia parte do que amorosamente chamaríamos de 
Plano B.  No Plano A está um grupo de humanos,  que vocês conhecem como a si 
mesmos, como Shaumbra, que vieram para essa vida aproximadamente ao mesmo 
tempo para iniciar todo esse movimento de energia para o Novo.  E, sabíamos que ia ser 
difícil.  Vocês sabiam que ia ser difícil. Haveria muitos, muitos desafios pelo caminho.

Não era sabido se você – nenhum de vocês sabiam – se agüentaria tudo isso em seu ser.  
Certamente muitos, muitos Shaumbras partiram.  Alguns partiram mais cedo, alguns por 
suas próprias mãos, e outros por doenças criadas por eles mesmos dentro de seu ser.  
Esses são o que chamamos “Time A”. E tantos ainda estão aqui, os que estão se 
conectando a essa informação.

Mas, houve um backup.  E, era o “Time B”.  Caso você não houvesse escolhido sua 
tarefa (algumas risadas), os seguintes entrariam, dando continuidade ao trabalho que 
você já realizou.  Seu filho era um desses.  Você o conheceu em muitas outras vidas, 
não como um filho, mas como um parceiro, e como um companheiro.  Vocês 
trabalharam juntos no reino angélico. E, você se tornou a “Jogadora A” e ele o “B”.

E, quando foi observado por ambos que você iria continuar aqui, e que você realizou um 
excelente trabalho em serviço, então ele pode ser liberado de seu papel.  Ele pode então 
deixar a Terra.  E, ele fez isso especificamente neste momento porque ele queria 
concluir o ciclo de vida e retornar muito em breve, muito em breve como um dos que 
vocês chamam “os cristais”, livre de tantas maneiras da Velha energia, de maneira que 
ele pudesse retornar à Terra muito em breve.  Ele está se preparando agora.

E, não queremos dar uma data específica, mas seu plano é conhecer você mais uma vez 
nessa vida, você como a “Jogadora A”.  E, ele quer se conectar com você mais uma vez, 
mesmo que seja só energeticamente na Terra.  Então, não é uma coisa triste.  Ele serviu 
ao seu propósito, e desejou entrar em seu próximo nível.  Assim que ele está... A 
energia dele está ao seu redor o tempo todo.  E, é – como dizer – um pouco diferente da 
maneira como você conhecia quando ele estava na Terra.  Queremos lhe agradecer, e 
sabemos que você vai entender isso aqui.
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone):  Tobias, saudações em 
amor e apreço por tudo que você faz por todos nós.  Hoje tenho uma pergunta de duas 
partes.  Como se relacionam uma entidade de nome Dakkon (não há muita certeza de 
como se soletra, pronuncia-se du-CON) e Kuthumi ou, eles se relacionam? E, a que 
parte da Ordem do Arc essa entidade Dakkon pertence?

TOBIAS:  Essa entidade que você conhece como Dakkon é... É você. É um aspecto de 
si mesma.   É o que você chamaria mais pelo nome de alma grupal.  É seu espírito e sua 
divindade contatando você. E, realmente, você trabalha com as energias de Kuthumi.  
Sabemos que às vezes parece difícil imaginar que essa energia – que parece tanto estar 
do lado de fora – é tanto de você, mas verdadeiramente é. É – como dizer – você é 
muitas facetas, é multifacetada.  E, essa é uma oportunidade para você dar uma olhada 
para além de sua própria humanidade, olhar para a Mestra que realmente é, e olhar para 
sua própria grandeza.  Mas, isso é quem você é, e é por isso que vem chegando tão 
poderosamente ultimamente e fazendo-se conhecer também aos outros.  E, Kuthumi e 
você se conhecem por um número de vidas, assim que há essa proximidade natural aqui.  
Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (via Internet, lida por Linda):  Oi, Tobias.  Você fala 
freqüentemente sobre o Shaumbra escolhendo as coisas que ocorrem em nossas vidas, 
tais como uma doença debilitante, a perda de um ser amado, a perda de um emprego, e 
todo tipo de outros  grandes desafios.  Quem realmente está fazendo a escolha?  Eu sei 
que o humano “eu”, com o qual me identifico, certamente não escolheria desafios tão 
terríveis.  E muitos outros Shaumbras com os quais falei sentem a mesma coisa, 
perguntam-se, “Como ou por que eu escolheria uma coisa assim pra mim?” Parece algo 
como um “desarranjo” intelectual responder a esse tipo de questionamento com “você 
escolheu”, quando não há conexão ou consciência de se ter feito uma escolha dessas. Se 
alguma outra parte de minha consciência está fazendo essas escolhas,  o que significa 
nos chamar, os Criadores? Obrigado.

TOBIAS:  Meu querido, que pensa demais com a mente (risadas), quando você parar de 
analisar... Parar de dissecar... Parar de tentar descobrir tudo... E permitir-se de uma vez 
por todas abrir seu coração – o qual você acha que tem, mas seu coração está tão 
fechado agora – você vai entender como você está escolhendo, não a partir de sua 
mente, mas de seu espírito.  Seu espírito busca sua própria resolução e seu próprio 
equilíbrio.  E, não agüenta ver você colocado em dilemas estabelecidos por sua mente. 
E, fará qualquer coisa em amor maior e em compaixão para tirá-lo desse seu jeito tão 
mental.  Obrigado.
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone):  Oi, Tobias. Mais uma 
vez, obrigada por responder todas as minhas perguntas.  Entretanto, eu tenho uma a 
fazer sobre o Parque Yellowstone.  Parece que haver algum estresse por lá.  E, eu fico 
pensando... Você disse que os desafios da Terra não seriam tão ruins agora.  Ainda vai 
haver alguma coisa ruim em Yellowstone?

TOBIAS:  Yellowstone, essa área de que você fala, tem – como dizer – já passou por 
muitas mudanças.  E, não vemos que se tornará uma área especialmente significativa.  
Ela já se permitiu muita purificação.  E – como dizer – haverá mais batalhas por lá entre 
humanos do que entre as energias do próprio chão.  Será um lugar muito interessante, 
nos próximos anos, em termos de propriedade e leis e – como dizer – de infiltração de 
desenvolvimento e mesmo de energias que poderão afetar a beleza da terra por lá. 
Então, se há alguma coisa, é mais conflito humano do um conflito da Terra.

SHAUMBRA 4: Obrigada.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (via Internet, lida por Linda):

O que é a vida que estamos escolhendo?  Eu me sinto como quê em compasso de 
espera, esperando por alguma coisa, passando por movimentos?  E, como seria essa 
vida – trabalhando pela melhoria dos outros... Trabalhando pela melhoria da Mãe 
Terra... Ou passando um dia de cada vez, abraçando o que é oferecido?

TOBIAS:  A pergunta já contém sua própria resposta. (risadas).  A questão é abraçar a 
vida e compreender que vida não é o que você pensava que era antes.  A vida muda e 
todas as Velhas paixões se vão.  Todas as Velhas maneiras de se fazer as coisas se vão.  
E, todas as maneiras até de perceber ou ver a vida também mudam. Você passa por –
todos vocês passam – por esse período de perder o que achava ser sua paixão.  Mas, na 
realidade era um jeito de olhar as coisas de uma maneira muita limitada da Velha 
energia.Você passa por esse processo de mudança  de um humano linear tridimensional 
para um anjo multidimensional que acontece estar num corpo humano por um curto 
período de tempo.  A vid muda completamente.
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Agora, ao mesmo tempo tantos de vocês se rebelam contra a mudança e contra as forças 
criativas dentro de seu próprio espírito, que estão tentando leva-los para além da simples 
tentativa de ser uma lagarta maior, mais gorda e mais verde.  Estas forças dentro de seu 
próprio ser, suas energias de Criador, estão tentando com gentis tapinhas empurra-lo 
para dentro desse processo metamórfico que mudará absolutamente tudo a seu respeito. 
Mas alguns ainda querem se apegar ao Velho, incluindo Velhas paixões.  Tudo muda.  
Todas se vão.

Então, realmente, você respondeu sua pergunta.  A questão é abraçar cada aspecto da 
vida.  Não é dedicar-se ao serviço da humanidade.  Não se trata de tentar mudar o 
mundo.  É simplesmente se permitir passar por esse incrível processo agora.  Não é uma 
atitude egoísta.  É uma coisa necessária, porque quando você se permite ser esse 
humano da Energia Nova, você realmente se acha na forma mais elevada de serviço a 
qualquer outra pessoa.

Se você percebesse de nosso ponto de vista, veria que... Cauldre nos desafia,  mas 
vamos passar por cima (risadas).  Você vai ver que a energia dos humanos... Eles estão 
olhando pra você.  Estão verdadeiramente olhando você fazer essa incrível mudança, 
porque quando você passa por ela, depois eles podem passar. Os humanos sequer 
conhecem você – humanos, que você jamais encontrará nessa vida estão literalmente 
contando com você. Seu maior serviço é permitir a si mesmo passar por esse processo e 
agradecer a si mesmo enquanto passa por ele.  Essa é maior coisa que pode fazer. E, 
simplesmente abrace a vida.

Nessa linha, Shaumbras, não há gente de vocês suficiente se permitindo curtir os 
prazeres da vida, porque acham ou que vão ficar viciados ou que serão sugados por 
esses prazeres, ou que não conseguirão cair fora. Esse é o jeito de pensar da Velha 
energia. Vocês negaram tanto a si mesmos. É tempo de  dar amor a si mesmo de todas 
as maneiras... Sim, e de curtir totalmente os prazeres da vida.  Abrace a vida de todas as 
maneiras. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone):  Tobias, é um prazer e 
uma honra estar aqui hoje, falando com você.  E, é claro, cheguei a uma perfeita 
canalização para mim mesma.  Entretanto, ainda tenho uma pergunta que gostaria de 
fazer porque essa síndrome ou padrão parece empatar o caminho para minha verdadeira 
maestria.  E, tem estado comigo por um longo tempo.  Trabalhei no campo científico 
por muito tempo e saí dele pra explorar novos caminhos.  E ao fazer isso, saindo para 
abrir novas portas achando que minha maestria está à mão, me surpreendi com coisas 
que aconteceram como não conseguir boas recomendações das pessoas com as quais 
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trabalhei... Eu achava que tínhamos nos dado bem juntos.  Então, vem esse mistério e 
me joga num inferno.  Estou pendurada de cabeça pra baixo, totalmente drenada 
energeticamente por isso, porque é um mistério pra mim.  Então, eu realmente 
apreciaria qualquer insight que você possa ter sobre esse padrão.  É um sulco profundo 
nesse momento em minha vida.

TOBIAS:  Realmente... De fato, é um sulco profundo e também é – como dizer – um 
pouco de medo num nível muito profundo de embarcar nessa nova tentativa.  De uma 
certa maneira, há uma energia que você atrai repetidamente pra você, que não deixa isso 
se tornar uma realidade. Uma coisa estranha está acontecendo energeticamente com 
você.  Então, você poderia dizer que a causa-chave é essas Velhas Energias desejando 
ao equilíbrio, mas que, ainda assim, seguram  você propositalmente.

Há muitos bons facilitadores de energia entre os Shaumbras – mesmo nessa sala – que 
podem sentar com você numa energia segura e permitir que essas energias 
desequilibradas do passado encontrem agora seu próprio nível de equilíbrio e resolução. 
Não tem nada de muito complexo aqui.  Apenas deve ser trabalhada... E com ajuda de 
fora.

Então, gostaríamos de sugerir, de maneira a ajudá-la a sair desse sulco que você já 
reconheceu, que trabalhe com alguns desses facilitadores de energia.  Eles não têm que 
empurrar ou reforçar nada.  Eles apenas farão você respirar e se posicionar numa 
energia segura onde você possa permitir as mudanças.  Há um – como dizer – um desejo 
muito grande dentro de sua consciência e em todas as partes de você de resolver isso.  
Mas, também há um Velho medo que permanece pipocando.  A questão é permitir a si 
mesma ser quem você é.  Assim,  num beliscar, vemos você rapidamente ultrapassando 
isso tudo.

SHUAMBRA 6: Obrigada.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (via Internet, lida por Linda):  Oi, Tobias.  Enquanto 
facilitador e companheiro Shaumbra, vejo que muitos estão constantemente pendurados 
a cada palavra sua na expectativa de uma resposta definitiva, apesar de sua persistência 
em nos empurrar para um afinação interna no intuito de respondermos a nossas próprias 
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questões. Como você sente sobre essa dependência em suas discussões?  E, o que 
podemos fazer para parar o ciclo de dependência?  (por ciclo, me refiro ao processo de 
ser confrontado por um desafio... Depois aplicar os princípios do Círculo Carmesim a 
ele... Então sentir que as repostas não chegam ou que nada muda... Seguindo-se a 
pergunta “O que estou fazendo de errado?”... E depois achar que perguntar a você é o 
único recurso... E, o que significa estar continuamente procurando por uma fonte 
externa para obter respostas... Com isso ficando com a sensação de falta de poder para 
lidar com o desafio.) Uma vez que também somos Deus, por que tantos ainda estão na 
expectativa que você nos alimente? Obrigado.

TOBIAS:  Realmente... Você poderia dizer que estamos deliberadamente desapegando 
os Shaumbras da necessidade de canalizações.  Essas canalizações são de fato Shouds, 
onde todos nós estamos participando.  E, convidamos você a sentir todas as suas 
energias dentro disso. Há – como dizer – vai haver mudanças contínuas na maneira 
como trabalhamos com vocês e no modo como nos comunicamos com vocês com o 
tempo.  Então, todos nós temos acordado uns com os outros nesse lado e no seu lado de 
não criar mais a síndrome de Jesus, a síndrome de dependência.  Mas, também 
entendemos que é muito desafiador e, às vezes, um processo difícil.

Há momentos quando voe deseja ouvir e quer ouvir o quanto é amado.  Às vezes, você 
precisa ouvir uma resposta que você já conhece, mas que precisa ouvir de nós para 
validação.  É por isso que muitas pessoas vão aos facilitadores.  Já sabem a resposta, 
mas não estão muito certos, assim que procuram validação e confirmação.  Quando nos 
sentamos nessa energia juntos, nesse encontro de Shaumbra, muitas outras coisas vocês 
nos permitem fazer, por exemplo, Kuthumi entrando hoje e fazendo alguns ajustes em 
preparação para o próximo trânsito e alguns acontecimentos energéticos.

Estamos continuando a trabalhar com Shaumbras que estão abertos e plenos, ousando 
desenvolver novos programas que permitam a vocês se tornarem a voz do Shaumbra –
ou como vocês diriam – a voz de Tobias também, e sua própria voz.  Vai haver um 
programa sobre como verdadeiramente incorporar tudo isso dentro de sua vida, onde 
você não fique pendurado nas palavras de Tobias – as quais, de qualquer maneira, são 
suas próprias palavras – onde aprendam a introduzir isso em suas vidas, a atuar em suas 
vidas e depois falar aos outros com suas próprias palavras. Enfatizamos isso 
repetidamente.  Não fique citando a mim, Tobias.  Não fique citando Kuthumi ou
quaisquer dos outros porque ou eles vão sair correndo de você ou vão bater em você, 
um dos dois (risadas).
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Fale com sua própria voz. Ela é de ouro.  Você é o Mestre. Quando outro humano ouve 
as palavras de sabedoria vindas de você, vai fazer  muito mais efeito.

Temos que dizer aqui, em relação ao grupo de Shaumbras que temos tido – de nosso 
ponto de vista desse nosso lado – que muitos poucos se tornaram dependentes ou 
viciados na energia Shaumbra ou de Tobias. E, vemos que rapidamente saem, indo para 
outro grupo porque existe uma energia viciante que precisa ser alimentada 
repetidamente. De nosso lado do véu nós especificamente não alimentamos energias 
viciantes nesses encontros.  Ficamos longe de dramas.  Ficamos fora de – como dizer –
coisas que não pertencem ao dia-a-dia de suas vidas.

Somos deliberados e cuidadosos sobre  não – como dizer – gerar excessos, de maneira 
que em um dia ou dois vocês  se desmantelem. Então, não introduzimos uma energia 
açucarada.  E, muitos chegaram nesse grupo e partiram porque queriam essa injeção, a 
qual não oferecemos aqui.  Assim que estamos atentos a isso, e continuamos a trabalhar 
com todos vocês, falando com sua própria voz.  E, obrigado por essa encantadora 
pergunta.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone):  Não sei se quero fazer 
minha pergunta depois desta última.  Minha pergunta é sobre meu emprego, meu 
trabalho.  Eu trabalho muito e sinto que no trabalho estou mergulhada na Velha Energia, 
na dualidade. E, eu escolhi de coração aberto estar nele conscientemente e tudo.  E, vejo 
os benefícios. Percebo os benefícios de estar mais em meu próprio poder.  Mas, o 
problema é que drena minhas energias, drena completamente. Chego em casa e estou 
cansada. Leva – parece que – toda o fim-de-semana para voltar ao equilíbrio.  E, quero 
encontrar um melhor equilíbrio e minha vida e encontrar... E começar a fazer mais 
coisas além de trabalhar e refazer minhas energias. Você tem algum conselho sobre 
isso?

TOBIAS:  Perguntamos a você – está verdadeiramente pronta para mudança ou é 
simplesmente um melhoramento suave em uma situação difícil? (risadas)

SHAUMBRA 8 (rindo): Não, estou pronta para mudanças.

TOBIAS:  Temos  que perguntar novamente – você está VERDADEIRAMENTE 
pronta para mudança? (mais risadas)
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SHAUMBRA 8: Ainda não me lancei numa mudança, embora às vezes tenha desejado.

TOBIAS: Vemos que você tomou a si uma tarefa difícil, deixando de fazer  tanto não só 
em seu trabalho, à propósito. A questão aqui é manter uma energia numa área onde você 
vive também para um grupo de outras pessoas.  O emprego é apenas o resultado final 
disso tudo.  É onde você concentra sua atenção, e você pensa que está lhe deixando 
cansada.  Mas, toda essa outra energia onde se encontra é que está cansando você.  
Então, a mudança aqui – a qual virá muito naturalmente – envolverá potencialmente 
uma mudança em sua vida.  E o movimento envolve liberação de algumas das coisas 
que estão próximas a você.  Mas, a intenção já foi colocada aqui, e agora ela põe em 
movimento tudo que vai entrar agora e facilitar isso.  Mas, não nos xingue quando a 
mudança surgir. (risadas)

SHAUMBRA 8 : Obrigada,, Tobias.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (via Internet, lida por Linda):  Em diferentes ocasiões 
você usa a expressão “consciência de cristo” (ou, consciência crística).  O que você quer 
dizer exatamente?  Tenho quebrado a cabeça com isso desde o início.  Por favor, ajude-
me a resolver a charada.

TOBIAS: Realmente... Usamos o termo “consciência de Cristo” bem amplamente.  E, 
em seu âmago significa “consciência cristal” ou uma “consciência clara”, fora de coisas 
como carma e como dualidade em seu estado mais simplista.  Yeshua – ou também 
conhecido como Jesus – foi um dos primeiros a entrar com essa energia da consciência 
de Cristo.  Muitos de vocês ajudaram a introduzir essa consciência vários milhares de 
anos atrás.Ela criou um potencial na Terra, naquele tempo, que cresceria mais e mais.

A consciência de Cristo não é uma pessoa.  É um atributo de claridade, simplicidade e 
movimento para além da dualidade. E, pode ser incorporada e introduzida no seu dia-a-
dia.  Ela foi muito simplesmente introduzida por aqueles que vocês chamaram Mestres, 
como Buda, Maomé e Yeshua.  Todos tinham dentro de si a consciência de Cristo, mas 
ela não podia ser totalmente expressa e demonstrada na vida  como vocês agora podem 
fazer.  Então, a consciência de Cristo é claridade e liberação do passado.  Ela é também, 
em seu centro, energias voltando ao equilíbrio e expandindo-se mais uma vez.



366

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10(um homem ao microfone): Oi, Tobias.  A noite 
passada eu sonhei que você estava me mostrando uma série de caixas, todas dentro uma 
da outra e expressando alguma coisa sobre como tínhamos esperança de estar fora de 
nossa caixa agora.Eu fiquei pensando se você gostaria de elaborar.  E o que eu preciso 
especificamente ver a esse ponto?

TOBIAS:  Realmente... A noite passada eu estava num jantar com Kuthumi e Saint 
Germain (risadas).  Eu não estava em seus sonhos.  Estávamos preparando essa reunião. 
Não agüentamos (mais risadas).  Porque você está ligado na freqüência Shaumbra, de 
fato, estava simbolizando isso como uma reunião entre você e eu.  E, era sobre essas 
caixas umas dentro das outras... Representava as caixas dentro de caixas que vão dentro 
de caixas... O que falamos já antes... Paredes por detrás de paredes, que estão atrás de 
paredes...  Tantas camadas de coisas retendo não só você, mas todos.

E, ao se referir a isso diretamente em seu sonho dessa maneira, você está aprendendo 
agora a liberar as caixas que estavam retendo você, e deixando pra trás algumas das 
coisas que você passou muito tempo contemplando e coisas às quais permite que o 
deixe perplexo  por demais.  Você está deixando as caixas irem embora e aprendendo a 
– como dizer – permitir a si mesmo, permitir-se viver livremente. Isso é também 
simbólico de esconder literalmente a consciência de Cristo de que acabamos de falar, 
esconder a divindade dentro de todas essas caixas e de todos esses sistemas de crença e 
conceitos  numa maneira pouco usual de tentar proteger a divindade. É tempo agora da 
divindade sair e brincar.

Então, nosso melhor conselho pra você aqui – baseado no que vemos nesse sonho – é 
que saia e divirta-se, porque quando você, como um humano homem sai e simplesmente 
se diverte com alguma coisa apenas pelo divertimento,  sem analisar, simplesmente 
permitindo a alegria se expressar, você então vê que sua divindade está também muito 
mais fora da caixa.  Então sugerimos um tempo para verdadeira diversão.  Não analise 
como vou vai brincar.  Simplesmente saia e divirta-se. Obrigado.

LINDA: Última pergunta.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (uma mulher ao microfone):  Tinha esperança de 
poder falar. Obrigada, Tobias, por responder.  Obrigada, David, (dirigindo-se ao 
companheiro Shaumbra que moveu o microfone). É sobre um cliente que é um jovem 
incrível.  Eu me pego entusiasmada quando penso nele.  Como é que eu digo aqui agora 
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(ponderando sobre sua pergunta)? Ok... Ele teve uma crise um ano atrás.  Foi a segunda 
nos últimos dois anos.  Parece, quando estou com ele, que ele teve a crise porque estava 
indo rápido demais, ele não conseguia lidar com quem era, assim que diminuiu o passo.  
E, o catalisador disso foi a mudança na medicação – a qual ele não deveria ter tomado, 
mas tomou.  E, ele próprio se negou de se tornar quem é.  Eu posso ver  a rachadura.  
Posso sentir a cisão. Ele fica oscilando de lá pra cá. O que estou fazendo é – nas duas 
últimas vezes em que o vi – eu me fechei.  Fico com essa coisa porque não estou muito 
certa do que fazer por esse jovem.  Ele está indo numa certa direção, mas está sentindo 
noutra direção.  E, não estou muita certa sobre o que fazer. E então, preciso saber de 
você... Se você pudesse, por favor, me dar alguma orientação sobre o que fazer, ou 
como posso orientá-lo melhor. Ele é tão incrível.

TOBIAS:  Realmente... Queremos que você observe onde você está, todos seus próprios 
pensamentos e processos, tudo que está acontecendo dentro de você.  E, depois observe-
o .  Ele é um reflexo direto de você.  Vocês foram muito próximos no passado.  Ele está
confiando muito fortemente em você agora mesmo.  Quando você fica com medo, ele 
também fica.  Ele é uma amplificação de você mesma.  Ele, num certo sentido, está 
passando por isso puxado por e com você, mas ele expressa isso de um jeito muito 
mais... Numa escala muito maior.  Quando você tem problema em aceitar quem você é, 
olha o que acontece com ele.  Ele terá uma dessas paradas ou colapsos.  Há uma 
correlação direta entre vocês dois.  Vocês concordaram em estar juntos desta vez na 
Terra.  E, ele está esperando que você siga em primeiro lugar. Então, olhe pra ele com 
um reflexo de você, e então vai compreender como todo esse relacionamento funciona, 
e como vocês podem se beneficiar, ao invés de para um ao outro.  Obrigado.

SHAUMBRA 11: Obrigada.

TOBIAS: Sentimos que ainda há mais uma pergunta.

PERGUNTA DO  SHAUMBRA 12 (um homem ao microfone): Desculpe, é que tenho 
que me sentar com uma certa freqüência.  Oi, eu me sinto um pouco confuso sobre a 
Terra Nova.  Ela é como um construct, tipo “paraíso dos animais” para os Shaumbras 
(risadas)?  Ou é como um objetivo que esta Terra vá se transformar?

TOBIAS:  Nesse momento não há uma certeza.  Há muitas coisas ainda não 
determinadas e que saberemos dentro dos próximos três anos.  Muitos têm a esperança 
de que o que vocês chamam Velha Terra vá se transformar na Terra Nova.  Outros têm a 
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forte sensação de que haverá duas Terras separadas por um bom período de tempo.  
Tudo está mudando.

Essa Terra Nova, num certo sentido, é como um sonho de Shaumbra. É um tipo de lugar 
mais – como dizer – mais como uma universidade.  É como um lugar de ensino e 
educação. É a biblioteca para a Energia Nova que todos vocês estão ajudando a criar. 
Então, ela tem as energias do que consideram ser uma de suas melhores universidades 
sem todas aquelas camadas, hierarquias e burocracia a que são associadas. É o espaço 
onde aqueles que jamais estiveram na forma humana podem chegar para aprender, e em 
especial para aqueles que tiveram uma jornada realmente difícil em vidas na Terra e que 
têm suas energias muito fora de equilíbrio, para que possam vir relaxar e se reabilitar –
esse tipo de coisa – antes de retornar à Terra.

Então, ela servirá a uma variedade de propósitos.  Mas, será um lugar onde a energia 
Shaumbra – como dizer – será uma energia  orientadora.  E, é aonde você pode ir e –
como falamos antes – estar em corpo físico quando quiser, e não quando você não 
quiser.

É um lugar onde você terá um acesso claro à informação sobre todo seu passado. Até 
mesmo essa informação não está disponível nos registros Acáchicos, como sabem.  Os 
registros Acáchicos são bem diferentes daquilo que a  Terra Nova e a biblioteca da 
Energia Nova estão se tornando.O acesso a muito do que você foi é muito limitado nos 
registros Acáchicos, quando na Terra Nova, estarão bem disponíveis.

Então, ela está em processo de desenvolvimento, e todos vocês – incluindo você – estão 
ajudando a desenvolvê-la e ajudando a determinar o que irá acontecer, verdadeiramente 
acontecer a Velha Terra. Ainda não foi decidido pela consciência.

SHAUMBRA 12:  Nenhum Big Bang, né?

TOBIAS:  Não.

SHAUMBRA 12:  Ok.
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TOBIAS:  Certo.

Então, querido Shaumbra, com isso chegamos ao final dessa energia e desse encontro.  
De fato, vamos continuar trabalhando com você nesses próximos dias em alguns 
eventos com os quais todos vocês concordaram.  E Kuthumi pede para que você esteja 
bem ciente de sua presença quando  estiver desperto, porque realmente você nunca está 
só.

E assim é!

Tradução para o português: Sonia Gentil -agosto de 2004  - manso@dstech.com.br

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 17 de julho de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 12: A Escuridão é sua Divindade

E assim é, querido Shaumbra, que nos reunimos aqui juntos neste espaço da Energia 
Nova, neste espaço seguro... Ah, na energia de Shaumbra.  É prazeroso ouvir sua 
música, sentir as profundezas de suas experiências e de suas almas.  É um prazer 
enorme pra mim, Tobias, ser capaz de chegar assim tão perto de vocês nesse dia quando 
trazemos uma mensagem um pouco diferente do normal. Se você permitir a si mesmo, 
sentirá toda uma essência diferente no que vamos produzir.

Realmente, estamos canalizando vocês.  Estamos com vocês em nossos braços.  
Estamos sentindo o que emana de seus corações e de suas almas.  E, estamos inspirando 
tudo isso.  Estamos inspirando isso através de todos os corredores do omniverso... 
Inspirando através de todos os anjos... De todos os aspectos do que vocês foram no 
passado... E, então expirando de volta pra vocês, gentilmente através de seu corpo 
humano.  Gentilmente, estamos expirando, de maneira que você sinta em sua face... Em 
suas mãos... E em seu coração... Expirando a sua  essência de volta a você, para que 
possa sentir e lembrar quem realmente é...  Expirando de volta para iniciar a combustão 
da chama divina dentro de você para que todo o resto do mundo a contemple.
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Hoje estamos inspirando suas vibrações, inspirando suas energias e especialmente sua 
sabedoria.  Hoje estamos inspirando uma mensagem que vocês reuniram, não apenas 
para si mesmos porque já sabem o que há nas palavras e na energia deste Shoud.  
Estamos inspirando-a como uma mensagem para toda a humanidade contemplar, um a 
um e finalmente toda a humanidade.

Esta mensagem é simples.  É ousada.  É uma mensagem que fará alguns sentirem medo 
ou raiva.  Mas, queridos amigos, é uma mensagem que muitos, muitos fora da família  
Shaumbra estão esperando ouvir para se liberar de coisas que os mantêm presos... 
Liberá-los da escuridão que os tem atormentado... Liberá-los da escuridão a qual
estiveram aprisionados...  E liberá-los dos fardos que vêm carregando.

Assim, querido Shaumbra, todos nós de nosso lado do véu – todos os anjos aqui 
reunidos e reunidos com Shaumbras pelo mundo afora – aproveitamos este momento 
para inspirar vocês.  Permita-nos chegar assim tão perto para que sejamos uma parte de 
vocês, partilhar este sagrado e precioso Agora com cada um de vocês.  E, permita-nos 
respirar isso de volta pra vocês. Dêem permissão para que respiremos isso de volta a 
cada um aqui reunido, que está conectado com essa energia.  Permita-nos respirar isso 
através de você para todos os outros humanos que estão prontos para ouvir essa 
mensagem, para que contemplem esse momento.

Juntos, Shaumbras, estivemos construindo para chegar a esse momento, especialmente 
nesta série em que estamos agora, a série da Energia Nova.  Nesses meses passados, 
falamos sobre a Energia Nova e o que é, o fato de ser realmente Energia Nova.  Não 
apenas um termo.  É de fato Energia Nova.

Quando vocês deixaram o Lar, o Reino, uma quantidade restrita de energia partiu com 
vocês.  E, parte do que vocês queriam experimentar, parte do que queriam criar 
finalmente era Energia Nova.  Assim, por eras vocês simplesmente pegaram as energias 
já existentes e aprenderam como esculpi-las... Aprenderam a brincar com elas... 
Aprenderam como transformá-las de uma energia em outra... De uma vibração para 
outra... Até recentemente brincavam com as energias existentes.

Mas, nesse ano que passou, Shaumbras, Novas Energias foram criadas pela primeira vez 
fora de Casa.  O que significa muito simplesmente que vocês aprenderam a ser 
Criadores por direito próprio, Criadores do ramo da Energia Nova.  Mas a cada 
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momento – cada novo momento – estão aprendendo cada vez mais sobre esse milagre 
da Energia Nova.

Nesta série, falamos sobre Imaginação.  Falamos sobre abrir – não apenas com a mente, 
mas com seu coração – abrir e se permitir soar, expandindo-se para além das limitações 
da dimensão humana linear em que se encontram, indo além – Oh, realmente ficando no 
momento e muito pé no chão – mais indo além.  A Imaginação é um dom que sempre 
tiveram, mas durante muitas, muitas vidas aqui na Terra, vocês a fecharam, centrados na 
realidade tridimensional.

Mas, é momento de permitir a Imaginação soar novamente, abrir e reconhecer todos os 
pensamentos e todos os sentimentos que aparecem.  Vocês bloquearam tantos deles no 
passado porque eram dolorosos, ou porque não confiavam em si mesmos, ou porque 
estavam cortando parte de si mesmos da experiência.

Aqueles entre vocês que acham que jamais sentiram, é porque não estão tendo 
confiança. Estão negando uma parte muito vital, muito importante de si mesmos.  Estão 
fechando, fluindo estritamente com a mente, processando apenas com o cérebro. Mas 
temos trabalhado com vocês para uma abertura, permitindo que tudo venha à tona, os 
pensamentos loucos, que vocês, às vezes, julgam como pensamentos enganosos.

Não são de maneira nenhuma enganosos.  São potenciais que talvez não se manifestem 
aqui na Terra.  São cenários que podem estar ocorrendo em outros níveis dimensionais.  
São seus.  Talvez, não esteja acontecendo aqui na Terra, mas isso não os fazem errados.  
E isso não faz de você um louco.

Então, estivemos trabalhando para abrir a Imaginação, permitir toda essa correnteza 
livre entrar em você e através de você. E dissemos a vocês que agora é seguro fazer 
isso.  Vocês criaram a Energia Nova, a energia segura.  Não precisam mais se preocupar 
com os demônios, fantasmas e o mal, e que todas essas entidades obscuras entrem e 
consumam vocês, controlando e escravizando vocês... Não mesmo.

Vocês estão nesse momento Agora numa energia segura, em uma energia sagrada.  E é 
seguro abrir-se para tudo... Tudo... Tudo o que vocês são.
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Falamos sobre estar no momento Agora e permitir a si mesmos mais uma vez expressar-
se... Sem amarras... Permitindo a si mesmos estar com o pé firme no momento Agora... 
E tão completamente abertos e expandidos quanto possam expressar.  Queridos amigos, 
essa energia segura – essa energia totalmente expandida, assentada no momento Agora 
– é onde os milagres acontecem.

Mas, o verdadeiro milagre- o verdadeiro milagre – é o recordar por que vocês estão 
aqui, a lembrança de quem são.  O verdadeiro milagre é a consciência aberta e livre.

Mesmo Yeshua falou sobre isso a vocês.  O milagre não está em curar o braço de 
alguém.  O Milagre realmente não é transformar água em vinho, ou multiplicar os 
peixes e os pães.  Isso é brincadeira de criança que vem como resultado natural de uma 
consciência completamente aberta e a lembrança – a lembrança completa – de quem 
você é.  Nesse espaço, nesse espaço seguro, todas essas coisas acontecem facilmente. O 
que vocês chamam milagres físicos ou tridimensionais deixam de ser milagres porque 
vocês compreendem como eles acontecem.

Você não tem mais que utilizar vidas de energia tentando ser um fazedor de milagres ou 
um mágico. Acontece naturalmente quando o milagre da consciência livre e aberta 
ocorre. Mas isso não acontece a não ser que você esteja na energia segura.  Não dá pra 
acontecer se ainda há coisas presas, coisas de que você tem medo, coisas que você 
trancou nos armários de sua alma.  E você já sabe disso, Shaumbra.  Você já sabe disso.

Vamos falar por um momento sobre as energias da luz e da escuridão, as energias 
primárias da dualidade, as duas energias básicas primárias que existiram até agora.  Tem 
a luz, que chamamos de energia AH (pronunciado como “awe”). E tem o escuro, que 
chamamos de energia OH (pronunciado como “owe”). O AH  e o OH – os sons 
originais, querido Shaumbra, as vibrações originais numa linguagem humana um pouco 
crua.

Vamos por um momento aqui juntos, escutar o AH, a verdadeira música e vibração de 
AH – o que primeiro experimentaram quando deixaram o Lar, a energia luz – AH.

Tomem um momento para sentir a energia OH.  Escutem o OH – o oposto a AH – o 
negativo, o escuro.
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AH... E o OH... Os sons originais, as vibrações originais quando vocês deixaram o Lar... 
As partes originais de vocês... o AH e o OH... Partes um do outro em amor tão 
profundo... Oh, como dois amantes, partilhando uma experiência juntos... Jurando ficar 
unidos para sempre... Jurando servir um ao outro... Jurando amar um ao outro 
incondicionalmente.

Então quando as energias AH e OH dentro de vocês começaram a experiência fora de 
Casa, havia um tremendo amor entre eles, uma tal compaixão e partilhar que a energia 
OH – a energia escura – disse a AH, “eu te amo tanto que assumirei toda sua dor.  Sinto 
tamanha compaixão por você que assumirei tudo que não gosta em si mesma.  Estou tão 
alegre com a viagem  em que você vai embarcar que assumirei tudo que você não gosta 
em sua jornada. Eu te amo muitíssimo”.   E, através das eras e muitas vidas na Terra a 
energia AH  e a energia OH tem atuado juntas, apoiando uma a outra, amando uma a 
outra.

A energia OH assumiu todos os atributos da “escuridão”, todos os atributos do 
“negativo”, todos os atributos da dor em honra e compaixão pela energia AH. A energia 
OH permitiu que ela mesma fosse separada em consciência da energia AH, porque a 
energia AH não suportava mais olhar para ela.  E como a escuridão estava sendo 
absorvida dentro da energia OH, ela  ficou sobrecarregada. Ela ficou mutilada.  Tornou-
se feia.  Tornou-se desprezível aos olhos de AH.

Queridos amigos,  o que estamos falando aqui é a separação da luz e da escuridão, a 
realidade do que são as energias da luz e do escuro. Não são nada como a humanidade 
entende que sejam agora.

A humanidade continua a lutar com a luz e a escuridão. A humanidade continua a tentar 
aniquilar o escuro.  A humanidade continuar a tentar descarregar tudo que não ama de si 
mesma na escuridão, na energia OH.  Humanos, indivíduos humanos, fazem isso 
consigo mesmos.  Tudo que temem... Tudo que rejeitam... Tudo que negam de si 
mesmos é descarregado na energia OH.  E, a OH tomou a si esse papel, o papel inteiro 
da escuridão.

E. como sabem, a humanidade então acha que tem que lutar com a escuridão.  Eles têm 
que dar um sumiço à escuridão.  Mas, Shaumbra, como você já sabe, isso não pode ser 
feito. Tudo é parte de uma mesma coisa.
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Queremos que todos vocês, que estão prontos – todos vocês que chegaram a esse ponto 
da Energia Nova segura – dêem uma olhada no que a escuridão realmente é.  Oh, é 
como um amante que deu tudo por você, que assumiu todas as suas dúvidas por amor a 
você.  É como um companheiro e um amante que assumiu tudo aquilo que você não 
gostou de si mesma.  É como um amante que faria qualquer coisa por você, de maneira 
que você pudesse seguir em frente, a fim de que você pudesse continuar a experimentar 
e viver.

Então, queridos amigos, olhem para a energia OH, a energia da treva.  Ela não é de 
maneira nenhuma o que parece ser. A humanidade, os indivíduos continuam a lutar com 
a luz e a escuridão existentes dentro de si mesmos.  Isso provoca uma barreira, um muro 
que não permite a elas se integrar a tudo que realmente são.  Isso impede que elas 
verdadeiramente vivam na Energia Nova.  Ao separar a luz e a escuridão dentro de si 
mesmos, se impedem de experimentar as alegrias e milagres que a vida oferece.

Queridos amigos, pedimos que observem conosco por um momento. Olhem além do 
óbvio da escuridão, da energia OH. Vamos sentir a compaixão que essa energia teve, o 
amante que faria qualquer coisa por você.

Toda energia busca resolução.  E, neste momento a escuridão busca ser liberada do 
papel em que atuou dentro de você. Ela busca ser liberada do lixo... Do demônio... Do 
ruim e do mal... Do não admitido... E do odiado.  Ela carregou esse fardo por tanto, 
tanto tempo.

Ela quer retornar a você.  Ela quer amá-lo de uma nova maneira.  Quer estar em amor 
por você de toda uma nova maneira.  Ela não é de maneira nenhuma o que você pensou 
que ela fosse.

Toda energia busca resolução.  E, o que você chamou de “trevas”... De “negativo”... De 
“ruim”... É simplesmente parte de você.

Queridos amigos, A ESCURIDÃO É SUA DIVINDADE.  Ela tem se escondido.  Ela 
esteve escondida por tanto tempo.  Oh, sim, realmente, o divino É a escuridão.  Isso vai 
dar o que pensar a vocês por um longo tempo.
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Não falamos com Cauldre antes desse Shoud, pois sabíamos que ele jamais subiria ao 
palco (risadas). Tivemos até uma certa dificuldade em transmitir estas palavras através 
dele.

E, nesse energia segura que todos nós estamos compartilhando, quero que dêem toda 
uma nova olhada no que o AH e o OH verdadeiramente são.  OH – a divindade que 
amou você tanto que assumiu todo o fardo e dores, toda a sua escuridão – ela busca 
resolução.  Quer retornar agora mesmo. Ela quer parar de jogar o jogo de AH e OH, e 
simplesmente ser o som unificado dentro de você. OH quer voltar.

OH... E vocês têm chamado por ela por tanto tempo. Mas, estavam negando o que 
estava aí, não estavam?  Chamando por sua divindade, “Onde, oh, onde está?  Onde está 
o anjo dourado? Onde está o Deus interno? Por que minha divindade... Por que meu 
Deus me abandonou?  Por que estou sozinho aqui na Terra?  Por que não ouço a voz do 
Espírito?”

Queridos amigos, tem estado aí o tempo todo.  É o OH.  É o que rotularam de escuridão, 
de negativo.  Tem sido sua terra espiritual lavrada com tudo o que você não gostava em 
si mesmo.  É tempo de deixar isso ir agora.

É a sombra que sempre esteve aí, queridos amigos,  sempre mais próximo de vocês do 
qualquer outra coisa... A Sombra de que você teve medo por tantas vezes... A Sombra 
para qual você não queria olhar porque havia partes de si mesmo que você queria negar, 
rejeitar e que não amava.

Oh, o OH amou você tanto que assumiu tudo isso com a compaixão maior, com uma 
compaixão jamais, jamais imaginada.  OH assumiu cada desequilíbrio, cada pedacinho 
de sofrimento, cada pedacinho de auto-repulsa, e  de auto desconfiança.  Você 
descarregou aí, e o amor de OH, escondido pelo véu das trevas, segurou isso tudo para 
que você pudesse continuar a experimentar.

A sombra sempre esteve aí.  Como dissemos a um grupo cerca de seis meses atrás, 
pense sobre isso nestes termos.  Uma sombra só pode existir quando a luz brilha sobre 
uma identidade espiritual única – você.  Quando a luz de Casa e a fonte de Deus brilham 
sobre sua alma, seu ser individual, ela lança uma sombra. Os seres que não têm alma, 
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não têm sombra.  Foi apenas a vocês que foi dado o dom da verdadeira identidade 
espiritual e da capacidade criadora. Somente vocês têm uma sombra.

Pedimos agora nesse momento que reconheçam a Sombra – é você – reconheçam a 
escuridão – é você -  reconheçam o OH.  É um dos dois sons que contêm suas energias 
– OH... AH... A inspiração... A expiração.

Vocês passaram tanto tempo lutando com a escuridão, rejeitando a treva que pensaram 
que ela fosse o verdadeiro inimigo.  Gastaram tanto tempo em luta com a escuridão em 
suas próprias mentes e em seus próprios corações que se tornaram medrosos, assustados 
e isolados.  Mas, o OH, a escuridão, estava simplesmente mantendo a maior compaixão 
imaginável por você.

Você pode permiti-la sem medo em sua vida?  Você pode entender, Shaumbra, que a 
escuridão sustenta sua divindade?

Energia busca resolução.  Ela busca retornar – os dois amantes se reunindo após uma 
longa separação.

A resposta a suas orações, a resposta a todas as suas lágrimas – imaginando onde está o 
espírito – sempre esteve bem aí, escondida por trás das coisas que você não gostava a 
seu respeito e a respeito do mundo a sua volta.

Shaumbra, podemos celebrar juntos?  Podemos aceitar o que vocês chamam escuridão?  
Você pode aceitar o que chamamos energia OH em sua realidade?  Você pode 
incorporar a energia OH?

Podem deixar o AH e Oh se reunirem em amor, compartilhando toda uma nova 
experiência numa energia Nova e segura?  Vocês podem permitir isso a despeito de todo 
o treino, de toda programação, de toda propaganda sobre a energia das trevas?  Vocês 
podem permitir a união dessas duas energias retornar para criar a união que engloba o 
divino e o humano, aqui no momento Agora ao mesmo tempo?
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Isso, Shaumbra, é um passo audacioso.  E, há muitos fora desta sala que não 
compreendem.  Há muitos que vão considerar isso um embuste.  Muitos irão considerar 
um tipo de heresia.

E, há aqueles que ainda estão lutando consigo mesmos, ainda em luta com outras 
nações, ainda odiando aspectos de si mesmos.  São os que ainda pontificam, mas não 
incorporam a Energia Nova, não incorporam a energia de Deus e amor junto com Tudo 
Que É no momento Agora.

Há aqueles fora desta sala que ainda vão preferir manter a luta da Velha energia entre a 
luz e a treva, porque isso os ajuda a adquirir uma nova compreensão de si mesmos.  Oh, 
e às vezes eles até ficam viciados a esse jogo de luz e treva.  Alguns fora desta energia 
de Shaumbra continuam a ter que ter um lugar para descarregar toda a bagagem... Todo 
o seu ódio... Toda sua separação... Toda a energia dos Sete Selos de que falamos no ano 
passado.  Eles precisam de um lugar para continuar a descarregar.

Shaumbra, inspiramos a energia na qual estão, o entendimento e a sabedoria de que OH 
e AH se reúnem agora num novo amor e numa nova compaixão.  Shaumbra, permitam-
nos espalhar hoje  uma nova e audaciosa mensagem para a consciência da humanidade  
de que a luz e a treva são a mesma coisa, não um exercício mental, mas uma realidade 
que permitimos incorporar dentro de nós mesmos.

Vamos enviar uma mensagem energeticamente para o mundo de que a luz e a treva 
buscam se reunir.  Vamos mandar uma mensagem ao mundo de que a treva não é de 
maneira nenhuma o que  parece. É onde a divindade reside, o incrível amor e 
compaixão da divindade que, amando-os tanto, assumiu toda a escuridão em prol de 
vocês.

Juntos, Shaumbra, vamos englobar o OH e o AH.  Vamos liberar a velha maneira de 
pensar e as imagens do que era a escuridão e do que era a divindade. Vamos juntos 
deixar que fluam juntos nesse espaço seguro e sagrado.  É onde a cura da alma está, 
agora mesmo, luz e treva reunidas.

E assim é!
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Tradução para o português: Sonia Gentil agosto de 2004 - manso@dstech.com.br

 TOBIAS E

O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 18 de julho de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 12: Comentários de Geoffrey Hoppe sobre o Shoud 12

GEOFF:  Eu gostaria de falar por momento, um breve momento, porque não quero ser 
muito cabeça ou....

LINDA:  Choroso.

GEOFF: ... Ou ficar ligado... Ou choroso sobre isso.

LINDA:  Detesto quando você fica choroso.

GEOFF:  Apenas disse que gostaria de dizer algumas palavras sobre a canalização de 
ontem.  Foi muito interessante.  Eu me sentei, você sabe, e fizemos o exercício de 
respiração.  E, na verdade nos perdemos um pouco.  Costumamos fazer a respiração 
logo antes da canalização. Então, estou em minha cadeira, fazendo a respiração junto 
com Norma e estou realmente viajando (algumas risadas).  Quero dizer, estou tão longe, 
pronto para introduzir todas as energias.

LINDA:  Nós vimos.  Nós percebemos.

GEOFF:  Acho que disse que não queria a câmera em mim.
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LINDA:  Boa imitação dela. (mais risadas)

GEOFF:  Bem, de qualquer maneira, estou indo fundo, e de repente escuto Tobias 
entrando.  E, ele diz, “é você na próxima”. E eu pensando: “Ah, legal.  Esquecemos de 
nossa coisinha, você sabe, o bate-papo que sempre temos, sobre o que vem a seguir... 
Novidades dos Shaumbra.” E pensei, “Ai, minha nossa, eu tenho que fazer rapidinho a 
transição de volta pra mim”

Então, tivemos nossa conversa.  E, depois me sentei, a música tocou.  Voltei ao canal. 
No momento em que Tobias entrou, eu soube que tinha alguma coisa diferente porque 
normalmente  ele entra, eu diria, com uma energia muito jovial.  Ele está tão feliz por se 
encontrar aqui.  E, você sabe, ele fica muito expressivo.  Bem, ontem ele se abriu e 
havia algo diferente.  Ele começou entrando direto no assunto. Ele não fez o típico... 
Normalmente ele começa, você sabe, “feliz de estar aqui, eis nosso convidado”.  Ele 
papeia. Brinca um pouco.  Em geral, você sabe, são 30 minutos antes que ele entre no 
tema.  Ele fica ali se divertindo, só no papo.

Bem, ele começou entrando direto no assunto.  E, em poucos minutos eu pensei, “será 
que estou no lugar certo.  Quero dizer, será que estou conectado porque as coisas estão 
tão diferentes.”  E quando essa dúvida surgiu, Tobias imediatamente veio e disse, 
“Continue”.  E eu soube imediatamente que não era apenas Tobias.  Éramos todos nós, 
é claro.

Mas, em geral, você sabe, estou canalizando Tobias.  E, eu sabia que havia muitas 
outras entidades, todas vindo ao mesmo tempo, incluindo todas as energias dos 
convidados que estiverem aqui este fim-de-semana.  E ele começou a falar.  E eu 
pensando, “Isso tá tão esquisito”.  E quando ele chegou ao ponto central, quando estava 
para dizer “as palavras”, eu escuto primeiro antes que elas saiam de minha boca.

Nesse momento eu parei Tobias.  E, eu disse, “Essas palavras não vão sair de minha 
boca (risadas). Você sabe que tenho estado aberto a fazer bastante coisa na canalização, 
mas estas são palavras que não vão sair de minha boca”.  E, você sabe, eu na verdade 
tive flashes do “que minha mãe vai pensar agora?” (mais risadas)

Então nós paramos e tivemos nossa pequena discussão.  Tobias tava meio galhofeiro. 
Ele disse, “Eu quero mostrar uma coisa pra você”, enquanto eu dizia, “Eu não posso 
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dizer aquelas palavras.  Eu não consigo dizer, ‘sua divindade é sua escuridão’.   E eu 
pensava nas ramificações, você sabe, todas as pessoas ligada a essa canalização, 
dizendo:  “Ah, isso é um culto.  Eles são adoradores do demo.  Eles... Você sabe, é tudo 
o que dizíamos que eram, são da escuridão”.

Bom, então Tobias disse, “Espere um segundo.  Eu quero mostrar uma coisa pra você.”  
E foi como se ele tivesse aberto essas incríveis portas, de onde emanava por detrás uma 
luz incrível.  E eu podia ver as energias de Yeshua... E Quan Yin... E Tobias... E 
Kuthumi... Maria.... E Maria Madalena... E toda a entourage.  E todos estavam emitindo 
raios de luz, digo, sorrindo e felizes.

Tobias falou, “Você já disse as palavras.  Você concordou com todos nós estar aqui, 
representando todos os Shaumbras, permitindo essa energia soar.”  E no momento em 
que Tobias disse “mas você já disse as palavras”, elas saíram de minha boca 
derramando-se .  E foi incrível e muito assustador ao mesmo tempo.

Naturalmente, durante o resto da canalização, eu estava meio que detonado, tentando 
manter meu equilíbrio.  Mas, eu também estava sentindo o ... Provavelmente o mais 
incrível amor que já senti em toda a minha vida, enquanto Tobias falava sobre essas 
duas energias.  E ele não queria trata-las apenas como luz e trevas.  Ele as chamou de 
Ah e de OH, os dois sons originais.

E, quando ele estava falando sobre a energia OH tão compassiva e tão plena de amor 
que carregou... Todo meu lixo... Todas as minhas dúvidas... Todos meus medos... Toda 
a minha escuridão... Todas as minhas aversões e ressentimentos... E raiva... E ódio que 
construí ao longo dos anos... Todos os sentimentos de ter falhado de outras vidas e dos 
tempos antes da Terra...  Eu percebi o que essa parte realizou, que parte divina essa 
energia esteve mantendo.  Eu fiquei tão completamente atordoado que foi com 
dificuldade que fiz a canalização.

Mas, eu acho que isso na verdade ajudou a energia da canalização.  Eu senti 
verdadeiramente sobre o que Tobias estava falando.  Não tenho idéia de como as 
palavras soaram aqui fora.  Mas, eu senti de verdade o maior amor possível de se 
sentir... E não um amor que vem de algum lugar longínquo e de um Deus distante... Não 
um amor que vem de outra entidade... Mas um amor que vem bem daqui, que me ama 
tão completamente que se encarregou de toda a escuridão e a manteve até a hora em que  
eu estava preparado para retornar e incorporar tudo que eu sou.
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E, percebi que não era apenas eu.  Éramos todos nós.  Também percebi naquele 
momento, que Tobias e os outros esperaram um longo tempo para apresentar essa 
mensagem, que eles tiveram que fazer um bocado de coisas para chegar até isso.  Se 
Tobias tivesse vindo cinco anos atrás e tivesse dito, “Sua escuridão é sua divindade”,  
teria sido a única canalização que eu faria (risadas).

Mas, é um processo pelo qual todos nós passamos, chegando ao ponto onde podemos 
finalmente dizer, “É apenas eu. É divino. Basicamente tem ficado escondido por baixo 
disso tudo.  É a pedra preciosa no centro da coisa toda”.  Eu finalmente compreendi o 
que é a escuridão.  Finalmente entendi como as duas trabalham juntas.  E mais que tudo, 
eu compreendi como tudo quer voltar a se reunir. A energia busca resolução.

E fiz uma coisa comigo mesmo a noite passada, depois que voltei pro quarto.  Eu deixei 
a energia OH ser liberada de carregar o fardo.  Eu não precisava mais de ter alguma 
coisa segurando minha escuridão porque ela realmente não é escuridão.  Era apenas 
experiência.

Então, foi uma canalização fenomenal e eu levei um tempo pra voltar.

Tenho que dizer que estava com raiva de Tobias.

LINDA:  Realmente. (risadas)

GEOFF:  Quando a coisa bateu, eu fiquei com raiva.  Senti-me numa armadilha.  
Achava que ele tinha que me contar antes, que ele devia me dar as linhas gerais do que 
estava pra vir...

LINDA:  Ele só queria discutir com você uma vez.

GEOFF: Certo (muitas risadas).  Mas, quando...  Eu jamais vou esquecer, quando ele 
disse “Mas me deixa mostrar uma coisa pra você”, e ele abriu as portas e eu pude ver 
todos eles, que na verdade era a energia de todos os Shaumbras.  E, ele disse, “Mas você 
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já disse as palavras”.  Eu já tinha concordado em fazer isso.  Então, voltei para o quarto 
e xinguei ele algumas vezes. (mais risadas)

LINDA: Eu saí do quarto.

GEOFF: É, ela saiu.  Linda me deu uma boa hora pra ficar comigo mesmo.  Bem, de 
qualquer maneira... Mas eu também, depois disso tudo, estou experimentando um 
enorme alívio e liberação, ENORME, ENORME...  Estou com a sensação que vamos 
unir tudo... Que vamos a alguns espaços incríveis.  

E isso é muito legal!

TOBIAS E O CONSELHO CARMESIM

Círculo Carmesim, 18 de julho de 2004 - Série da Nova Energia

Shoud 12: A Escuridão é sua Divindade -

Conclusão

E assim é, querido Shaumbra, que chegamos ao final dessa reunião de anjos e humanos, 
todos juntos nesse espaço seguro.  E agora, Shaumbra, o verdadeiro  trabalho começa... 
O trabalho real em NOSSO lado do véu.

Você fez seu trabalho introduzindo as energias, introduzindo o amor de sua verdadeira 
divindade. Você permitiu que isso acontecesse em sua realidade.  Permitiu que isso 
entrasse em sua consciência.

Não fizemos por você.  Simplesmente repetimos de volta a você o que você está 
introduzindo na consciência.  Somos um espelho, refletindo você.  Você fez o trabalho 
do seu lado ao permitir isso.  Estabeleceu os potenciais para mudança.  E, agora nós, de 
nosso lado do véu, vamos ao trabalho.
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Realmente, as energias de Quan Yin sairão daqui passando por esse mundo, levando 
uma canção e uma história de compaixão e re-união.  As energias de White Eagle e de 
Mark sairão daqui pelo mundo afora com a história e a música de amor, cuidados e  
criação de si mesmo.

As energias de Arcanjo Zadkael partirão daqui passando por toda a humanidade para 
levar uma história  nova e única, mas não tão nova e única... É algo que sempre esteve 
aí.  Zadkael sairá daqui e irá pelo mundo para aqueles desejosos de despertar e 
desejosos de aceitar o “todo” que são.

Eu, Tobias, e as entidades da Ordem de To-bi-ah vamos sair daqui e preparar o que vem 
a seguir para vocês.  Vamos preparar as oportunidades.  Vamos preparar até as cestas de 
abundância se você as quiser.  Vamos preparar as pessoas certas, as oportunidades 
certas, as situações corretas e as circunstâncias dessas novidades  para vocês, os 
professores.   Assim que nosso trabalho se inicia.

O trabalho de vocês, queridos amigos, foi realizado. Pelo menos por enquanto.  É o 
momento agora de vocês descansarem seus corpos, pois sabemos que eles estão cheios 
de energia.  Estão fatigados, embora excitados.  É o momento de descansar suas mentes, 
porque estiveram processando muita, muita coisa nestes últimos dias.

É hora de descansar suas almas, descansar essa dualidade que vai e volta há tanto 
tempo, descansar em paz e no espaço seguro de saber que vocês podem realmente 
permitir todas as energias se manifestarem.  Vocês podem incorporar todas as 
energias.... Descansar, sabendo que as energias de AH e OH  estiveram sempre em tão 
profundo amor dentro de você, tão profundamente em amor que serviram uma a outra 
incondicional e totalmente.

Ao concluirmos,Shaumbra, pedimos uma coisa.  E, alguns de vocês já sabem o que 
vamos dizer.  Mantenha tudo simples, Shaumbra.  Mantenha tudo simples.

Haverá conversas.  Haverá discussões. Haverá debates por anos e anos à frente sobre 
essa informação, sobre o que vocês apresentaram.  Haverá pessoas que tendem a super 
analisar, que tendem a acrescentar experiências extremas para testar isso.  Haverá 
alguns que vão tentar processar a informação apenas com o cérebro e não com o 
coração. 
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Mas, é tão simples.  É tão simples.  É sobre o Yin e o Yang... O AH e o OH... A luz e a 
treva. É sobre dois amantes amando tão profundamente que se entregaram um ao outro. 
É sobre a energia de OH que se encarregou de toda a escuridão... Que a carregou por 
aí... Que tomou a si tudo que é negativo...Segurando tudo que você e os demais não 
gostavam em si mesmos. 

E, chegamos ao momento em que OH e AH, os dois amantes, desejam se reunir de uma 
nova maneira, de um jeito diferente, servindo um ao outro na pureza e amor, sem 
carregar mais os fardos, sem os papéis antagônicos de luz e treva.  É a Energia Nova 
segura que permite isso acontecer.  Permite que você veja o que chamaram “a 
escuridão” de uma maneira totalmente diferente, e descobrir que era o espaço onde a 
divindade estava se escondendo todo esse tempo, escondendo-se no mais profundo, 
profundo amor por você.

É na Energia Nova segura e a encarnação do Espírito e do humano juntos que permite 
todas essas energias se reunirem.  Não há mais necessidade de carregar medo, raiva ou 
ódio dentro de seu ser.  Quando você está sendo, totalmente sendo na Energia Nova 
segura, quando está permitindo a re-união de OH e AH, queridos amigos, você está  
estabelecendo  o potencial de mudança e de tudo mais.

Mas lembre-se, isso começa e termina com você.  Não se trata de mudar o resto do 
mundo, porque talvez eles estejam curtindo o que estão passando.  Talvez eles estejam 
escolhendo assim.  Trata-se de ter uma compaixão tão grande pelo resto do mundo que 
você permite tudo isso acontecer.

Então, mantenha a coisa simples, Shaumbra, mantenha bem simples.  Ao deixar esse 
grande salão onde estiveram nestes últimos dias, comece a experimentar e ter 
experiência de como tudo isso funciona agora.  Ao aceitar cada parte de si mesmo... Ao 
compreender que a escuridão não é mesmo o que parecia ser, era apenas amor e 
compaixão, seu próprio amor por si mesmo, o mais profundo amor possível... Ao 
respirar isso para dentro de sua vida... E ao encarnar isso dentro de sua experiência 
cotidiana...  Acrescente agora o elemento de imaginação e criatividade.

Veja a diferença.  Observe o que acontece.  Agora que você entrou em um novo espaço 
e em um novo equilíbrio, veja como a imaginação é muito mais rica e reage de uma 
maneira tão diferente de antes.  Veja como sua criatividade vai parecer como se 
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estivesse flutuando num novo passo com toda uma nova paixão, toda uma nova paixão 
para sua criatividade que quer ser expressa em você e através de você, simplesmente 
pela vontade de se expressar.

Agora que há o novo entendimento da escuridão, este espaço de amor maior dentro de 
você, o espaço que o traz a um novo nível de segurança e Energia Nova, use sua 
imaginação.  Brinque com ela.  Observe o que acontece em sua vida.  Não queremos 
estabelecer nada de específico aqui, porque depende de você experimentar.  Mas –
dizemos a você – você vai entrar numa nova maneira de viver e ter experiências.  Isso é 
verdade.  Isso é amor.  E, isso é a Energia Nova.

Olhamos pra vocês agora.  Vemos a diferença em suas cores.  Vemos a diferença em 
sua energia.  Pedimos aqui  por um momento que olhem para as nossas.  Estamos 
reunidos aqui neste palco para vocês, mostrando nossas cores de honra.

E, sim, a imaginação... Use-a agora mesmo.  Vá além da visão humana.  Vá além do que 
parece na forma física, e permita-se imaginar por um momento.  Permita a criatividade 
se mostrar.  Não ponha restrições, e observe enquanto brincamos com nossas cores, em 
honra a vocês.

Agora, permita-se ouvir a música que chega pra vocês de nosso lado do véu. Ah, escute 
além dos ouvidos por um instante.  Agora, faça uma profunda inspiração e sinta de um 
jeito todo novo – não apenas com seu nariz físico – mas sinta nosso cheiro, cheire a 
energia do Espírito nesta sala. 

Querido Shaumbra, saiba que pode ser fácil.  Não tem que ser mais um esforço.  Você 
pode introduzir sua própria divindade.  Pode facilmente trazer o Espírito através de 
você.  Ele pode fluir.  Não tem que ser difícil, simplesmente permita que aconteça, 
sabendo que você é a encarnação do humano e Espírito, de luz e treva, de Tudo Que É, 
caminhando na Terra neste momento.

Terminamos esta grande celebração com todos vocês  com – como dizer – entregando a 
vocês um medalhão celestial.  Sim... Sim... Sabemos que alguns estão dizendo, “Sequer 
temos um de verdade.” (risadas) Mas há uma certa mágica neste que estamos lhes 
dando.
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Os runners estão aí agora, colocando a medalha em seu pescoço, Shaumbra.  Oh, sim, 
use sua imaginação.  Eles estão colocando-a em seu pescoço neste momento.  É algo 
que – como dizer – será reconhecido por todos os anjos, humanos e não humanos.  Eles 
verão que você esteve aqui.  Você esteve aqui para esse evento.  Você esteve aqui pela 
lembrança de Tudo Que É.

Então, querido Shaumbra, pedimos que todos se levantem e dêem em si mesmos um 
grande abraço. E, vamos pedir a Cauldre que saia para que possamos abraçar vocês 
também.  Vamos também pedir a Cauldre que abra seus olhos (risadas).  Música seria 
bom.  Então... Abraços.

Tradução para o português: Sonia Gentil agosto de 2004

manso@dstech.com.br

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. 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 
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em que Tobias fica de lado e a energia dos humanos é canalizada diretamente por 
Geoffrey Hoppe.

As reuniões do Círculo Carmesim estão abertas ao público. O Círculo Carmesim 
sobrevive com o amor sincero e a doação dos Shaumbra de todo o mundo.

O objetivo dos que fazem parte do Círculo Carmesim é servir de guias humanos e 
professores àqueles que seguem o caminho do despertar espiritual interior. Não é uma 
missão evangélica. Pelo contrário, a luz interior é que guiará as pessoas até você para 
receberem compaixão e atenção. Você saberá o que fazer e o que ensinar nesse 
momento, quando vier até você o humano precioso e único, pronto para embarcar na 
jornada da Ponte de Espadas.

Se você estiver lendo isto e sentir a verdade e a conexão, você é realmente um 
Shaumbra. Você é um professor e um guia humano. Permita que a semente da 
divindade cresça dentro de você agora e em todos os momentos que estão por vir. Você 
nunca está sozinho, porque a família está espalhada por todo o mundo e os anjos estão 
ao seu redor.

Por favor, distribua este texto livremente numa base não comercial e sem cobrar por ele. 
Por favor, inclua as informações na íntegra, inclusive com este pé de página. Todos os 
outros usos têm que ser aprovados por escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2004 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. Todos os 
direitos reservados.

www.crimsoncircle.com

Fonte: http://www.novasenergias.net/circulocarmesim/energia.htm

Formatação e Divulgação:  www.luzdegaia.org 
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