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A Partida dos Guias

E assim é, queridos amigos, que nós nos reunimos juntos nesta energia 
sagrada. Hoje mais cedo, nosso amigo que traz estas mensagens para vocês -
aqueles a quem chamam Cauldre (Geoffrey Hoppe) - veio a este lugar sozinho 
para preparar a energia e nos convidar para o espaço de vocês. Nós falamos a 
ele sobre mudanças que poderiam estar vindo. Mudanças que irão afetar o seu 
coração, mudanças que afetarão a sua Terra. Então não é coincidência terem 
escutado um estrondo no céu. Não é coincidência, meus amigos, que vocês 
sintam medo da tempestade, pois isto é apropriado. Também é apropriado que
nesta noite falemos sobre medos. Nós falaremos sobre estar no meio do caos, 
no meio da tempestade. E nós falaremos sobre permanecer em um lugar de 
paz enquanto tudo isso acontece ao seu redor. Todas as coisas são como 
deveriam ser. Como já dissemos muitas vezes antes, não há coincidências.

Agora, como já fizemos com este grupo no passado, nós pedimos sua 
permissão para levá-los para um espaço de alguma maneira diferente. Vocês 
escutarão as palavras. Vocês saberão que seu corpo físico ainda está dentro 
deste círculo - nesta planície sagrada -, mas com sua permissão, os seus guias, 
o Espírito e aqueles que são sua família o levarão para outra consciência nesta 
noite. Talvez vocês se lembrarão de detalhes da sua jornada, talvez não. Mas 
isto permitirá uma comunicação mais clara de energia, e uma melhor 
compreensão do amor que temos por vocês. Fornecerá a vocês a oportunidade 
para que estejam em um lugar por um momento de tempo com o seu Ser 
verdadeiro. Então, agora nós pedimos, com sua permissão dada verbalmente 
ou em silêncio, que vocês se juntem a nós. Tomem as mãos de seus guias e 
tomem as mãos do Espírito e nós os levaremos para outro lugar. Pediremos ao 
nosso amigo Cauldre para ficar em silêncio por um momento.

[Silêncio]
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Agora, aqueles que modulam as energias nesta noite - e há muitos deles - vêm 
para este espaço com vocês. Eles vêm para este novo espaço que está sendo 
criado e enquanto este trabalho transformacional está sendo feito, eu, Tobias, 
vou dizer as palavras através de Cauldre. Eu moverei as energias através 
daquela conhecida como Doutora (Dra. Melanie Wolf); e eu irei literalmente 
canalizar através de cada um de vocês nesta noite.

Tem sido o tema do Conselho Carmesim, desde o início, o de que há muitas 
mudanças para vocês neste momento. Vocês entraram recentemente em uma 
nova energia. Isto propicia a oportunidade para se moverem para um novo 
espaço. Isto é o que gostaríamos de compartilhar e discutir com vocês nesta 
noite.

Agora, nós pedimos a todos que estão aqui esta noite para perceberem a 
presença da natureza sem medo; para perceberem a presença de seus guias 
sem medo; e sobretudo para perceberem a presença do seu Anjo - seu ser 
verdadeiro - sem medo. Nós pedimos a vocês para se sentarem aqui neste 
espaço sem medo da tempestade ao seu redor, pois isto é simplesmente uma 
metáfora para o que virá em suas vidas. Sentem-se aqui em um lugar de paz, 
mesmo enquanto a Terra treme e o céu ribomba. É o ser humano iluminado 
que pode fazer isto.

Agora, antes que continuemos com os ensinamentos desta noite, nós faremos 
agora a mistura final das energias. Há um que escolhe ir até vocês 
pessoalmente, para tocar, para se reunir com vocês. Fiquem em silêncio por um 
momento enquanto vocês aceitam este Ser Verdadeiro, seu ser divino, em sua 
realidade. Este ser deseja profundamente estar com vocês, pois já fazem eons 
de tempo desde que vocês se conectaram conscientemente. Simplesmente 
permitam que o abraço aconteça. Permitam que a fusão aconteça. 
Simplesmente sintam o amor. De Ser para Ser. Um para Um. De Espírito para 
Espírito.

[Silêncio]

Agora, cada um de vocês aqui esta noite está em um lugar especial em um 
momento especial. Nós falaremos por um momento sobre onde vocês têm 
estado, quem vocês são, e o que acontecerá a seguir. Como cada um de vocês 
sabe em seu coração, vocês são de fato grandes Anjos disfarçados de seres 
humanos tridimensionais. Mas de fato vocês são grandes anjos. Este grande 
anjo não virá de cima para se reunir com vocês. Não virá à noite em uma 
grande carruagem. Este grande Anjo irá simplesmente emergir do seu interior e 
vocês saberão que ele sempre esteve lá.

Vocês têm sido, cada um de vocês, trabalhadores no Universo. Não apenas este 
universo ou consciência, mas em muitos outros que os rodeiam. Vocês têm 
estado em muitos lugares em muitas dimensões e tiveram muitas experiências. 
Vocês certamente trabalharam juntos nesses outros lugares. É difícil explicar de 
maneira linear, então pensem agora em termos de um círculo. As muitas 
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experiências que vocês tiveram estão até mesmo ocorrendo neste exato 
momento. Não é apenas sobre as suas vidas na Terra. É sobre as muitas, 
muitas outras identidades que vocês assumiram, e muitos lugares onde vocês 
estiveram.

E assim é que chegou o momento para que o espírito compreendesse os 
equilíbrios das energias, pois os conflitos e as guerras nos universos foram 
longos e muitos. Todos os lados estavam cansados. Não parecia haver uma 
resolução natural, então este lugar chamado Terra foi criado. As energias e os 
padrões dessas energias foram colocados no lugar e esta grande coisa 
chamada dualidade foi colocada em ação. E então veio o chamado para os 
maiores dos Anjos. Eram aqueles que haviam experimentado mais e suportado 
mais. Eles vieram para este lugar para o que temos chamado de a experiência 
final da primeira criação.

E esses anjos, meus amigos, são vocês e os outros com quem vocês 
compartilham esta Terra. Vocês vieram aqui e viveram (a maioria de vocês) 
muitas, muitas vidas sobre esta Terra. Mas sua história, sua linhagem, vai 
muito além dentro do Universo. Vai para toda a criação. Este período na Terra 
tem sido apenas um piscar de olhos. Vocês viveram sob o véu sem saberem 
quem vocês eram, nem mesmo acreditando quando os grandes mestres vieram 
para falar com vocês. Quando os Anjos apareceram à noite, vocês não 
acreditaram em suas palavras. A dualidade, o véu, era tão forte que cada um 
de vocês continuou a escolher retornar para a Terra vida após vida. Vocês 
retornaram por algo que poderia eventualmente beneficiar toda a criação - que 
beneficiaria todo o Um.

Nós choramos as lágrimas nesta noite, pois nós não podemos imaginar o que 
poderia ser não saber da nossa conexão com o Um. Esta de fato é a grande 
dor. Este de fato é o que suas igrejas têm chamado de pecado original. Mas 
não é um pecado. É uma honra que vocês tomaram. Vocês concordaram em 
esquecer quem vocês realmente são.

Oh, meus amigos, nós olhamos para cada um de vocês esta noite. Vocês ainda 
não percebem... vocês ainda intelectualizam este conceito... vocês ainda têm 
que sentir em seus corações como é isto. Mas este dia poderá vir em breve.

Deixem-nos falar por um momento sobre o seu caminho na Terra. Primeiro, nós 
devemos esclarecer algo aqui, pois os humanos e particularmente os 
trabalhadores da luz, preocupam-se com isto. O que diremos esta noite é dado 
em verdade e na verdade do Espírito. Ele não quer de maneira alguma melhor 
ou pior, pois como vocês sabem, tudo é Um. Mas nós dizemos a vocês sobre o 
caminho especial que tomaram, e nós iremos confrontá-los com um desafio.

De todos os Anjos que vieram para a Terra, de fato havia um grupo especial. É 
aquele que é Família. São vocês e os outros 8 milhões de trabalhadores da luz 
que estão no planeta neste momento. Há atributos especiais de cada um de 
vocês que são diferentes dos de outros humanos. Cada um de vocês veio para 



4

cá com atributos energéticos particulares que são de fato diferentes. Se vocês 
rastrearem seus caminhos e os caminhos de outros trabalhadores da luz, vocês 
têm sido aqueles que têm estado muito envolvidos em religiões em vidas 
passadas. E buscas espirituais. E trabalhos com energias.

Agora, os outros humanos que estão compartilhando a Terra com vocês que 
ainda são um com vocês, eles também têm outros atributos únicos de energia. 
Mas esta noite nós falaremos dos seus. Cada um de vocês veio aqui com uma 
habilidade de carregar e suportar grandes quantidades do que vocês chamam 
de luz. Esta luz estava oculta de vocês, mas estava conectada às grades da 
Terra e às grades sobre a Terra para manter um equilíbrio específico. Esta luz 
cristalina dentro de vocês e outros trabalhadores da luz tem providenciado um 
equilíbrio de luz necessário e uma conexão entre a sua terceira dimensão e os 
reinos superiores. Vocês têm carregado essas energias muito bem, mesmo que 
vocês não tenham conscientemente sabido que a estavam carregando.

Era sabido por vocês e pelo Espírito que, no momento apropriado na história da 
Terra, seria a hora de revelar abertamente estes atributos energéticos, esta Luz 
líquida. Como cada um de vocês sabe, antes que eu diga as palavras, este 
momento já está sobre vocês. É por isso que cada um de vocês está se 
sentindo tão desafiado em suas vidas interiores neste momento. É por isso que 
estão preenchidos com ansiedade e preocupação. Oh, meus amigos, nós 
ouvimos o compromisso que cada um de vocês faz diariamente para continuar 
em seu caminho. Pois vocês sabem profundamente dentro de vocês por que 
vieram para cá neste momento.

Este lugar a que vocês chamam de Terra está passando por uma mudança da 
qual estão muito conscientes. Outros ao seu redor podem não ser tão sensíveis 
ao que está ocorrendo, mas vocês sabem o que fazem. Vocês estão, de certa 
forma, passando através de um túnel. Este é um túnel de dimensões, um túnel 
de tempo e espaço, um túnel de transformação energética. Vocês estão
passando por algo que irá mudar a sua própria natureza primeiro. Então vocês 
ajudarão a facilitar as mudanças dos outros, e então de toda a Terra seguida 
por todo o Universo.

Este grupo, esta família que está aqui, sua família de trabalhadores da luz neste 
planeta está de fato entre os primeiros a passarem por isto. Envolve a 
transmutação do medo dentro de vocês, primeiro e antes de tudo. Enquanto 
vocês fazem isto, enquanto vocês caminham através dos medos, vocês 
transmutam todas as energias e transformam-nas em uma energia de amor. 
Esta energia será usada para semear o que chamamos anteriormente de a 
segunda criação. É um trabalho muito impressionante o que vocês fazem aqui, 
mesmo sem saber quem são!

Os maiores desafios que irão confrontar, cada um de vocês, têm a ver com 
medos. Estes medos irão surgir à sua frente e dentro de vocês. Nós pedimos 
que simplesmente dancem através deles. Mesmo quando a tempestade se 
aproximou esta noite e o nível de medo aumentou dentro de vocês e vocês se 
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perguntaram se deveriam procurar abrigo em algum lugar, vocês estavam 
aptos a caminharem através dele, o medo. Vocês sabiam que era simplesmente 
uma ilusão. Vocês sabiam que poderiam transmutá-lo. Vocês sabiam que 
estavam em um lugar seguro.

Estes medos continuarão a vir em suas vidas. Eles serão como pesos tentando 
segurá-los. Às vezes, eles parecerão serem muros gigantescos que 
possivelmente não podem ser cruzados e certamente não podem ser 
superados. Mas, meus amigos, quando isto ocorrer, simplesmente se lembrem 
de quem vocês são. Simplesmente lembrem a si mesmos estas palavras: "Eu 
Sou o que Sou. Eu Sou o que Sou. Eu Sou o que Sou e Tudo o que É. Eu Sou 
Um."

Peguem esta energia, queridos amigos, e caminhem através dos medos que 
estão vindo para sua vida. Caminhem através deles rapidamente, pois se vocês 
pararem, se vocês esperarem ou postergarem, os medos aumentarão 
rapidamente. O medo original que pode ter tido o tamanho de uma pedra irá 
agora se tornar do tamanho de um rochedo e então de uma montanha. 
Caminhem através de seus medos rapidamente. Lembrem-se de quem vocês 
são.

Vocês percorreram um longo caminho nesta vida. Vocês têm suportado muitos 
desafios emocionais. Esta tem sido a assinatura de um trabalhador da luz. 
Vocês têm suportado muitas dificuldades, vida após vida. Vocês caminharam 
um difícil mas recompensador e belo caminho, um caminho muito colorido. 
Vocês chegaram a um ponto difícil aqui. Todos esses dias, em todas essas vidas 
que vocês trilharam o caminho, como vocês sabem, vocês têm sido guiados. 
Houve anjos. Houve guias ao seu redor. Sim, eles mudaram, mas tem sempre 
havido um grupo ao seu redor.

Como vocês aprenderam em seus meses e anos mais recentes, estes guias não 
poderiam fazer o seu trabalho por vocês, mas eles poderiam sussurrar palavras 
de amor e encorajamento em seus ouvidos. Eles poderiam confortá-los quando 
vocês se sentiam como se estivessem desistindo. Eles poderiam vir até vocês à 
noite, chorar por vocês e as lágrimas poderiam lavar algumas das dificuldades e 
dores. Vocês sempre tiveram outros ao seu redor, pois este tem sido nosso 
trabalho, ser a sua família e seus melhores amigos.

Nós agora chegamos a um lugar no caminho onde há um abismo. Não há 
nenhuma ponte sobre o abismo, meus amigos. Há apenas um vale profundo. 
Vocês não podem ver o outro lado do abismo, pois há uma neblina que os 
rodeia. Vocês não sabem o quão longe terão que pular. Vocês nem mesmo 
sabem, em particular, por que está sendo pedido que pulem.

É que neste momento em seu caminho é a nossa vez de dizer adeus a vocês. 
Aqueles que os têm guiado ou estado em sua companhia, é a nossa vez de 
dizer até logo. Pois nós não podemos ir onde vocês estão indo neste momento. 
Aqueles que são e têm sido seus guias por vidas e vidas, seus amigos celestiais 
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que vocês visitam à noite, sua família que é o Conselho Carmesim, não podem 
ir com vocês. Isto é bom. Vocês podem se perguntar: "Por que é assim?" O que 
vocês precisam realizar nesta próxima parte da jornada sozinhos é bem 
simples. Não é possível a vocês conhecerem a sua divindade, conhecerem o seu 
ser divino de novo se a nossa energia estiver interferindo, se a nossa energia 
estiver ao seu redor. É por isso que nós dizemos adeus pelo menos por 
enquanto, enviando-os em sua jornada por vocês mesmos. É tempo para que 
cada um de vocês se reconecte com quem vocês realmente são.

Então agora os medos vêm à tona! Vocês estão de pé à beira do abismo sem 
saber quão longo ele é, sem saber sequer como voar neste momento. É o 
momento para cada um de vocês procurar a alma, de puxar de dentro de vocês 
tudo o que vocês são, de encarar os maiores medos que vocês vão encarar e 
simplesmente caminhar através deles. Todos os pensamentos intelectuais e 
racionais que têm não vão funcionar agora. Nós damos isto em verdade. Nós 
dissemos antes a este grupo e a outros que este não é o momento de voltar às 
suas velhas estantes de livros para ler sobre como cruzar o abismo porque 
nunca foi escrito. Este não é o momento para ir procurar a segurança das 
antigas palavras que eram lidas por vocês. Este não é o momento de chamar 
seus guias. Pois há um poder superior, um amor maior que está clamando para 
ser chamado neste momento.

A maior questão que cada um de vocês irá encarar é a confiança. Como 
humanos, vocês não têm sido muito bons acerca de confiar em si mesmos. 
Vocês têm aprendido bem a confiar em suas mentes. Quando vocês estavam 
com problemas vocês confiavam em seus guias e no Espírito. Mas vocês nunca 
foram desafiados como estão sendo agora a confiar em seu Ser. Oh, meus 
amigos, não há ninguém para quem se virar neste momento a não ser seu 
próprio Ser. Não há palavras mágicas. Mesmo os maiores Arcanjos, muitos dos 
quais estão aqui esta noite, não podem estar aqui com vocês quando cruzarem 
o abismo. É questão de confiança. O desafio é o medo. A intenção é a 
divindade.

Este é um momento abençoado. É um momento abençoado que cada um de 
vocês atravessará. Saibam que, à medida que cegamente vocês caminham 
através desses medos, saibam que, enquanto vocês invocam tudo o que vocês 
são, enquanto vocês escolhem em seu coração se tornarem humanos e 
divinos... permitam que seu intelecto simplesmente os guie em três dimensões, 
mas permitam ao seu coração carregá-los para casa.

Este é um momento divino. De fato, haverá tempestades ao seu redor. Não 
prestem atenção a elas. Não as alimentem com energia, pois vocês terão pouca 
energia extra para dar. O que cada um de vocês atravessará vai requerer tudo 
que vocês são. Significa que vocês precisarão de seu sono para que estejam 
afiados. Significará que vocês precisarão equilibrar a sua ingestão de comidas e 
bebidas para que estejam alimentados. E significará, meus amigos, que devem 
liberar aquelas coisas que os põem pra baixo.
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Nós não damos uma estrutura de tempo para este processo. Irá ocorrer para 
cada um de vocês muito em breve. Enquanto vocês estão se preparando para 
isso, enquanto o processo se desenvolve, vocês verão muitas mudanças fora de 
vocês em sua Terra primeiro. Pois agora a Terra está escolhendo liberar as 
antigas energias.

Haverá grandes estrondos na Terra em outras partes do mundo. Muitos 
humanos escolherão deixar seus corpos físicos neste momento. Eles sabem em 
suas almas que não estão prontos para atravessarem o abismo. E eles sabem 
que vocês precisarão de equilibrar as energias com a partida deles da Terra. 
Eles criarão um equilíbrio fora de sua terceira dimensão para supri-los com as 
energias que irão precisar. Sim, vocês de fato poderiam dizer que eles deram 
suas vidas para ajudá-los a se moverem adiante. Eles sabem em seus corações 
que não estão preparados para caminhar através dos desafios para a 
emergência da divindade como cada um de vocês estará fazendo.

Agora nós dizemos o que podem ser as grandes palavras desta noite. Alguns 
nem sequer lembrarão as palavras mais tarde. Mas nós reiteramos que o que 
dizemos a vocês vem do lugar onde está a mais profunda verdade.

Nos dias que virão, quando sentirem as energias do medo ao seu redor, 
simplesmente caminhem através dele. Apenas saibam que podem caminhar 
através disto. Quando sua mente os desafiar e perguntar quem vocês acham 
que são, deixem-na saber que vocês são unos com o Espírito. E lembrem sua 
mente de que ela serve a um belo propósito nesta Terra, mas ela não guia ou 
dirige sua vida.

E então, meus amigos, aprendam a confiar no Ser. Aprendam a confiar no Ser 
nos níveis mais profundos. Não perguntem a nós. Não perguntem aos seus 
guias ou ao maior dos anjos, pois não podemos ajudá-los desta vez. Vocês 
enfrentam isto sozinhos. Aprendam a trazer de dentro a mais profunda 
verdade. As orações que fazem quando precisam de força devem ser feitas ao 
seu Eu divino.

E dia virá, em breve, quando acordarão e sentirão que todas as coisas foram 
tiradas de debaixo de seus pés. Saibam que isto é apenas um medo e um 
sentimento. Esse é o momento em que aqueles que têm estado a seu redor 
ficarão à distância. Pode ser um sentimento muito desconfortável, mas 
lembrem-se da nossa conversa aqui nesta noite.

Lembrem-se de que sua Família também está passando por isso, a família que 
se senta no seu círculo humano esta noite. Saibam que, algum dia, aqueles que 
têm sido seus guias, aqueles que são sua Família Carmesim se reunirão com 
vocês. Mas nesse momento vocês parecerão, se sentirão e serão diferentes do 
espírito humano que se senta aqui esta noite. Vocês serão muito diferentes.
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Nós amamos cada um de vocês ternamente. E nós ainda balançamos nossas 
cabeças assombrados com o trabalho que fizeram. De fato, é o maior sacrifício 
esquecer quem vocês realmente são. Agora é o momento de despertar.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

15 de setembro de 1999 - Série da Nova Terra

Retorno à Unidade

E assim é, meus queridos amigos, que nos reunimos de novo neste espaço e 
energia sagrados.

Vocês, os trabalhadores da luz, aqueles que estão no corpo humano (mas que 
são na verdade Espírito) se reúnem aqui esta noite com uma forte intenção de 
preencher o que vieram realizar nesta vida. E esta noite nós temos novidades 
para vocês. Nós lhes traremos alegria. Iremos responder a muitas perguntas 
que têm tido e talvez fazer com que elaborem muitas outras perguntas.

Antes de entrarmos na discussão deste dia tomaremos um tempo para modular 
e fundir as energias nesta sala com a sua permissão, meus amigos. A 
permissão é para se unirem a nós e para que possamos nos unir a vocês. 
Juntos nós criaremos um novo espaço, uma nova dimensão. Não é 
simplesmente a dimensão humana e nem as dimensões nas quais existimos; 
mais do que isso, juntos nós criamos uma realidade e consciência totalmente 
novas. É a realidade para onde cada um de vocês e todos os seus irmãos e 
irmãs humanos estarão se movendo nos dias que virão. Então, com a 
permissão dada a partir de seus corações, aqueles que se juntam a nós nesta 
noite começarão a modular esta energia - para fundir Tudo o que É.

Enquanto este processo de transformação acontece, eu Tobias falarei através 
de nosso amigo, aquele a quem chamamos Cauldre (Geoffrey Hoppe). Nós 
moveremos energias através daquela a quem chamamos de Doutora (Dra. 
Melanie Wolf). E nós moveremos energias através de cada um e todos que 
estão aqui esta noite (e também para aqueles que lêem estas mensagens). Isto 
permitirá todas as sutilezas do que trazemos, não apenas nas palavras que são 
faladas, mas as energias que são dadas. Se algo em sua vida tem estado 
grudado a vocês, mas vocês ainda não compreenderam como liberar, criem 
intenção para liberar esta noite. Aqueles que se juntam a nós, aqueles que 
trabalham com energias nos outros reinos, irão auxiliá-los a deixarem estes 
atributos antigos e chatos que continuam grudados. Cada um de vocês sabe o 
que é esta coisa que se gruda a vocês e que não conseguem nem sequer 
movimentar.
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Enquanto têm conseguido se mover através de outras portas, e têm conseguido 
liberar outras energias antigas, esta coisa é determinada e chata. E hoje, com 
as energias da maneira como se apresentam nesta sala, a intenção que vocês 
criam e a discussão para a qual caminharemos mais tarde, este é o momento 
perfeito para deixar que isto se vá. Pois não os serve mais. Não precisa mais 
ocupar a energia ao seu redor. Vocês permitiram que este chato atributo 
permanecesse, pois tem sido uma parte importante do set up, uma parte 
importante da sua composição energética. É por isso que tem permanecido lá, 
mesmo que vocês tenham convidado gentilmente e também não tão 
gentilmente para que isto os deixasse. Mas com a energia que está aqui e a 
discussão deste grupo hoje, vocês podem de fato liberar esta antiga energia 
que simplesmente parecia não querer ir embora.

Agora caminharemos para a discussão que tivemos com nosso amigo Cauldre 
outro dia. Nós demos a ele a ponta do iceberg para prepará-lo para a discussão 
que teríamos com este grupo. Agora nós trazemos os detalhes. Portanto, nosso 
amigo sabe um pouco sobre o que será discutido, mas há muitos detalhes que 
ainda não foram revelados.

Esta é uma informação difícil de liberar, por isso pedimos primeiro a cada um 
de vocês, que são movimentadores de energia, que ajudem a facilitar a 
transmissão desta informação através de todo o grupo. Permitam a si mesmos 
serem um condutor de informação não verbal, pois assim ajudará a todos nesta 
sala a compreenderem o que será discutido e ajudará Cauldre a interpretar a 
informação e passá-la adiante. Se vocês também derem a sua permissão a 
partir do coração para aceitarem não apenas as palavras, mas as energias, 
sentimentos e os atributos por trás disto, isto irá auxiliá-los a aumentarem a 
compreensão do que discutiremos aqui.

Agora, meus amigos, é o momento para que cada um de vocês crie a intenção 
de receber esta informação. Criem também a intenção de liberar aquela coisa 
velha e chata dentro de vocês. Enquanto fazem isto, aqueles que se juntam a 
nós entrarão neste espaço e estarão aqui durante a duração da canalização. 
Nós ajudaremos a equilibrar a sua energia, nós iremos abraçá-los, e sobretudo 
nós iremos amá-los. Como vocês sabem, em nossa última canalização, 
mencionamos que os seus próprios guias e anjos irão lentamente se remover. 
Agora eles retornam por este breve momento para lembrá-los de que nunca 
estão sós. Então, nós faremos uma pausa de um minuto enquanto aqueles que 
chegam os envolvem, os abraçam e os honram pelo trabalho que fazem. Em 
seguida, continuaremos com nossa discussão.

[Silêncio]

Há dias em que nós os ouvimos. Nós ouvimos a tristeza em seu coração. Nós 
ouvimos a confusão. Há dias quando vocês perguntam se estão no caminho 
verdadeiro. Vocês estão brincando consigo mesmos? Vocês poderiam retornar 
ao que chamam de uma vida mais normal? Meus amigos, nós os lembramos 
aqui. Nós pedimos que vocês sintam a partir da fonte da vida que cada um de 
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vocês de fato está no caminho perfeito da sua vida. O trabalho que estão 
fazendo está na linha de frente - nós falaremos sobre isto mais tarde -, mas 
vocês estão na linha de frente e é por isso que muitas vezes não se sentem 
como os outros. Vocês não se sentem como se pertencessem a este lugar. É 
por isso que vocês se sentem como um estranho no grupo. Porque nem sempre 
conseguem se relacionar com os outros humanos.

Cada um de vocês escolheu um caminho para estarem na linha de frente das 
transmutações de energias. Esta vida não é a respeito do seu trabalho, ou seu 
prestígio ou as suas finanças. Como vocês sabem, nada disso realmente 
importa. É a respeito do trabalho de transmutação que vocês estão fazendo em 
seu interior. Cada dia vocês se levantam e sentem que há desafios, desafios 
emocionais à sua frente, mas mesmo assim vocês caminham através deles. 
Vocês caminham através do medo e transformam os velhos sentimentos. É isto 
que importa. Este é o caminho que vocês escolheram.

Vocês foram confrontados com medos em situações que se relacionam com 
seus primeiros anos de vida onde podem ter havido desequilíbrios e disfunções. 
Às vezes, vocês poderiam preferir se esconder e não encarar essas situações, 
mas ainda assim vocês escolheram caminhar através delas. Vocês escolheram 
encarar os demônios, pois este é o seu caminho. É o caminho da transmutação 
de energia. Vocês pegam o que era medo, o que era escuridão, o que era vazio 
e transmutam em amor.

Vocês não reconhecem o que são, e vocês não reconhecem o que está na 
escuridão que os rodeia. No entanto, vocês escolheram caminhar através da 
escuridão várias e várias vezes. Olhem para suas vidas e os desafios que 
escolheram. Enquanto transmutam as energias, enquanto processam o medo e 
a escuridão em amor, aceitação e luz, vocês estão fazendo contribuições para o 
Todo. Nós pedimos para que nunca mais se sintam egoístas com o trabalho 
emocional que estão fazendo interiormente. Vocês não estão fazendo para 
vocês mesmos. Vocês não programaram os conflitos em suas vidas para vocês 
mesmos. Vocês escolheram as cargas - o que chamam de loucura e 
desequilíbrio emocional - para caminhar através deles pelo bem do Todo.

Vocês viveram por muitas vidas sem saberem realmente quem são. Vocês 
viveram na dualidade. Vocês têm vivido no conflito constante da luz e da 
escuridão, do bem e do mal, do vazio e do amor. Vocês viveram nisto por tanto 
tempo que aceitam a dualidade como uma realidade. Vocês aceitam as duas 
faces do espelho. Vocês esqueceram como é a Unidade. Vocês viveram por 
todos os dias de suas vidas na Terra, com as dinâmicas dos opostos. Aquilo a 
que chamam de luz e escuridão. Não importa como, meus amigos, não importa 
quanto tenham tentado se mover para a luz - para estarem apenas na luz -
sempre havia a escuridão. Sempre houve a escuridão que estava lá com vocês. 
Não importa quanto tenham tentado ser bons e quantas regras tenham tentado 
seguir, a escuridão sempre esteve lá. Vocês nunca se deram conta de por que 
isto existia?
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A maioria de vocês nesta sala escolheu vidas no passado com um background 
religioso, muito rigoroso e disciplinado, onde foram mantidos sob regras 
restritas. Esta foi a sua tentativa de viver apenas na luz. Mas, no entanto, meus 
amigos, nas suas horas mais profundas de meditação, nos momentos em que 
estavam sós tentando encontrar a luz interior, sempre havia o oposto, a 
escuridão, o vazio. Oh, vocês procuraram por muitos eons de tempo para que 
estivessem equilibrados apenas na luz, mas, no entanto, o oposto sempre 
estava lá. Vocês não se questionaram o fato de que, quando procuravam a Luz, 
mais intensa a escuridão se tornava?

Este tem sido o programa de sua Terra e, na verdade, do seu Universo. Este 
tem sido o caminho que escolheram - sua própria escolha - para continuamente 
transmutar, mudar e integrar a escuridão e a luz. É por isto que quando 
tentaram estar apenas na luz, a escuridão ainda estava lá e isto tem sido 
apropriado.

Quando as dinâmicas do seu universo e da sua consciência foram originalmente 
criadas, houve uma separação. Houve uma separação do que um dia foi a 
Unidade, ou Tudo o que É, em dualidade. Houve uma separação de energias e 
isto foi projetado. Isto foi para que o Espírito - vocês - compreendesse mais 
sobre criação e sobre energia. É um pouco difícil explicar isto racionalmente, 
mas esta divisão da unidade em dois, em opostos, foi da maior importância 
para o Espírito.

Esta divisão em dois criou os opostos e a separação. Durante o período em que 
a separação teve força, meus amigos, houve muitas batalhas. Pensem nas 
batalhas que têm havido em sua própria consciência e dentro de seus próprios 
corações. Pensem nas batalhas que têm existido dentro de sua própria família 
humana. Pensem nas batalhas que têm existido em seus relacionamentos com 
os outros. Meus amigos, estas batalhas têm ocorrido sobre todo o seu planeta 
no que vocês chamam de guerras mundiais. Estas batalhas se estenderam em 
todo o seu universo. Mesmo os filmes que vocês conhecem com guerra nas 
estrelas são descrições do que ocorreu desde o início da separação. É com isso 
que vocês têm vivido. Esta é a consciência que vocês têm aceitado. Vocês 
atuaram nas duas partes. Vocês trabalharam na escuridão. Vocês trabalharam 
na luz.

Toda esta separação dos opostos foi apropriada, mesmo em face dos piores 
crimes, dos piores feitos, das piores guerras. E nós sabemos que isto é difícil de 
aceitar pela dor que tem causado. Mas agora nós estamos tentando transmitir 
para vocês energeticamente o porquê isto tem sido importante. Nós os temos 
em tanta honra por terem participado nisto sem nem ao menos terem 
percebido o que estava acontecendo. Nem mesmo compreendiam quais 
poderiam ser os potenciais futuros. E cada um de vocês, meus amigos, 
escolheu ser aquele que trabalha com as polaridades e transmuta, muda e 
equilibra as energias. Todas essas informações sobre os opostos serão 
respondidas mais tarde nas discussões de por que isto foi necessário. Todos 
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vocês participaram aqui na Terra e em outros lugares nestas batalhas, nesta 
compreensão, nesta transmutação.

Quando essa separação ocorreu - essa criação dos opostos - ela se iniciou na 
própria essência do centro de Tudo o que É. Isso tem sido chamado de o 
Grande Sol Central - que vocês conhecem como Deus, o Eterno. E a separação 
emanou a partir do centro para esta criação, para esta dimensão de 
consciência. Uma separação se desenvolveu como ondas em tudo o que existia. 
Enquanto as ondas se moviam através da consciência e através da matéria, ela 
quebrou aqueles pedaços de pensamentos e energias em dois. Então cada um 
de vocês entrou nessa consciência dos opostos e o seu trabalho começou.

E aqui estamos nós hoje! E aqui estamos nós com a história através da qual 
vocês passaram. Os traumas e aprendizados, as compreensões, e a experiência 
do amor e também a da escuridão. E aqui estão vocês hoje, cada um de vocês 
um tremendo vaso de energia brilhando, transbordando com experiências nesta 
consciência dos opostos. Oh, nós olhamos em seus corações e vemos que ainda 
há conflitos e que ainda há dor. Mas vocês sabem que há algo muito mais forte. 
Algo que vocês construíram ajudou-os a caminhar através de todas essas 
experiências.

É uma energia interessante! Aqueles de nós que não caminhamos através das 
intensas experiências humanas que vocês tiveram, ainda não compreendemos. 
Nós estamos estudando e aprendendo de vocês. O que vocês criaram é uma 
nova energia chamada esperança. Esperança! Olhem para vocês mesmos e 
verão que a esperança é mais forte do que a escuridão. Esperança é confiança 
interior. Esperança é a cola, é a conexão de volta à Fonte, de volta ao Amor, de 
volta à lembrança da Unidade. Esperança é a energia que permitiu a vocês irem 
profundamente dentro da dualidade para fazerem o trabalho transformacional 
que têm feito. É algo maravilhoso esta esperança. O criador não conhecia a 
esperança antes de vocês a criarem. Esta energia da esperança será trazida 
para o que nós chamamos de segunda criação. Será uma fundação que 
permanecerá bem próxima ao Amor e à Verdade na segunda criação. Amor, 
verdade... e esperança. Esta será a base da segunda criação. Agora nós nos 
enchemos de lágrimas.

Houve um evento difícil de explicar. Houve um evento que aconteceu bem 
recentemente. Devido ao fato de não estarmos no mesmo círculo de tempo 
(dimensão) que vocês estão, é difícil determinar uma data para que Cauldre 
traduza. Ele nos pediu para que viéssemos com uma data e um tempo, mas 
não é possível em sua referência. Mas nós diríamos que foi muito 
recentemente. Trouxe-nos, a nós que estamos deste lado do véu, muitas 
surpresas e alegria. É difícil transmitir a importância deste evento em palavras; 
por isso, o faremos com vocês energeticamente.

Vocês se lembram de quando dissemos que da fonte - do Grande Sol Central -
houve uma separação que criou os opostos? Enviou ondas de separação para 
suas realidades e consciências. Dentro de seu período de tempo recente, meus 
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amigos, A SEMENTE ORIGINAL QUE HAVIA SIDO SEPARADA SE REUNIU. ELA 
SE REUNIU NOVAMENTE. ELA ESTÁ NA UNIDADE. Mas não é como foi antes da 
separação. A unidade está expandida, com maior consciência devido a todo o 
trabalho que tem sido feito. Na própria essência e centro de todas as coisas, 
onde essa separação original ocorreu, agora houve uma fusão.

De uma forma simples, imaginem um círculo e visualizem que a partir deste 
círculo houve uma separação que criou dois círculos, um ao lado do outro. Um 
círculo rodava no sentido horário enquanto o outro rodava no sentido anti-
horário. Isto simboliza a separação original da unidade em opostos. Cada um 
virando e girando em suas direções diferentes. Cada um com uma força oposta. 
O que ocorreu recentemente, o que ocorreu no centro de todas as coisas é que 
estes dois círculos que giravam em direções diferentes se fundiram novamente.

MAS AO INVÉS DE UM CÍRCULO ESTÁTICO COMO HAVIA NO COMEÇO, O 
CÍRCULO QUE EXISTE AGORA NÃO ESTÁ GIRANDO NO SENTIDO HORÁRIO OU 
ANTI-HORÁRIO. O CÍRCULO ESTÁ AGORA SE EXPANDINDO DO CENTRO E 
CRESCENDO EM SUAS EXTREMIDADES. PEDIMOS PARA QUE CONSIDEREM 
ESTA SIMBOLOGIA DE UM CÍRCULO ESTÁTICO SE DIVIDINDO EM DOIS, 
RODANDO EM DIREÇÕES OPOSTAS, AGORA REUNIDOS EM UM NOVAMENTE 
SE EXPANDINDO PARA FORA. ENQUANTO VOCÊS PENSAM SOBRE O 
SIMBOLISMO DESTA ENERGIA, VOCÊS COMEÇAM A COMPREENDER O QUE 
REALMENTE OCORREU. TALVEZ COMECEM A COMPREENDER O PROPÓSITO 
DE SUA JORNADA ATRAVÉS DE TODAS ESSAS VIDAS NESTE PLANETA E EM 
OUTROS LUGARES EM SUA CONSCIÊNCIA.

Sempre se soube que estas forças opostas poderiam se reunir em um 
momento, mas não se sabia como ou quando. Sentiu-se através da consciência 
que poderia ocorrer em breve. O trabalho de transmutação que vocês têm feito 
em seu interior fez com que isto acontecesse. Nós não esperávamos que 
ocorresse agora, então quando recentemente nós viemos para nosso amigo 
cheios de alegria, como crianças preenchidas com excitação, foi porque nós 
compreendemos que este evento havia acontecido.

Oh, meus amigos, isto muda as coisas para todos nós, para todos nós. Agora 
esta informação está começando a ser compartilhada com círculos humanos 
assim como este que temos aqui hoje. Esta informação emergirá. No entanto, 
muitos humanos terão um período difícil buscando compreender esta 
informação, pois eles estão imersos na consciência da dualidade!

Enquanto as ondas originais se expandiram proclamando a separação eons 
atrás, levou milhões e milhões de anos para que estas ondas energéticas de 
separação penetrassem as partes mais profundas do universo. Agora acontece 
o mesmo, porém uma reconexão, e uma unidade - uma unidade de energias -
de volta para a Unidade mas um tipo diferente de unidade. Levará um tempo 
para que esta onda de unidade faça seu caminho através das dimensões. Isto 
lhes dá uma pista sobre o trabalho que estarão realizando logo?
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Demorará um pouco para que estas energias se unifiquem através de todo o 
seu universo. Será difícil para muitos aceitarem que agora a unidade é possível. 
Muitos continuarão a escolher viverem em dualidade e em conflito. Mas aqueles 
que compreendem este significante evento que ocorreu - a unidade - serão 
capazes de penetrar nessa unidade. Vocês estarão aptos a conscientemente 
acessarem esta unidade que está agora emanando do centro de todas as 
coisas.

Vocês serão capazes de se unificarem dentro de seus próprios seres também. 
Vocês não precisarão mais ser aqueles que transmutam energias de luz e 
escuridão. Vocês não vão mais precisar ser aqueles que trazem os conflitos 
para poderem resolvê-los. Vocês não precisarão ser aqueles que processam a 
energia. Agora, vocês podem ser aqueles a aceitar a unidade, a compreender e 
trazê-la para suas vidas e mostrar aos outros quando eles vierem até vocês. A 
liberação da antiga consciência da dualidade agora é possível!

Isto não ocorrerá da noite para o dia em sua estrutura de tempo. Há partes de 
vocês que ainda podem querer se agarrar à consciência de dualidade, de 
conflito e de separação. Vão para seu interior e assegurem a todo o seu Ser -
cada parte de sua consciência - que agora é apropriado se mover para a 
unidade. Vocês verão! Vocês sentirão mudanças impressionantes dentro de 
vocês.

Meus amigos, vocês fizeram muito trabalho de luz no passado e vocês se 
perguntavam por que continuavam batendo contra a parede. Por que havia dias 
em que parecia que vocês nunca poderiam superar as dificuldades? Do centro 
de todas as coisas não era possível a completa unidade dentro de vocês 
mesmos! Se vocês se perguntavam por que havia dias tão difíceis, era devido à 
consciência da separação e opostos que ainda existia no próprio centro de 
todas as coisas.

Agora aquela unidade retornou ao centro de Tudo o que É e, agora que os dois 
pólos opostos retornaram ao círculo inteiro e se reintegraram em uma nova 
unidade, é possível a vocês liberar a consciência da dualidade. É por isso que 
nós iniciamos falando sobre as coisas mais difíceis, mais desafiadoras e mais 
amedrontadoras que os desafiam em suas vidas. Aquilo que vocês mais 
desejam liberar. É por isso que nós dissemos a vocês neste dia que agora é 
possível que isso ocorra. Com a sua intenção ela começará a se dissolver... 
rapidamente!

Este espaço e energia que o antigo atributo ocupava foi apropriado, mesmo 
que vocês não tenham gostado tanto do sentimento! Mas não é mais 
necessário em sua consciência. Com a sua permissão, vocês, como 
trabalhadores da luz únicos, podem se mover para a consciência da unidade e 
criação. Nesta consciência, vocês começarão a compreender sobre o que nós 
temos falado quando discutimos o Anjo Dourado. O Anjo Dourado é algo que 
vocês imaginam como sendo separado e diferente de vocês. De alguma forma, 
isso foi apropriado, como um irmão ou irmã Anjo mais velho. Vocês começarão 
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a compreender nesta consciência da unidade que vocês podem acessar o que o 
seu Ser Verdadeiro, o que o Anjo Dourado é na verdade. Terá pouca coisa a ver 
com o que vocês achavam que fosse.

Este é de fato um momento de permissão, um momento de liberação. Mais do 
que antes. Vocês podem se conectar diretamente a esta energia da unidade, o 
que nós chamaremos de Unidade em expansão. Vocês podem trazer isto para 
sua vida. Vocês podem, de certa forma, dissolver o véu que tem estado ao seu 
redor e os impede de compreenderem quem são. Nós pedimos que façam isto 
em seu silêncio, em um lugar pacífico. Nós pedimos que estejam abertos, pois 
isto não virá necessariamente de onde vocês pensam que virá. Nós pedimos a 
vocês que estejam abertos quando sentirem os atributos da velha energia 
querendo levá-los de volta à polaridade, aos opostos, e simplesmente libere-os.

Meus amigos, toda a escuridão, todo o conflito e a dificuldade, mesmo que 
pareça estar se agarrando e assombrando vocês, está cheio de propósito. Ele 
também quer partir agora. A polaridade quer partir agora! E os opostos querem 
se reunir dentro de vocês. Simplesmente permitam que partam. Então, dêem 
um passo atrás e observem, pois vocês verão uma integração que não podiam 
possivelmente ter imaginado. Vocês começarão a compreender o que a 
capacitação significa. Não significará coisas como levitar objetos ou ler a mente 
dos outros. Capacitação será um sentimento de unidade interior que os permite 
compreender Tudo o que É.

Estamos lhes passando muita informação hoje que não é falada, que vem para 
vocês em consciência. Quando esta reunião acabar e vocês retornarem a suas 
casas e seus escritórios, vocês carregarão com vocês algo novo. Vocês 
carregarão com vocês algo que não sentiram antes. Este sentimento continuará 
a crescer e a se expandir, se assim vocês permitirem.

Certamente haverá desafios das antigas energias da dualidade. Mas, meus 
amigos, cada um de vocês agora tem habilidade de se conectar à unidade, o 
que não poderiam fazer antes. É por isso que se sentiram perdidos algumas 
vezes quando tentaram vir para a unidade, quando tentaram trazer amor para 
suas vidas, e quando tentaram curar outros. Porque vocês e nós ainda 
estávamos operando sob as leis dos opostos.

A mudança na unidade e a união das energias começarão a permear todas as 
coisas em suas vidas. Começarão a irradiar ondas que alcançarão sua Terra e 
os outros humanos. E, como nós dissemos, haverá alguns que escolherão 
continuar a viver na dualidade, pois sentem que há questões não resolvidas. Há 
também aqueles, meus amigos, que vocês encontrarão que estarão temerosos
de retornar à unidade. Eles sentirão que isto é mau. Eles sentirão que precisam 
continuar a viver em conflito e dor. Eles precisam continuar a travar as batalhas 
que ocorrem dentro e fora.

Mas, enquanto vocês desenvolvem a sua própria capacitação e começam a 
aprender a trabalhar com estas novas energias, vocês estarão aptos a curar as 
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pessoas de uma forma que nunca poderiam imaginar. Vocês simplesmente 
estarão aptos a - Cauldre pede que expressemos estas palavras - vocês estarão 
simplesmente aptos a olhar nos olhos dos outros, em suas almas, e dizer a eles 
que podem baixar suas espadas. Que eles podem encerrar as batalhas. Que 
eles podem parar de viver em seus abrigos com medo. POIS AGORA HÁ UMA 
UNIDADE NA QUAL ELES PODEM PENETRAR SE ASSIM ESCOLHEREM...

Esta é a razão pela qual cada um de vocês aqui nesta sala, e cada um de vocês 
lendo este material, vieram para esta vida. Vocês vieram para cá para serem 
transmutadores de energia e no mais elevado preenchimento de seus contratos 
para serem professores, para serem curadores. Cada um de vocês que manteve 
a esperança através de todas as dificuldades veio aqui para um dia ser o 
professor que poderá olhar nos olhos dos outros e dizê-los que chegou o 
momento de liberar a energia dos opostos e de viver em unidade. Para ajudá-
los a compreenderem de uma vez por todas tudo o que o verdadeiro amor é.

Foram vocês, meus amigos, que caminharam para isto - que caminharam para 
esta transmutação dos opostos e que permitiram que isto ocorresse - que 
fizeram com que a Unidade acontecesse. E vocês se perguntam por que nós 
honramos e amamos vocês! Há muito trabalho a ser feito, mas este trabalho no 
qual vocês entrarão será prazeroso. Será muito recompensador. Será como 
vocês dizem, muito fácil de fazer. Vocês verão as batalhas diminuírem 
rapidamente. Vocês verão os conflitos irem embora.

Vocês estarão vendo grandes mudanças em suas vidas pessoais, bem como 
rápidas mudanças em questões de relacionamentos, o lugar onde moram, seus 
trabalhos e carreiras. Aceitem isso com um sorriso. Aceitem a nova Unidade.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

30 de outubro de 1999 - Série da Nova Terra

O Despertar do Seu Ser Verdadeiro

E assim é, meus queridos amigos, que nossa Família Carmesim se reúne mais 
uma vez.

Hoje não são apenas os humanos que estão sentados neste círculo, mas 
também os muitos que são suas vidas passadas. Estes são os aspectos de 
vocês que ganharam todas as experiências, os que em troca criaram o livro da 
Terra. Cada uma de suas vidas passadas se reúne aqui no círculo com vocês. 
Eles são todos partes de vocês; no entanto, cada um tem sua identidade 
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distinta. Nós damos as boas vindas a vocês, cada um e todos vocês para 
entrarem neste círculo.

Pelos próximos minutos, eu, Tobias, falarei através do nosso amigo Cauldre
(Geoffrey Hoppe) enquanto fazemos um ajuste final e um equilíbrio de energia 
neste espaço. Como já dissemos em nossas reuniões anteriores, quando nos 
unimos desta forma com vocês, quando vocês nos convidam para os seus 
corações, então juntos nós criamos uma nova e sagrada energia. Esta energia 
não é a energia do homem antigo. Esta energia também não é a do nosso lado 
do véu. Mais do que isso, é uma energia inteiramente nova que nós criamos 
juntos. Tomem um momento para sentir isso. Aguardem um instante para 
percebê-la em seu coração. Pois esta energia, esta vibração de amor, é a nova 
energia do Novo Humano.

Alguns de vocês já sentiram esta energia antes. Vocês a carregaram por dias e 
semanas um tempo atrás e então ela pareceu desaparecer. Mas, meus amigos,
esta energia - esta iluminação - é algo que serão capazes de carregar com 
vocês a todo o momento no futuro não muito distante.

Sua própria biologia está se ajustando para se acomodar para isto. Leva tempo 
para que o DNA, as células de seu corpo, as moléculas e os órgãos aceitem 
estas mudanças - este elevado estado vibracional. É por este processo que 
cada um de vocês está passando neste momento. O seu corpo está aprendendo 
a se ajustar. À medida que vocês introduzem esta energia sagrada em seu ser, 
enquanto vocês convidam-na para ser parte de sua experiência de vida, vocês 
irão carregá-la mais e mais até o ponto onde um dia, em breve, vocês 
caminharão continuamente com ela.

Ao mesmo tempo suas emoções estão aprendendo a lidar com esta nova 
energia. Suas emoções não têm estado acostumadas a isto. Suas emoções 
estiveram acostumadas por muito tempo com a dualidade. A percepção disto 
vem de todos os aspectos de suas vidas passadas que se reúnem aqui com 
vocês nesta noite. Suas vidas passadas compreendem até mais do que vocês o 
peso do véu. Suas emoções estão agora aprendendo a aceitar uma nova 
unidade. Em seu interior, vocês estão começando a aceitar uma diminuição do 
véu.

E, de fato, enquanto isto ocorre há até (por um curto período de tempo) mais 
conflito em sua mente. A antiga mente humana, as antigas emoções humanas 
tendem a querer se apegar às maneiras do velho, pois era a isso que estavam 
acostumadas. No entanto, a nova luz dentro de vocês deseja se mover adiante 
nesta nova energia. O que acontece quando vocês têm esta polaridade, quando 
um lado quer se agarrar enquanto o outro lado quer se mover adiante? É como 
uma colisão. É como dois carros batendo de frente. Causa distúrbios em suas 
vidas. Causa depressão no centro de seu ser, pois vocês não estão certos sobre 
qual caminho seguir. Mas tudo isso, meus amigos, é temporário. Tudo isto 
passará. Estes são simplesmente sintomas do seu próprio desenvolvimento, do 
seu próprio tornar-se.
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Nós falaremos mais sobre isso em poucos momentos, mas agora nós chegamos 
ao ajuste final da energia neste espaço. Aqueles a quem nós chamamos de 
"moduladores" (weavers) têm estado ocupados trabalhando entre vocês -
trabalhando ao seu redor, modulando e fundindo a energia de forma que vocês 
não apenas escutem as palavras que estão sendo traduzidas através de nosso 
amigo Cauldre, mas que também aceitem as vibrações de energias que não são 
faladas nesta sala.

Agora, antes que continuemos, chegamos ao que é sempre a nossa parte 
favorita. É quando pedimos, com sua permissão, para irmos adiante e abraçar 
cada um de vocês. Mas hoje não são apenas aqueles que são sua Família, o 
Conselho Carmesim. São todos os aspectos de suas vidas passadas. É de fato a 
sua alma - seu Ser Verdadeiro - que deseja vir até aqui. Então, nós pediremos a 
Cauldre para parar por um instante, um pouco mais do que o usual. Nós 
pedimos a cada um de vocês que se reúnem aqui para sentirem esta energia 
que estão ajudando a criar para deixarem aqueles que se juntam a vocês em 
espírito se aproximarem para abraçá-los. Nós pedimos que façam isto agora.

[Silêncio]

A energia é de fato muito doce!

E alguns de vocês ainda se perguntam por que nós passamos tanto tempo 
dizendo-lhes da honra que temos pelos humanos. Isto é intencional. Isto é para 
deixá-los saberem que, mesmo que seu caminho possa estar difícil agora, 
mesmo que possa haver desafios em suas vidas os quais não estavam 
esperando em tal momento abençoado de mudanças, é para deixá-los saberem 
que estamos encorajando cada um de vocês a prosseguir. Deixando que 
saibam, meus amigos, que o ponto de mudança de sua Terra e 
subseqüentemente do seu universo está muito, muito próximo.

Nós pedimos a cada um de vocês que realiza o trabalho de luz - as curas, as 
viagens, as orações, as meditações e os trabalhos com seu ser interior -
pedimos a cada um de vocês que continue fazendo isto. Há momentos onde 
seria mais fácil para vocês deixarem ir, liberar, voltar para casa. Há momentos 
quando a estrada parece pesada e sem fim. No entanto, o ponto de mudanças 
- este momento que vocês têm esperado por tanto tempo, e pelo qual todas as 
suas vidas passadas têm trabalhado - está apenas a alguns passos adiante.

Nós encorajamos cada um de vocês a continuarem com os ensinamentos, a 
sustentação da energia, a abertura de novos insights. O trabalho que fazem 
não é trivial. Talvez não estejam nas manchetes de seus jornais, mas está nos 
nossos! Deste lado do véu nós vemos o que estão fazendo. E quando vocês 
tomam decisões baseadas em amor, baseadas em moverem-se adiante, é como 
se víssemos chamas na noite.
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Uma de nossas maiores alegrias será quando vierem para casa depois que 
cumprirem o que vieram fazer na Terra nesta vida. Nós passaremos o flashback 
das memórias dos seus pensamentos para mostrar a vocês o que estava 
acontecendo realmente. Nós queremos mostrar o impacto que tiveram nas 
vidas de outros que vocês tocaram, e o impacto que tiveram na Terra como um 
todo. E nós queremos mostrar a vocês o que vocês criaram em um outro lugar 
que na verdade ainda não existe, mas que vocês estão ajudando a criar. Nós 
chamamos este lugar de segunda criação. Que o dia em que compartilharemos 
com vocês o que têm feito na Terra seja de muita alegria!

Desta forma, a honra que os oferecemos é também para encorajá-los a 
continuarem a sua jornada nesta vida.

Vocês podem sentir este encorajamento vindo de todos os aspectos de suas 
vidas passadas também? Nós os incentivamos. Não, eles e nós não podemos 
fazer por vocês, como já mencionamos antes. Como muitos aqui nesta sala 
descobriram nestes últimos meses, seus próprios guias e anjos deram um passo 
atrás porque agora é a sua vez. Este é o momento de cruzar o abismo. É um 
momento solitário talvez, mas é a milha final de uma jornada muito, muito 
longa.

Agora, nós falaremos brevemente de seus começos. E falaremos sobre a nova 
energia do Humano Divino - vocês. Nós afirmamos em outras sessões que, 
quando este lugar chamado Terra foi criado há eons atrás, vocês, os anjos, 
vieram para cá. Mas apenas uma pequena parte de vocês está verdadeiramente 
consciente neste lugar chamado Terra. As outras partes do seu ser - o que nós 
chamamos o seu Ser Verdadeiro - estão nas grades do planeta e nos campos 
energéticos dos outros planetas.

Quando vocês fizeram esta jornada para a Terra, a maior parte de seu Ser 
Verdadeiro foi colocada em um casulo de energia. Havia uma razão para isto. É 
que havia muito trabalho interno, trabalho interior a ser feito. Então, a maior 
parte de seu Ser Verdadeiro foi embrulhada em uma energia de forma que 
outros não pudessem ver. Aqueles de outros planetas e outras dimensões não 
poderiam ver o seu Ser Verdadeiro. Seu Ser Verdadeiro, enquanto estivesse 
embrulhado neste casulo de energia, foi cuidado por legiões de guias e anjos 
de forma a proteger o delicado equilíbrio que era necessário.

O seu Ser Verdadeiro tem sido sempre uma expressão criativa externa. O 
Espírito tem sempre sido uma expressão criativa externa. Agora é o momento 
de parar e se voltar para dentro para descobrir algo que poderia apenas ser 
descoberto em um local solitário.

Enquanto seu Ser Verdadeiro estava embrulhado neste casulo e sendo cuidado 
pelos anjos, uma pequena porção de quem vocês realmente são veio para este 
lugar chamado Terra e começou a tomar a forma física. E quando esta parte do 
seu Ser Verdadeiro veio para cá e tomou a forma física ela também aceitou a 
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dualidade. Ela assumiu um atributo que era muito necessário para seu Ser 
Verdadeiro e pelo Espírito nesta grande compreensão chamada Terra. Uma 
parte de vocês teve que caminhar sem a percepção consciente de quem vocês 
eram. Vocês abriram mão do reconhecimento consciente de que são na 
verdade Espírito, de que são na verdade Amor. Vocês vieram para este lugar de 
terra, água, rochas e ar e não se lembravam quem vocês eram.

Isto, meus amigos, tem sido notado como o maior sacrifício que qualquer ser 
jamais fez na história da criação. Vocês esqueceram quem eram. Mesmo em 
suas orações mais profundas, em seus momentos mais serenos, vocês não 
estavam aptos a relembrar. Vocês lutaram para relembrar. Vocês pediram ao 
Espírito por sinais. Mas estas não são as regras. As regras eram que vocês 
deveriam caminhar sem lembrança, sem conexão. Oh, de fato o Espírito 
escutou cada oração! O Espírito sentiu cada emoção, mas era imperativo que 
vocês não se lembrassem. Nós não entraremos nos detalhes disto nesta noite. 
Mas estamos aqui para dizê-los que o que vocês fizeram é um sacrifício que 
nenhum outro jamais fez.

Vocês sabem que mesmo uma pedra em seu solo se lembra de que é parte do 
Espírito? Cada árvore, cada molécula, cada partícula de Luz se lembra de que é 
parte do Espírito, se lembra de sua origem. É por isso que quando os animais 
morrem eles não lamentam. Quando as árvores morrem, elas compreendem. 
Não há lamentações aqui porque há sempre a compreensão da essência de 
quem eles são. Vocês, a espécie humana, são aqueles que não se lembram. É 
por isso que nós os honramos. Pois vocês sentam aqui esta noite, mesmo 
enquanto falamos, e não se lembram! Isto também irá mudar.

Nós também afirmamos que o seu Ser Verdadeiro tem estado neste casulo que 
agora desperta. Imaginem isto como um ovo de energia que está se abrindo 
agora. O seu próprio Ser Verdadeiro, meus amigos, procura retornar à Unidade 
com vocês. Enquanto seu Ser Verdadeiro emerge e é despertado deste longo 
sono no qual tem estado, seu primeiro desejo é retornar a vocês.

De certa maneira, seu Ser Verdadeiro está de alguma forma letárgico (como 
vocês poderiam estar) depois de dormir por eons de tempo. Está um pouco 
sonolento. E há anjos trabalhando com seu Ser Verdadeiro emergente para 
ajudar a ajustar as energias. Mas a primeira coisa que seu Ser Verdadeiro 
procura fazer - o primeiro desejo de seu verdadeiro coração - é retornar a 
vocês para ser uno com vocês de novo. Vocês não sentiram à noite quando 
estavam deitados em algum lugar entre a vigília e o sono... vocês não sentiram 
uma saudade, um choro em seu coração? Meus amigos, este é o desejo 
profundo de se integrar com Tudo o que vocês são.

Devido à dinâmica de sua Terra e devido à forma com a qual os humanos 
foram criados, a vocês foi dada completa livre escolha, mesmo separados de 
seu próprio Ser Verdadeiro. Seu Ser Verdadeiro pode apenas esperar, paciente 
e amorosamente, enquanto vocês completam a sua jornada na ilusão aqui 
nesta Terra. Seu Ser Verdadeiro não pode se fundir com vocês até que abram o 
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seu coração, e até que o convidem para retornar. Isto não cabe ao seu Ser 
Verdadeiro, cabe a vocês. Se vocês escolherem partir para outra dúzia, outras 
centenas de vidas sem se reunirem, seu Ser Verdadeiro estará lá em total amor 
e total aceitação até que estejam prontos para convidar este Anjo Dourado 
para dentro de suas vidas.

Agora, cada um de vocês convidou e até mesmo implorou para que isto 
acontecesse. Mas há uma parte de sua energia humana que resiste a isso. 
Parte de sua energia humana sente-se como que haverá morte certa caso 
convidem o seu Anjo Dourado para a sua consciência. É por isso que às vezes é 
tão difícil. É por isso que se perguntam onde o Espírito está - onde estão os 
anjos. Porque ainda há uma parte de seu Ser - que se inicia no DNA e se dirige 
por todos os caminhos através das células - que ainda não está pronto para 
aceitar isto.

Queridos amigos, querida Família... honrem isto. Não lutem com isto. Honrem o 
fato de que seu próprio Ser ainda se apega a ser um humano. Pois vocês têm 
vivido muitas e muitas vidas sob esta energia, sob este véu. Lutar com isto vai 
apenas causar frustração. Lutar contra isto será uma desonra a cada uma de 
suas vidas passadas que estão aqui com vocês agora. Simplesmente honrem 
esta transição. Honrem a energia que tem curtido ser um humano. Honrem a 
energia que está focalizada em suas três dimensões.

Nos dias que virão, enquanto estiverem em seus momentos de descanso, 
enquanto estiverem dirigindo o carro, agradeçam a si mesmos. Honrem a todo 
o seu ser pelas vidas que viveu como um humano. Nós os observamos 
desejando arrancar aquela pele humana tão rapidamente para ascender, como 
vocês dizem - que algum raio desça e mude tudo. Meus amigos, isto irá 
acontecer se houver honra por tudo o que vocês têm feito até agora. Quando 
isto ocorrer e houver aquela energia de Amor rodeando tudo o que vocês têm 
feito, rodeando todas as suas vidas passadas, isso abrirá o caminho para a 
energia do seu Ser Verdadeiro se unir a vocês.

Enquanto nós caminhamos nesta sala hoje, cada um de vocês aceitou uma 
partícula da energia do seu Ser Verdadeiro. Cada um de vocês está começando 
a preencher o seu novo campo energético com esta vibração do seu Anjo 
Dourado. Continuem a honrar e a permitir que o processo continuará a 
aumentar. Vocês notarão as coisas ao seu redor parecerem diferentes de antes. 
Vocês notarão insights e percepções que nunca tiveram antes. Vocês verão as 
mudanças. Vocês estão em seu caminho para se tornarem o que nós 
chamamos um Humano Divino. Vocês manterão a energia e os atributos físicos 
e alguns dos atributos emocionais do seu ser humano. Mas vocês irão integrar 
e se fundir com seu ser Divino - com seu Anjo Dourado.

Este novo Humano Divino terá compreensões e saberes sobre coisas e pessoas 
ao seu redor. Vocês não irão saber realmente de onde isto vem, mas de fato 
eles vêm de vocês. Vocês estarão aptos a caminharem para situações e ler a 
energia sem saber como fizeram isto. Vocês estarão aptos a afetarem a sua 
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própria biologia rapidamente. Vocês estarão aptos a curarem a si mesmos 
simplesmente verbalizando a sua intenção. O Humano Divino irá se comunicar 
com outros humanos sem dizer palavras. Vocês serão capazes de afetar 
situações sem a necessidade de mostrar as fortes emoções humanas 
anteriores. Vocês estarão aptos a fazer isto simples e silenciosamente, 
conversando com outros humanos e mudando o porvir das situações.

O Humano Divino não terá necessidades. Vocês não terão necessidades, pois 
saberão que todas as coisas vêm até vocês apropriadamente. Vocês não terão 
desejos. Vocês não temerão o que vem a seguir. Vocês, os Humanos Divinos, 
estarão no agora, no presente e não se preocuparão com o futuro. Pois vocês 
sabem que a divindade dentro de vocês irá provê-los com todas as coisas.

Vocês, os Humanos Divinos, não precisarão mais se preocupar com a sua 
humanidade. Vocês não precisarão mais se preocupar com as outras pessoas. 
Vocês estarão aptos a aceitarem onde eles estão e onde vocês estão. Vocês 
estarão presentes no momento, criando no momento, criando milagres no seu 
agora. Vocês não precisam se preocupar sobre o que virá a seguir. Tudo isto 
vem simplesmente da confiança do mais profundo nível do seu Ser. Da 
confiança em sua própria alma. Confiança em seu próprio Ser Verdadeiro.

Vocês têm estado separados do seu Ser Verdadeiro por eons de tempo. Vocês 
são como uma criança que foi abandonada por seus pais em uma idade muito 
tenra. Há ainda o trauma do abandono. Vocês têm sido como uma criança que 
é deixada para se virar por si mesma em um mundo às vezes escuro, às vezes 
apavorante, às vezes desprovido. Vocês choraram à noite - vocês, a criança - se 
perguntando onde os pais foram, se perguntando por que foram abandonados, 
se perguntando por que foram deixados para se virarem por si mesmos.

Houve uma razão e um propósito divinos para isto, mas o trauma da separação, 
o pesar, a raiva e a solidão ainda estão lá. Uma doce e amorosa mãe. Um forte, 
protetor e misericordioso pai. Eles retornaram de sua própria jornada. Eles 
retornaram para estarem com vocês. Eles retornaram para encontrarem suas 
crianças, mas, no entanto, vocês parecem tão diferentes. A criança está agora 
preenchida com experiências e na verdade não há mais uma criança. Olhem ao 
seu redor para as vidas passadas que estão aqui com vocês. Vocês não são 
mais uma criança! Vocês são criadores de direito. Os suaves e amorosos pais e 
mães, eles são o seu Ser Verdadeiro. E eles também mudaram.

Quando eles (seu Ser Verdadeiro) vieram para a energia da Terra e foram para 
o seu casulo de energia, eles eram anjos como nós e, como a sua Família 
Carmesim, que tem estado a seu lado. E agora, enquanto emergem de seu 
casulo, eles estão diferentes. Eles não são como nós. Eles são grandes seres 
que aprenderam algo incrível. Quando nós olhamos para o emergente Ser 
Verdadeiro, lágrimas escorrem de nossos olhos. E agora vocês, a criança, 
vocês, os pais, estão chegando em um ponto de reconexão. Oh, que 
abençoada, maravilhosa e há tanto tempo aguardada celebração será esta! 
Realmente cabe a vocês, a criança, os humanos honrarem tudo pelo que têm 
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passado, de honrarem esta jornada, e permitirem que o Ser Verdadeiro se 
integre.

Agora, o que ocorre a nós? O que ocorre àqueles anjos que têm estado a seu 
lado através destas muitas vidas, que têm cuidado do seu Ser Verdadeiro 
enquanto ele tem estado neste ovo? Agora será a nossa vez. Vocês foram os 
primeiros a passarem por isto. Vocês foram os primeiros anjos a passarem por 
este processo. O que vocês aprenderam irá agora capacitar o resto de nós, o 
resto da nossa Família Carmesim, o resto da nossa Família do Espírito a 
também passar por este processo.

De fato, nós não precisaremos passar por todas as dificuldades e as separações 
que vocês passaram, pois vocês fizeram isto em sacrifício por nós. Nós 
passaremos por um tipo de metamorfose depois que tiverem completado e 
depois que este lugar chamado Terra vier para o seu status de ascensão. Então 
o resto de nós seguirá. Vocês serão aqueles que cuidarão de nós enquanto 
fazemos esta mudança. É muito difícil explicar todo este cenário, mas, meus 
amigos, nós os honramos carinhosamente, pois vocês não têm idéia do que 
fizeram.

Vocês irão caminhar nesta Terra por um período de tempo como Humanos 
Divinos, como professores mostrando o caminho aos outros. Vocês ajudarão a 
eles a compreenderem o profundo, belo e intenso processo pelo qual têm 
passado. Vocês serão aqueles que ancoram esta energia a qual chamamos de 
Humanos Divinos. Muitos de vocês nesta sala continuarão a trabalhar e 
aprender juntos para ajudar a solidificar esta energia do Humano Divino, para 
ajudar a ensinar, para ajudar até mesmo a formalizar. Não é por acaso que 
vocês estão aqui juntos, pois vocês serão aqueles a escreverem os novos livros.

Antes de terminarmos hoje, pedimos que olhem ao seu redor para todas as 
suas vidas passadas que estão aqui. Agradeçam a elas e as honrem. Pois elas 
os trouxeram até este ponto. Abençoem a elas assim como vocês abençoam a 
si mesmos, pois a transição pela qual estão prestes a passar mudará a história 
do passado. Nós os amamos ternamente.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

11 de dezembro de 1999 - Série da Nova Terra

Duas Terras

E assim é, meus queridos amigos, que nesta noite nos reunimos aqui com 
vocês em seu círculo. Nós temos aguardado este momento, quando nossa 
família se reúne de novo, pois parece que já faz muito tempo quando nos 
reunimos a este grupo.
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Há muita informação a ser liberada nesta noite. Vocês escutarão muitas 
palavras, vocês verão muitas imagens, meus amigos, mas, sobretudo, é a 
energia que é importante aqui. Se vocês apagarem e dormirem durante esta 
discussão, vocês não perderão nada, pois é a energia sendo liberada e 
transmitida - é a energia do amor, a energia da integração - que está aqui 
nesta noite.

Agora, antes que entremos nas discussões desta noite, eu, Tobias, falarei 
através de nosso amigo Cauldre, e enquanto faço isso, trabalharemos com 
todas as entidades que vêm agora para ajustar as energias aqui. Nós os 
chamamos de "moduladores" (weavers), pois eles estão aqui para fundir as 
dimensões, para fundir os mundos juntos. Eles estão aqui para ajudar a criar 
esse novo espaço no qual nós nos sentamos. Em muitas canalizações 
anteriores, nós dissemos que a energia que é criada aqui, quando os humanos 
se misturam com o Espírito, quando os humanos abrem seus corações para
permitirem a entrada da energia sagrada, é a nova energia, a energia para a 
qual estão indo em seus novos tempos. Então agora nós convidamos os 
moduladores para fazerem o seu trabalho. Nós chamamos cada anjo humano 
que se senta aqui para simplesmente se abrir e permitir esta oportunidade, 
permitir esta fusão.

Enquanto o anjo Bill estava falando de um lugar milhares de anos atrás 
chamado Stonehenge, aqueles que estavam lá, aqueles que estavam 
finalizando a energia para aquele momento, para abrir caminho para os novos 
tempos, os seres que estavam reunidos seja especificamente no lugar 
geográfico ou conectados a partir de seus corações, estes humanos que têm 
sustentado a energia a têm preparado para o segundo milênio. Estes, meus 
amigos, foram vocês e outros que são família. Então se houve um sentimento 
familiar com aquela jornada, foi porque cada um de vocês esteve lá, cada um 
de vocês sabia daquele momento, quando o Espírito os perguntou se poderiam 
retornar daqui a mais mil anos para se reunirem de novo, para passarem o 
bastão da energia do antigo para a energia do novo, de passar aquele bastão 
da sua mão direita para sua mão esquerda. Pois cada um de vocês irá carregar 
a energia para esta nova era. Foram vocês que estiveram lá há milhares de 
anos atrás e são vocês que retornam de novo. Vocês são de fato os guardiões 
da luz.

Muitas coisas interessantes irão ocorrer com vocês pessoalmente, para vocês 
como um grupo de humanos, para vocês como família, e para vocês como um 
planeta, nos dias que estão por vir.

Primeiro, vocês verão uma interessante reescrita dos últimos 2000 anos da sua 
história humana enquanto novas descobertas chegam. Textos antigos que têm 
estado enterrados por muito tempo estão agora prontos para virem à tona. O 
que vocês pensaram que fosse história, o que vocês aceitaram como realidade, 
irá mudar. Oh, e isto irá certamente balançar o mundo acadêmico, os doutores 
e aqueles que têm carregado a energia das suas religiões estruturadas. Haverá 
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muitas controvérsias quando estes documentos de várias partes do mundo 
vierem à tona, cada um trazendo uma verdade que está conectada a outras 
verdades que estão vindo à tona. Será muito difícil negar a nova verdade, a 
verdade de onde vocês vieram. Estes documentos e estas novas verdades 
estarão vindo logo, e elas continuarão a ocorrer pelo período dos próximos 
doze anos. Todos eles estarão relacionados uns com os outros.

Vocês olharão para estas verdades e se questionarão sobre a história que vocês 
aprenderam, e se perguntarão se talvez essa história que aprenderam através 
de seus professores estava errada. Mas nós dizemos a vocês, meus amigos, 
que vocês não aprenderam história errada no passado. O que vocês 
aprenderam foi apropriado para o momento. Mas como nós dissemos para este 
mesmo grupo em outra canalização, cada um de vocês que está aqui e todos 
aqueles que são parte da família em outras partes do mundo, estão 
literalmente reescrevendo a sua história ao superarem os seus desafios, e pela 
Luz que agora vocês trazem consigo.

Não é que os seus livros de história estejam errados. É que vocês estão 
transcendendo o tempo e literalmente mudando o porvir dos eventos que 
aconteceram no passado.

Observem os seus jornais. Observem as suas notícias. Eles irão dizer que aquilo 
que era tem agora diferentes nuanças. E quando escutarem estas coisas em 
seus programas de televisão e na Internet lembrem-se de que a sua antiga 
história não estava errada. É que vocês curaram o seu passado, o passado que 
ocorreu milhares de anos atrás. Vocês mudaram a história e a energia desse 
passado.

A forma com a qual vocês saíram de suas vidas passadas, com traumas, raivas 
ou feridas, estão sendo curadas pelo trabalho que realizam agora. Vocês estão 
literalmente mudando o curso da história passada.

Agora, aqueles que vieram aqui para modular as energias nesta sala 
completaram seu trabalho. Se vocês se permitirem agora, meus amigos, vocês 
estarão nesta energia sagrada, integrados com Tudo o que É. Esta é a fusão do 
Espírito e do humano na Unidade. Simplesmente permitam a si mesmos 
sentirem a sacralidade, e certamente o poder, onde vocês se sentam agora, 
pois, de fato, cada um de vocês é um anjo. Agora vocês sabem disso. Cada um 
de vocês veio até aqui como um ser poderoso, e tem sido sempre assim, pois 
requer um tremendo poder vir dos níveis etéreos, "os níveis de alta vibração", 
para caminhar na Terra como vocês fizeram. Requer um tremendo poder.

Aqueles que vieram para modular a energia agora partem deste espaço para 
deixarem-nos a sós para as discussões desta noite.

No passado, meus amigos, nós convidamos aqueles que vocês consideravam 
seus guias e anjos para este círculo. Mas como vocês sabem de discussões 
anteriores, seus guias e anjos se retiraram do seu campo de energia direto. 
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Como um presente de amor para vocês, eles fazem isso de forma que agora 
vocês podem assumir o seu próprio espaço e seu próprio poder. Eles 
certamente estiveram lá em amor, mas eles se retiraram do seu campo 
energético direto. Esta noite, aqueles que chegam, que se unem a nós nesta 
sala, não são seus guias e anjos. Eles não são as entidades de suas vidas 
passadas. Há doze deles que se unem a nós nesta noite. Com sua permissão 
eles entram na energia sagrada na qual estamos. Com sua permissão, dada a 
partir do coração, os doze vêm adiante, e vocês os conhecem pelo nome de 
Arcanjos. Oh, sim, há doze deles aqui esta noite. Há sete que são mais 
familiares a vocês e aos seus eruditos religiosos. Há cinco deles que não são 
tão bem conhecidos, pois seu trabalho acontece fora da energia direta da 
Terra, mas, no entanto, eles estão altamente envolvidos no trabalho que vocês 
fazem, altamente envolvidos.

Os doze são anjos, reunidos atrás de vocês, brilhando, pois eles amam estar 
neste espaço. Cada um deles conhece o significado deste grupo, deste 
momento, e de vocês. Há sete e cinco, meus amigos. Vocês compreendem os 
símbolos? Há sete chakras físicos humanos e 5 chakras etéreos. Há doze, e 
doze se reúnem aqui conosco.

Como já dissemos antes também, mesmo que vocês tenham sete mais cinco 
chakras, eles agora estão se fundindo em um, em um centro energético 
singular. Estes Arcanjos, cada um dos quais têm tido uma tarefa e um propósito 
trabalhando com vocês, cada um que tem sido um guia para vocês em suas 
antigas maneiras, estarão agora em seus novos tempos se fundindo em um. 
Eles vêm até aqui esta noite para sentir a sua presença, para se maravilharem 
com o que é estar transicionando para a tão sagrada nova energia.

Agora, antes de caminharmos para nossa real discussão desta noite, chegamos 
ao nosso momento favorito. Este é o momento em que, com a sua permissão 
dada verbalmente ou em silêncio, mas dada a partir do coração, os anjos se 
aproximam para abraçá-los e tocá-los. Eles se movem adiante para agradecê-
los pelos presentes que vocês têm dado a todos através de sua jornada aqui. 
Nós pediremos ao nosso amigo Cauldre, que canaliza nossos pensamentos, 
para permanecer em silêncio por um momento. Simplesmente abram seus 
corações e permitam que estes doze os honrem e os agradeçam, e os 
relembrem da profunda amizade que têm sempre mantido com eles.

[Silêncio]

Oh, é tão apropriado que o seu novo milênio tenha o número dois, pois como já 
dissemos em uma canalização anterior, há um novo lugar sendo criado. Este 
novo evento criativo não está apenas a milhões de anos luz no universo. Vocês 
estão apenas vendo um reflexo, uma ressonância desta nova energia a qual 
chamamos de segunda criação. A segunda criação é a energia do amor, da 
esperança e da verdade. O trabalho que vocês têm feito aqui na Terra é a 
fundação neste novo lugar. Vocês vêem os efeitos disso em seu universo e em 
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suas estrelas. Nós falaremos mais sobre esta segunda criação em um 
momento. Mas compreendam que o número é significante.

Nós passamos ao nosso amigo Cauldre (o canalizador) algumas informações de 
background para a discussão desta noite para que ele não se assustasse. Às 
vezes, ele não está tão seguro da informação que passamos por isso ele tende 
a bloqueá-la. Nós temos passado as últimas semanas trabalhando próximo a ele 
para garantir que esta informação venha à tona, para garantir que ele esteja 
confortável com ela. E nós trazemos isto para vocês agora. É simples. É dada 
em verdade. Mas pode ser difícil compreendê-la inicialmente, até que vocês 
estejam também acostumados a trabalharem com ela.

Para começar:

Daqui a dois dias em seu tempo, no dia 13 de dezembro de 1999 haverá uma 
forma de medição em sua Terra. Um tipo de compreensão energética que 
ocorrerá. Vocês passaram por várias outras medições, portanto, isto não será 
uma novidade em termos de ter os seus níveis energéticos medidos. Em 1987, 
houve uma medição sendo feita e a maioria dos humanos não sentiu nada 
neste dia. A maioria nem sequer soube que o Espírito estava olhando para o 
equilíbrio da luz e da escuridão.

No dia 13 de dezembro, a maioria dos humanos não saberá que o Espírito está 
fazendo uma nova medição de luz e escuridão. Uma nova medição das direções 
e do futuro ocorrerá nesse dia. Mas esta data é muito significativa para cada 
um de vocês aqui. É a data em que sua alma, seu Ser, será perguntado sobre 
em qual o caminho gostaria de prosseguir. É uma medida de onde vocês 
permanecem. Nesse dia ocorrerá um pedido do Espírito a cada um de vocês, 
para perguntar se vocês estão prontos para continuarem com a jornada. A 
jornada de carregarem a luz. A jornada de criarem a energia da nova criação.

É uma questão que o espírito faz sabendo a profundidade e a seriedade contida 
na pergunta. Pois nós sabemos, o Espírito sabe, quão pontifícia e solitária a 
jornada humana pode ser. Nós sabemos que as coisas nem sempre são o que 
parecem ser.

Esta medição de energia será feita para a Terra em geral, e para cada ser 
humano. E, mais uma vez, eles podem não estar conscientes de que este é um 
importante ponto de transição. Nos impressiona o fato de que todo o foco tem 
estado em seu Y2K, a transição do calendário. Isto é apropriado, pois a 
medição é feita silenciosamente.

Meus amigos, saibam e compreendam que este dia é significante, pois é um 
ponto energético intermediário entre a medida feita em 1987 e a medida final 
que está projetada para acontecer no ano 2012. Nós dizemos que este é um 
ponto energético do meio do caminho. Agora, de acordo com as antigas 
profecias, a sua Terra poderia estar em chamas. A medição poderia ter sido 
tomada neste momento para determinar como proceder. Mas como vocês 
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sabem, com base no amor e na intenção dos humanos que caminham sobre a 
Terra, ela não está em chamas. A Terra parece muito saudável agora.

Olhem para as economias ao seu redor. Olhem para as grandes invenções que 
estão ocorrendo em sua medicina, nas comunicações e em muitos outros 
campos. Olhem para a paz que existe na maioria dos lugares em sua Terra. 
Olhem para a abundância em suas próprias vidas agora. Isto não foi 
profetizado para estar acontecendo agora.

Poderia haver pequenos grupos de humanos deixados na Terra na antiga 
história. Eles estariam continuando o trabalho da nova civilização. Mas aqui 
estão vocês, aqui estão vocês.

Enquanto esta medida é tomada, acessada e os ajustes apropriados de suas 
grades ocorre - com base nesta medição - muitas coisas ocorrerão. Nós 
tentaremos explicar.

De certa maneira, meus amigos, vocês podem olhar para ela como o início da 
separação das realidades da Terra. A Terra se moverá para duas realidades 
diferentes coexistindo lado a lado. Duas verdades diferentes convivendo lado a 
lado. Isto será como ter um pôr-do-sol e o nascer do sol ocorrendo 
simultaneamente. Parecerá estranho se não estiverem preparados para isso. 
Parecerá desconfortável. Mas vocês e outros trabalhadores da luz que fizeram 
muito trabalho de transmutação de energia e de compreensão saberão o que 
está acontecendo.

Literalmente, depois que a medição energética for feita, vocês podem imaginar 
duas Terras diferentes surgindo agora lado a lado, juntas. Elas estarão no 
mesmo espaço, mas elas serão diferentes. Haverá a Terra da nova energia, 
para aqueles que assim escolherem - ou para aqueles que fizeram o salto 
através do abismo - que desejam caminharem para um lugar de amor, e que 
desejam ser os pioneiros na nova energia.

A nova Terra terá uma energia para aqueles que liberaram o seu karma. Talvez 
haja algum resíduo, mas eles liberaram seu karma. Eles reescreveram a sua 
história.

Esta nova Terra terá diferentes atributos energéticos associados com ela, 
diferente do outro mundo que vive lado a lado. Nós estamos aqui para dizer a 
vocês, queridos amigos, que vocês e outros trabalhadores da luz que caminham 
para esta nova energia da Terra estarão coexistindo lado a lado com os outros, 
que escolheram por razões cármicas não irem adiante. Eles estarão vivendo em 
outra realidade, ou uma verdade separada, lado a lado com vocês. Vocês 
estarão trabalhando com eles, vocês estarão conversando com eles, vocês 
passarão por eles nas ruas, no teatro e em seus jogos. Mas vocês estarão 
vivendo em dois mundos diferentes! A energia do seu será diferente da energia 
do deles.
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Como já dissemos, isto pode ser desconfortável no início. Vocês poderão sentir 
aquele puxão energético para retornar para aquele espaço antigo. Mas vocês 
não precisam se preocupar em serem puxados de volta para o velho. Suas 
energias, as grades da Terra e a realidade onde vocês vivem será diferente. 
Elas não permitirão que vocês sejam puxados de volta.

Para aqueles que não se moverem adiante para este mundo da nova energia 
que existe lado a lado com o da antiga, nós pedimos que honrem cada um 
deles. Pedimos que compreendam que eles ainda estão andando através de 
seus caminhos e suas compreensões, e isto é apropriado. É realmente 
apropriado que alguns permaneçam na antiga energia, pois eles também 
continuam para serem âncoras energéticas. Não é apropriado que todos vocês 
mudem para o novo neste momento, pois isto poderia causar um desequilíbrio. 
Então há aqueles que estão concordando em permanecer na antiga energia 
para continuarem a equilibrar e ancorar a energia.

Dois mundos, lado a lado. Duas realidades coexistindo juntas. Uma sem saber 
que a outra mudou. Uma sem compreender que há dois mundos. O outro, o 
mundo da nova energia, é abençoado com grande compreensão, mas, no 
entanto, com grande responsabilidade também. Responsabilidade de guiar 
aqueles que procuram sua ajuda para atravessarem o túnel, para liberar tudo o 
que não serve mais. Para mudarem seus livros de histórias também, para que 
possam estar em sua realidade.

A medição ocorrerá daqui a dois dias (13 de dezembro de 1999). Nós 
compartilhamos isto com vocês, pois vocês começarão a sentir uma intensidade 
que nunca sentiram antes. Uma verdadeira mudança, uma mudança para a 
qual vocês têm estado ansiosos e sobre a qual já tiveram algumas prévias. Mas 
esta será uma verdadeira mudança. Não haverá nenhuma dúvida sobre isso em 
sua mente, sobre o que está acontecendo. Vocês serão capazes de sentirem 
literalmente a Terra - as energias da Terra - se tornar duas em vez de uma. 
Vocês verão a grande divisão ocorrer.

Algumas coisas podem lhes trazer tristeza. Algumas podem trazer melancolia. 
Vocês podem desejar gritar para seus amigos e sua família para dizê-los o que 
está acontecendo, para trazê-los para o mundo da nova energia. Compreendam 
a propriedade desta mudança neste momento. Vocês também verão evidências 
disto nas mudanças da Terra que começarão a ocorrer agora, mais 
rapidamente.

Nós pedimos que observem as suas notícias para verem as mudanças que 
estarão ocorrendo. De novo, a maioria dos humanos não estará tão consciente 
do que está acontecendo. Eles não compreenderão as implicações das séries de 
eventos que acontecem. Cada evento individual pode não parecer tão grande, 
mas quando vocês conectam os pontos e olham para a série de eventos que 
estão ocorrendo, vocês começarão a ver sobre o que estamos falando.
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Haverá ajustes - grandes ajustes - nas grades magnéticas da Terra causando 
algum desconforto físico e definitivamente desequilíbrios emocionais. Vocês 
serão capazes de literalmente ver isto ocorrendo se vocês plotarem as 
variações do campo magnético da Terra, e os movimentos do pólo magnético. 
A partir disso, vocês serão capazes de observar as mudanças que ocorrerão 
depois da data 13 de dezembro de 1999. Mais uma vez, esta é a metade do 
caminho energético entre a grande medição feita em 1987 e a conclusão deste 
período de tempo no seu ano de 2012.

Este é o tempo da separação, como nós chamamos. É o tempo de se tornarem 
duas Terras. Isto é apropriado, pois, em seu futuro, depois do que foi projetado 
para ser o ano de 2012 - um momento de mudanças quânticas - haverá duas 
Terras existindo, e elas não mais estarão lado a lado. Elas não estarão mais 
ocupando o mesmo espaço. Elas serão duas depois desta data. Esta data, como 
vocês sabem, não é fixa. É simplesmente um ponto de referência no futuro. A 
mudança final poderá ocorrer antes disso, tão cedo quanto o ano de 2007. Mas 
agora, apenas dizemos que estamos num ponto intermediário.

Um pouco depois da medição de 13 de dezembro ocorrerá um evento 
astrológico muito poderoso. É um evento que foi planejado muitos eons atrás. 
Este é um alinhamento específico dos planetas no quinto mês do seu novo 
milênio. O propósito deste evento é trazer uma nova energia. É uma energia de 
renovação. É uma energia de recursos. A base é que é uma energia de 
capacitação que virá no quinto mês.

Este evento tem se alinhado por um período muito longo de seu tempo. E mais 
uma vez, seus profetas assumiram que a Terra como vocês a conhecem 
poderia não mais existir. Haveria apenas pequenos bolsões de humanos 
remanescentes depois da grande limpeza. Este alinhamento dos planetas no 
quinto mês poderia trazer a eles novas energias para construírem uma nova 
raça humana.

De novo, meus amigos, a Terra está diferente. Não houve necessidade para 
destruição e caos na Terra. Os níveis vibracionais foram bastante elevados de 
forma que esta energia que vem poderá ser usada por vocês e por todos os 
humanos. É a energia da nova capacitação.

E, se vocês puderem ver o calendário de eventos que estão ocorrendo, daqui a 
dois dias haverá a medição e o início da separação. Em cinco meses, novo 
poder virá para cada um e todos vocês. E então as coisas irão realmente 
começar a acontecer!

Nós trazemos isto a vocês em um nível pessoal. Nós compartilhamos com vocês 
o que vocês podem fazer agora em suas vidas como humanos, pois cada um de 
vocês fez as perguntas: "O que eu deveria saber?" ou "O que eu deveria fazer, 
Espírito?"
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Nós damos a vocês uma resposta que de alguma forma vocês não esperavam; 
no entanto, olhem para a simplicidade e olhem para a verdade desta resposta. 
Para ajudá-los a explicar isto, nós damos a vocês dois cenários.

O primeiro é o cenário do mundo da velha energia. No mundo da velha energia 
há um filme sendo feito. É um filme simples. É sobre um humano em uma 
bicicleta pedalando através do país, passando por várias experiências. Este ser 
humano não tem um mapa, ele simplesmente segue as estradas para cima e 
para baixo. Ele tem muitas experiências ao longo do caminho. Mas ele precisa 
subir na bicicleta toda manhã e pedalar, enfrentar os ventos, o sol e os 
elementos, e precisa lidar com o trânsito na estrada. Isto é difícil e os músculos 
doem. O humano precisa parar para comer e para descansar. É uma jornada 
difícil.

Oh, há muitas bênçãos, mas é uma jornada difícil. Nós usamos a metáfora da 
bicicleta porque isto não é tão simples quanto entrar em um carro, virar a 
chave e pisar no acelerador. Não, a jornada do ser humano até agora tem sido 
pedalar e tentar descobrir aonde ir sem um mapa, e sem saber. Literalmente 
"caindo" na experiência.

E então há o humano da nova energia que se move para esta nova Terra 
depois que esta medição é feita. E nestes cenários do filme do humano na 
bicicleta, o humano e a bicicleta não estão se movendo. Eles parecem estar 
misteriosamente flutuando e se equilibrando. O pano de fundo está se 
movendo, não o humano na bicicleta.

Agora, para todos aqueles que virem este filme mais tarde, parecerá que o 
humano da nova energia está pedalando e fazendo com que a bicicleta ande. 
Mas não é assim. O pano de fundo é que se move.

A história aqui é simples, meus amigos. Vocês estarão se movendo para uma 
energia onde vocês não precisam pedalar, onde vocês não precisam pensar no 
que fazer a seguir. Onde vocês não precisam brigar em sua mente sobre "o que 
vocês deveriam saber" ou "o que vocês precisariam fazer", pois irá até vocês. 
Vocês estarão em um lugar de graça, paz e poder. O cenário irá mudar. Virá 
até vocês apropriadamente. Não é uma simples estrada bidimensional na qual 
vocês estarão. O cenário é multidimensional e mudará constantemente ao seu 
redor. Vocês apenas precisam estar no momento presente. Vocês não precisam 
se preocupar sobre onde deveriam estar ou sobre o que vocês poderiam estar 
fazendo a seguir. Pois quando vocês se sentarem sobre suas bicicletas, vocês 
chegarão a uma compreensão de que todas as coisas são como elas deveriam 
ser. De que vocês não precisam se preocupar sobre a próxima experiência, pois 
ela será trazida para vocês a partir dos grandes potenciais. A partir das 
escolhas que estão lá, o pano de fundo apropriado será trazido para vocês.

Vocês não precisarão se estressar sobre as contas de casa se se sentarem 
calmamente sobre suas bicicletas. Vocês não precisarão se preocupar sobre 
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qual poderia ser o seu trabalho, pois o trabalho apropriado virá até vocês. O 
cenário se move - o ambiente se modifica - vocês não.

Isto pode parecer um pouco desconfortável no início, pois vocês irão acordar de 
madrugada e querer saber o que vocês poderiam fazer. Simplesmente sentem-
se sobre a sua bicicleta! Oh, vocês se preocupam pensando que a sua bicicleta 
cairá se vocês não estiverem pedalando. Saibam, meus amigos, que vocês são 
humanos capacitados e que a bicicleta se equilibrará por si mesma. Saibam e 
confiem em seus corações que o novo e apropriado pano de fundo será trazido.

O que isto significa? Isto significa que indivíduos virão até vocês de maneira 
sincronística como nunca ocorreu antes. Eles virão até vocês quando for o 
momento para que sejam curados, e quando for o momento para que passem 
do mundo da antiga energia para o da nova.

Todas as coisas que vocês precisarem serão trazidas para vocês. A bicicleta 
permanecerá a mesma; o pano de fundo é que muda. Vocês não precisam 
temer se vocês foram bons ou maus, ou qual é o seu equilíbrio de luz e 
escuridão. Vocês já passaram por isto, vocês realmente liberaram o seu karma. 
Vocês reescreveram suas histórias. Ainda há resíduos de karma lá, mas sentem-
se em um lugar de amor em sua bicicleta - em um lugar de confiança - e 
observem o que acontece. Vocês ficarão impressionados. Será a antítese da 
maneira como os humanos têm vivido suas vidas até agora. Pois cada dia eles 
arrastam suas bicicletas, eles lutam para subir as montanhas e ficam 
imaginando o que virá a seguir, temendo o que se esconde nas árvores e 
arbustos, se preocupando a respeito de quando o pneu irá furar.

Este é o jeito do humano da velha energia. Vocês estão definindo a maneira 
humana da nova energia. Através de sua confiança no Ser e no Espírito, vocês 
criaram este novo jeito. Vocês ficarão espantados com o que acontece quando 
vocês se sentam tranqüilamente e permitem que as coisas apropriadas venham 
até vocês. Mesmo quando seu intelecto diz a vocês que este não é o caminho 
para se ir, "quando ele envia sinais de perigo", simplesmente respirem 
profundamente e liberem, e saibam e confiem na sua sacralidade.

Nós não poderíamos estar compartilhando isto com vocês se isto não fosse 
verdade. Seus guias não poderiam ter se retirado da sua energia direta se não 
fosse o momento para cada um de vocês; se as medidas não estivessem sendo 
feitas neste momento; se não fosse apropriado começar a nova jornada; se não 
houvesse um grupo de família de trabalhadores que estavam prontos para 
começar a experimentar os atributos da nova energia.

Parecerá estranho no início, então, simplesmente estejam em paz. Vocês vão 
querer controlar as coisas. Vocês vão, talvez, ter medo. Vocês pensarão que 
deveriam estar fazendo algo, mas, meus amigos, vocês estão fazendo algo. E
vocês começarão a compreender que, enquanto vocês se sentam sobre suas 
bicicletas e permitem, todas as coisas vêem até vocês. E, à medida que elas 
vêm até vocês, vocês saberão o que fazer com elas. Quando os humanos 
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vierem até vocês e disserem que estão sofrendo, e disserem que eles não 
podem mais continuar como humanos na forma física, vocês saberão o que 
dizer a eles. Vocês saberão o que é apropriado. Virá de um lugar dentro de 
vocês que é da maior verdade e da maior luz. Isto irá quase tirá-los do chão 
para verem quem vocês são! Vocês ficarão surpresos com o que vem da sua 
boca e do seu coração! Basta apenas "permitir" e "ser" para que isto ocorra.

Esta mesma energia e informação que damos a vocês nesta noite está sendo 
dada a outros ao redor de seu mundo. Há várias maneiras de explicar a mesma 
informação de que já é tempo. Cada um de vocês tem passado por tantas 
dificuldades em suas vidas... Cada um de vocês aqui tem a força da intenção 
que cria novos universos. Vocês têm tido a força da intenção. Para estarem em 
um lugar de amor, para superar os desafios, para enfrentar a mais obscura das 
batalhas e permanecer aqui, para se moverem adiante e se tornarem parte do 
evento pelo qual têm esperado.

É a hora da medição. O início de dois mundos, simultaneamente. É o 
alinhamento dos planetas para prover o verdadeiro poder. Então, esta é a 
nossa forma simples de dizer: "O seu momento está aqui agora." Se vocês 
estão incertos sobre estas coisas, observem os eventos em suas notícias nos 
próximos dias, semanas e meses para verem o que acontece, para verem sobre 
o que nós falamos.

O que está realmente acontecendo, meus amigos, "o que está realmente 
acontecendo" é que cada um de vocês veio aqui com a energia do amor, com a 
energia do Cristo brilhando, irradiando de dentro de vocês, para criar este 
mundo. Vocês vieram para a Terra e se tornaram seres físicos. Vocês ficaram 
trancados na densidade da Terra e compartilharam a sua vibração com a mãe 
Terra, intencionalmente. Vocês vieram para serem seres de massa e solidez. 
Vocês passaram por eventos obscuros em suas vidas de propósito. Vocês 
passaram por estes eventos por escolha própria, com a compreensão da luz e 
da escuridão.

Mas a luz crística que vocês carregavam com vocês, vocês também a 
esconderam para protegê-la. Profundamente dentro de suas consciências. 
Tinha que ser protegida. O anjo que vocês são protegeu a luz crística em seu 
interior. Esta luz crística precisava ficar escondida até o momento apropriado.

Vocês imaginam o que vocês têm estado procurando e que estava perdido. 
Vocês se perguntam sobre suas almas gêmeas. Vocês se perguntam sobre o 
seu amor verdadeiro. Vocês se perguntam por que vocês não se sentem 
completos. É porque vocês esconderam - intencionalmente - esta luz crística em 
sua consciência. Vocês a protegeram como os pais protegendo a criança. E, 
agora que vocês passaram através de seus ciclos de vida, agora que vocês 
saíram da roda cármica, agora que as energias do planeta, da consciência da 
massa humana e particularmente a sua própria energia estão apropriadas, esta 
luz crística que vocês carregam está pronta para vir à tona. Cuidem dela como 
uma criança. Assegurem ao seu Ser que vocês estão a salvo e protegidos. 
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Assegurem ao seu Ser que vocês estão no maior lugar da verdade e da graça 
com o Espírito, e que vocês não podem ferir a sua luz crística, a sua criança 
crística. Pois ela agora quer nascer uma vez mais.

Estas metáforas são fortes meus amigos. A luz crística dentro de vocês deseja 
nascer de novo. É por isso que vocês sentiram as coisas pelas quais passaram 
nestes últimos meses em particular. Este é o motivo do desconforto. Este é o 
motivo da dor dentro de seu Ser.

Daqui a dois dias será a medição. Daqui a dois dias vocês estarão partindo. 
Vocês estarão deixando a antiga Terra.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

31 de dezembro de 1999 - Série da Nova Terra

A Canalização do Milênio

Parte I - Os Guias, a Medição e a Nova Energia

E assim é, meus queridos amigos, que esta família se reúne de novo. Nesta 
manhã, nós entramos lentamente neste espaço com vocês (31 de dezembro de 
1999). Vocês nos convidaram para sua reunião. Juntos, humanos e o Espírito e 
todos que se reúnem deste lado se juntam agora para formar o espaço 
sagrado. Como já dissemos antes em outras reuniões como esta, quando os 
humanos convidam os anjos - quando nós nos fundimos - nós criamos um 
espaço sagrado, uma nova dimensão, uma dimensão e uma energia que nunca 
foram conhecidas antes. Esta é, meus amigos, a energia do Novo Mundo, do 
Novo Humano. E está ocorrendo aqui enquanto nos reunimos nesta manhã.

Agora, haverá muitas dinâmicas energéticas ocorrendo aqui e nos próximos 
minutos, eu, Tobias, falarei através do nosso amigo, aquele a quem chamamos 
Cauldre. Enquanto isto ocorre, aqueles a quem chamamos de "moduladores" 
(weavers) virão para ajustar e equilibrar a energia, permitindo que aqui ocorra 
a mais apropriada fusão. Isto levará alguns minutos.

Oh, meus queridos amigos, há um evento ocorrendo, e está ocorrendo neste 
dia (31 de dezembro de 1999). É um evento humano, mas ele tem atributos e 
características muito poderosos. Mesmo que seja apenas uma mudança de data 
- indo de um milênio para outro - vocês, como humanos, irão testemunhar algo 
que está cheio de energia e de símbolos que pedimos que observem 
cuidadosamente. À medida que o novo milênio irrompe através da Terra, 
observem para ver o que acontece. As reações de outras pessoas no planeta, 
até mesmo as reações de suas máquinas, as reações da própria Terra -
observem o que acontece aqui. Nós sabemos que vocês já suspeitam do que irá 
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acontecer, e será muito pouco, com exceção de alguns bolsões isolados de 
polaridade. O que isto está lhes dizendo, enquanto o novo milênio varre a 
Terra, é que todos vocês fizeram bem o seu trabalho aqui, o trabalho de 
ajustar, realizar mudanças e trazer paz e unidade à sua Terra.

Este poderia ter sido um momento preenchido com caos, e, sim, como já 
dissemos antes, poderia ter sido um momento onde a Terra estaria em chamas. 
Mas regozijem-se hoje, neste local, pelo fato de que isto não ocorreu. 
Regozijem-se pelo fato de que muito pouco aconteceu exteriormente, mas 
interiormente muito ocorreu. Vocês fizeram muitas mudanças para permitir isto, 
para que este seja um momento pacífico e alegre ao invés de um momento 
triste e caótico. Este é o significado deste dia. É por isto que nós deste lado do 
véu estamos nos regozijando, observando isso se espalhar pelo seu mundo. E 
vocês se perguntam por que nós os honramos tanto.

Há muito sobre o que falar hoje. Nós iremos em frente em um momento. Mas 
primeiro nós explicaremos um pouco sobre a energia aqui. Eu, Tobias, já fui um 
humano. Eu caminhei sobre a Terra há muitos e muitos anos atrás. Eu não 
caminhei sobre a Terra tão recentemente como nosso amigo Cauldre nos 
lembra. Por isso, eu não estou tão familiarizado com o que está ocorrendo, com 
as transmutações de energia, mas nós estamos aqui certamente em amor e 
suporte. A energia que é trazida através de Tobias e os outros que se reúnem 
aqui é a energia do que nós chamamos de Conselho Carmesim. Para simplificar, 
o Conselho Carmesim é um grupo de energia espiritual baseado em ensino. 
Aqueles que fazem parte deste grupo vão para novas energias e novas criações 
através de todo o universo para aprender a lidar com estas novas energias e 
então ensinar aos outros. Há uma freqüência de cor a qual vocês denominam 
carmesim que é associada a isto. É, de certa forma, uma fraternidade de 
professores. Ela não é exclusiva.

Aqueles que se reúnem nesta sala hoje, aqueles que foram trazidos até aqui, 
por mais estranhas que as circunstâncias possam parecer, são todos parte da 
família carmesim. Pois cada um de vocês, como vocês sabem em seus 
corações, é um professor. Cada um de vocês é um ministro do amor e da luz. 
Cada um de vocês trabalhou conosco, e todos nós trabalhamos juntos na 
energia de Kryon. Então há um sentimento familiar aqui.

Aqueles que modulam as energias, que fundem as energias da consciência 
humana com a consciência do outro lado do véu estão completando o seu 
trabalho de fundir as energias. O que temos feito com vocês é criar uma nova e 
sagrada consciência, uma nova dimensão. Ela não foi criada antes, mas será o 
padrão do mundo da nova energia para o qual vocês estão fazendo a transição. 
É quando a consciência humana e o Espírito se fundem, e há camadas que se
sobrepõem umas às outras. É por isso que vocês se sentem como se 
estivessem caminhando entre os mundos ultimamente, por que estas duas 
energias que têm estado separadas estão agora se fundindo. Como já dissemos 
em canalizações anteriores, pode haver um período de desconforto físico. É por 
isso que alguns de vocês que estão aqui estão passando por reações corporais, 
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reações biológicas. Está ocorrendo uma integração. Para outros, há o 
desconforto emocional, pois está ocorrendo a fusão de quem vocês são com 
Tudo o que Vocês São. Sejam pacientes com este momento pelo qual vocês 
estão passando. Sejam pacientes com o processo.

Aqueles que vieram para modular as energias agora partem deste local 
apropriadamente. Agora chegamos ao nosso momento favorito nestas reuniões. 
Como já dissemos antes, as palavras aqui não são tão importantes. É a energia 
criada. São os símbolos transmitidos para vocês e de vocês e do Espírito. É a 
reunião da família em um local seguro e sagrado.

Agora com a sua permissão, dada silenciosamente a partir de seus corações, e 
apenas com sua permissão, nós pedimos para prosseguirmos para a fusão final 
desta energia. Nós pedimos para chegarmos mais próximo e abraçá-los, para 
beijá-los na face, para nos reunirmos com vocês energeticamente. Há outros 
que se reúnem a nós hoje e que serão descritos mais tarde. Mas, por agora, 
nós pediremos ao nosso amigo Cauldre para ficar em silêncio por um momento, 
e, se for apropriado, para vocês abrirem os seus corações, para darem 
permissão para que entremos para tocá-los uma vez mais.

[Silêncio]

Meus queridos amigos, nós falaremos hoje sobre três eventos que ocorreram 
no ano que passou.

O primeiro (não necessariamente na ordem cronológica, mas aquele que se 
relaciona ao agora), durante a última parte deste ano: Ocorreu um evento que 
causou um certo pesar para os trabalhadores da luz aqui nesta sala e muitos 
outros. Este evento foi quando seus guias e anjos, que sempre estiveram em 
seu campo de energia por tanto tempo quanto têm estado na Terra, fizeram 
sua última retirada da sua energia. Eles sempre preencheram um espaço 
sagrado ao seu redor. Eles sempre estiveram próximos. Oh, sim, talvez eles 
possam não ter sempre preenchido todos os seus pedidos humanos, mas eles 
sempre preencheram um espaço. Eles eram ancoradores (place-holders) e 
equilibradores (balancers) de energia para vocês. Eram aqueles que faziam a 
ponte no véu para vocês, e que assim mantiveram o equilíbrio. Enquanto vocês 
estavam tão focalizados no seu estado humano, eles mantiveram o equilíbrio de 
volta para casa.

Na última etapa deste ano, eles partiram do seu campo de energia. Cada um de 
vocês teve uma reação diferente para isso. Houve sentimentos de grande perda 
e sem saber por quê; de grande vazio, sem compreenderem os sentimentos de 
que o Espírito havia lhes abandonado, sem saberem por que vocês estavam se 
sentindo como se seu melhor amigo e o amor da sua vida houvesse 
simplesmente partido. E, alguns de vocês experimentaram isto literalmente, 
mesmo enquanto isto ocorria. Os seus guias deixaram o seu campo energético 
apropriadamente, de forma que vocês pudessem começar a incorporar a 
energia de seu Ser Verdadeiro em sua realidade. O seu Ser Verdadeiro não será 
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mais mantido em outra consciência. Vocês não estão mais se conectando ao 
seu Ser Verdadeiro apenas em seus mais profundos estados meditativos. Seus 
guias partiram assim como os devas deixaram a Terra anos atrás. Eles 
deixaram o seu espaço energético agora para permitir-lhes se integrarem com 
seu Ser Verdadeiro. O seu Ser Verdadeiro não podia vir porque o espaço estava 
tomado. Quando seus guias se retiraram, o espaço ficou vazio. E houve uma 
reação de sua parte.

E, agora nesta reunião sagrada que nós realizamos aqui com os trabalhadores 
da luz que são da mais elevada ordem de vibração, seus guias retornam uma 
vez mais para tocá-los, para uma vez mais relembrá-los de que vocês nunca 
estão sós. Eles retornam para se sentarem aqui com vocês em amor e suporte. 
Eles retornam para encorajarem cada um de vocês a continuar sua jornada, por 
mais difícil que ela possa estar sendo. Eles encorajam vocês a continuarem a 
sua jornada. Se agora vocês têm uma experiência de amor, de casa, é porque 
seus guias retornam agora para este breve momento do tempo. E eles deixam 
vocês saberem que, mesmo que eles tenham partido do seu campo energético 
direto, eles não partiram inteiramente. Metaforicamente, eles simplesmente 
deixaram as salas da casa a qual eles têm estado visitando por todo este 
tempo. E eles deixaram a casa para vocês. Eles a deixaram para vocês de 
forma que pudessem abrir as portas e janelas de sua alma para permitirem que 
seu Ser Verdadeiro entrasse. Este é o primeiro evento. Eles lhes dão boas-
vindas. Eles compartilham com vocês um amor e uma conexão que é muito 
forte e pessoal e está profundamente dentro de vocês.

O segundo evento deste ano é de certa forma difícil de explicar, pois envolve 
física que a sua consciência humana pode não estar consciente. Então, durante 
este momento, seus guias que estão aqui irão ajudá-los a traduzir símbolos 
para uma melhor compreensão do que as palavras humanas não podem 
descrever. Em seu ano - a primeira parte dele - ocorreu um evento nos níveis 
cósmicos que terá uma implicação no seu nível humano ou terrestre, não 
imediatamente para a maior parte, mas durante um período de tempo. Seu 
universo foi preenchido com a energia e as dinâmicas da dualidade, do que 
vocês chamam de luz e escuridão. E certamente na Terra os mesmos atributos 
energéticos estão presentes e são encontrados. O equilíbrio da luz e da 
escuridão - a batalha das luzes e das trevas - em seu universo e em seu 
planeta tem sido apropriado. Pois há um plano muito, muito maior do que 
simplesmente observar qual lado vence. Um plano muito maior. Em seus 
corações vocês sabem disso, de que nem apenas a luz nem apenas a escuridão 
são corretas, ambas são corretas. Mas a dualidade em seu universo foi 
importante para ajudá-los a compreenderem (de algo novo muito maior) o que 
nós temos chamado de "a segunda criação". Esta dualidade, esta diferença 
entre a luz e a escuridão causou muitas batalhas, causou muita dor, causou 
muitos dos horrores da sua história terrestre, mas foi tudo apropriado. Tem 
sido muito apropriado.

Mais cedo no seu tempo linear, ocorreu um evento antes que fosse previsto. 
Ocorreu um evento onde, no nível central da energia de seu universo, houve 
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um acordo entre os pólos, entre a luz e a escuridão. Houve um acordo onde a 
luz e a escuridão retornariam juntas como um novamente, como resultado das 
compreensões significativas e do conhecimento de eons de batalhas e eons de 
separação. Na realidade, sempre foram um, mas elas escolheram serem lados 
diferentes do espelho. Elas escolheram compreender e se tornarem um através 
da separação. E agora elas escolheram se reunir de novo.

As implicações não afetam todas as coisas imediatamente. Pois todas as coisas, 
particularmente do seu lado do véu, ainda estão muito apegadas em sua 
realidade da continuação da separação. A realidade do seu lado do véu é de 
que há diferença entre a luz e a escuridão. Então vocês verão os efeitos dos 
dois lados continuarem por enquanto em sua Terra. Mas nós queremos que 
cada um de vocês, trabalhadores da luz, saiba que podem se conectar a isto, 
para mergulhar em seus níveis mais profundos. Vocês podem vir para o 
sentimento do retorno à unidade. E, meus amigos, pede-se que cada um de 
vocês vá ao lugar onde o dois se tornou um, para sentirem esta energia e 
ajudarem a trazê-la para a Terra.

Se vocês têm se perguntado o que é que poderiam fazer aqui, se vocês têm 
sentido como se estivessem em um padrão de ancoramento nestes últimos 
anos, se vocês sentiram que têm estado esperando e marcando tempo, saibam 
que o momento agora é apropriado. Muitos eventos ocorreram em sua Terra 
para que fosse apropriado trazer esta energia do um, que não é mais o dois, 
que não é mais a separação da luz e da escuridão. Trabalhando com os 
professores do nosso lado do véu, nós ajudaremos a levá-los àquele local de 
consciência para se tornarem aclimatados com o sentimento disto, onde a luz e 
as trevas se fundem de novo. Nós os levaremos em uma jornada mesmo neste 
final de semana [31 de dezembro de 1999 a 02 de janeiro de 2000 - em cada 
dia realizou-se uma Canalização do Milênio - Partes I, II e III], para trazê-los a 
este local, para dar a vocês uma sensação consciente de como é isto, para 
ajudá-los a integrarem em sua própria biologia, em suas próprias emoções, e 
em suas próprias mentes, para dar-lhes o sabor que isto tem. Pois há aqueles 
que são necessários para trazer isto para a sua Terra neste momento.

Meus amigos, tudo isto se conecta com os eventos que ocorreram até agora, e 
com os eventos que não estão ocorrendo hoje. Meus amigos, vocês podem 
dizer, vocês podem proclamar esta noite que vocês fizeram, que vocês fizeram! 
Que a humanidade o fez de uma maneira assombrosa!

Houve um terceiro evento que ocorreu recentemente, em uma data que nós já 
demos a vocês, e que já analisamos, o dia 13 de dezembro de 1999. Houve 
uma reunião recente onde nós discutimos muito sobre isto. Nós falaremos um 
pouco mais agora. Nesta data, que foi o ponto energético intermediário entre o 
seu ano de 1987 e o ano de 2012, houve a realização de uma medição. Houve 
uma pesquisa de opinião em sua Terra. Mais uma vez, dizemos que a maioria 
das pessoas não sentiu isso, não sabem disso. Foi apenas uma medição deste 
lado do véu. Mas houve algo significante nele. Foi o início do que nós 
chamamos de "as duas Terras", os dois mundos. Nós não queremos dizer que a 
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Terra se dividirá em duas fisicamente. Nós queremos dizer que isto ocorreu de 
um ponto de vista da consciência.

Há aqueles que estão prontos para irem para a Terra da nova energia neste 
momento. Há aqueles que estão prontos para começar a integrar o Ser 
Verdadeiro em suas realidades. Há também aqueles que decidiram 
apropriadamente que ainda não é o momento para eles, pois compreendam 
que de fato é preciso continuar a haver equilíbrios. Pois se todos tivessem 
escolhido ao mesmo tempo caminhar para a nova energia, isto poderia ter 
causado um desequilíbrio. Então honrem aqueles que ainda não atravessaram, 
que ainda não decidiram. Há um pequeno grupo de trabalhadores da Luz ao 
redor do mundo que decidiu dar o passo para o mundo da nova energia. Estes 
dois mundos irão existir lado a lado por um período de tempo. Como já 
dissemos antes, aqueles no mundo da nova energia estarão conscientes dos 
seus atributos, estruturas e dinâmicas energéticas bem como da velha energia. 
Aqueles que permanecem no mundo da velha energia não estarão conscientes 
de que houve uma divisão.

Nesta medição, foi perguntado no nível de sua alma se vocês estavam prontos 
para darem um passo adiante, se vocês estavam prontos a se tornarem 
pioneiros no mundo da nova energia, um mundo que existe lado a lado com a 
sua velha energia. Nesta medição, foi perguntado se vocês estavam prontos 
para reescreverem a história de seu passado. O que nós queremos dizer com 
isso é que na atual vida que vivem - vocês designaram esta vida como a vida 
da cura. Ah, e vocês ainda imaginam por que é que vocês gastaram tanto 
tempo na sua cura e por que é que vocês são curadores. Esta é a vida para a 
sua cura e resolução. E vocês se perguntam por que é tão difícil algumas vezes 
curar quando vocês pensam que já superaram os fardos e limparam o caminho, 
mas ainda parece haver outro peso que os mantém presos. Meus amigos, não é 
apenas a respeito da mudança apenas desta vida. É sobre mudar todas as 
outras vidas que vocês viveram.

Nesta vida, imaginem que vocês estão de pé no meio de um círculo. Imaginem 
que cada vida que vocês viveram está de pé no círculo ao seu redor. Cada 
aspecto de vocês está de pé em um círculo. Elas designaram vocês, o humano 
desta vida - para ser o "ascendee" (aquele que ascende) para todas elas, para 
ser o "curador" (healee) para todas elas. Pois, à medida que vocês curam e à 
medida que vocês ascendem, vocês reescrevem a história de cada vida passada 
que tiveram. Vocês literalmente, meus amigos, mudam o resultado daquelas 
vidas passadas. É como pegar o script de um filme - um filme que termina 
tragicamente, que termina em lágrimas e destruição, que termina em raiva e 
traição - e reescrever a última página para terminar a história daquela vida 
passada, com compreensão, compaixão e insights sobre o equilíbrio da luz e da 
escuridão. Nesta vida, a sua jornada não tem sido o que vocês pensavam que 
fosse. Não tem sido a respeito de trabalhos, nem necessariamente sobre as 
pessoas que vocês conheceram. A jornada tem sido sobre a cura do passado, 
sobre a reescrita de sua própria história.
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Vocês vêm para este lugar especial na montanha [Nederland, Colorado] - muito 
especial - neste final de semana, se reunindo com a família, cada um de vocês 
se perguntando para onde irão a partir daqui. Alguns de vocês não pensaram 
que pudessem ter vindo tão longe! Muitos de vocês estão cansados, muitos 
estão sentindo a batalha, os efeitos da batalha. Vocês chegam até aqui se 
perguntando para onde vão a partir daqui.

Nós dizemos que é apropriado que cada um de vocês esteja aqui. Houve muitas 
mudanças de última hora depois da medição ter sido feita para garantir isto. 
Cada um de vocês que está aqui liberou seu karma, como vocês chamam. 
Como poderiam dizer, é uma reescrita da sua história. Cada um de vocês que 
vêm até aqui está pronto para se mover para o próximo passo. Cada um de 
vocês que vêm até aqui têm passado por um processo nestes últimos anos em 
particular, um processo de limpeza, liberação e cura em preparação para 
chegarem a este ponto. Em preparação para certamente serem os professores, 
para serem aqueles que trazem a energia da unidade, a unidade da luz e da 
escuridão. Cada um de vocês chega aqui depois de uma extenuante preparação 
de seu corpo, sua mente e seu espírito para serem aqueles que caminham no 
mundo para ensinar outros humanos sobre a unidade. É simples assim!

Há atributos comuns a todos aqui. Agora nós os levaremos de volta em uma 
espécie de pequena jornada. Quando vocês eram jovens, quando vocês vieram 
para este mundo como humanos, vocês trouxeram características fenomenais 
que não eram compreendidas por aqueles que os seguravam nos braços. Eles 
não compreendiam a sua energia. Pois ela era brilhante, era diferente. E estava 
claro que vocês não eram como os outros. Como uma criança muito jovem, 
vocês sabiam do seu poder, vocês sabiam de muitas das coisas que vocês 
precisariam fazer nesta vida. Vocês sabiam que vocês eram anjos se 
preparando para emergir, e vocês sabiam que haveria muitos desafios e 
tribulações nesta vida para cada um individualmente e para a Terra como um 
todo. Vocês sabiam que havia uma grande aposta sendo feita - poderia a Terra 
como um todo fazê-la ou não? Os profetas haviam apostado que não. Vocês 
estavam trazendo uma energia conhecida para ajudar a tornar isto possível, 
para realizá-lo, para trazê-la até este dia.

À medida que vocês começaram a crescer, a terem 2, 3, 4 anos de idade, esses 
atributos que tinham, as diferenças que possuíam, se tornaram bastante 
evidentes. Seus sonhos como crianças eram diferentes. Quando vocês se 
deitavam em suas camas, em seus berços, e falavam aos outros ao seu redor, 
era diferente. E, meus amigos, vocês amedrontavam aqueles ao seu redor, pois 
eles não entendiam, vocês eram diferentes. Alguns de seus pais e aqueles que 
os criaram escolheram tentar olhar de outra maneira. Alguns deles estavam 
amedrontados. Alguns deles sentiram que era melhor levá-los para igrejas, pois 
eles não sabiam como lidar com vocês em casa. E um pequeno número de 
vocês teve queridos e amorosos pais que os encorajou.

Nós levaremos cada um de vocês que está aqui hoje a um passado de 
relembrança energética. Houve um momento em sua juventude - alguns de 
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vocês tinham 3, 4, 5 anos de idade, alguns eram um pouco mais velhos. Vocês 
escolheram colocar um véu ainda mais forte para esquecer, para esconder, 
para temporariamente enterrar aquela parte de vocês, aquela consciência 
crística que vocês trouxeram tão fortemente para esta vida. Vocês concordaram 
em enterrá-la por um tempo, pois ainda não era apropriado trazê-la à tona. A 
Terra não estava em um espaço apropriado. Então vocês esconderam. Vocês 
esconderam em amor por sua família e para segurança e proteção de vocês 
mesmos. E então vocês se esqueceram de que a esconderam. Vocês 
esconderam a memória de a terem escondido. Nós levamos cada um de vocês 
de volta àquele momento de que vocês não necessariamente se lembram 
conscientemente. Nós pedimos a vocês simplesmente para sentirem a energia 
daquele ponto quando vocês sentiram que foi importante fechar a porta, para 
levarem suas vidas com um forte véu, para levarem suas vidas esquecendo 
quem vocês realmente eram. Tudo isto foi apropriado, e vocês compreenderão 
por quê.

Mas agora, à medida que a Terra, a consciência da Terra se divide, e caminha 
para duas consciências separadas, e enquanto vocês se movem para o novo, é 
apropriado para vocês uma vez mais abrir as portas, para mais uma vez 
permitirem que o seu poder aflore. Meus amigos, vocês não estavam errados 
durante o seu crescimento. Vocês não estavam errados com os insights e 
pensamentos que tinham. Vocês não estavam errados com os diferentes 
sistemas de crenças e estruturas que vocês tinham. Vocês estavam apenas 
sendo trabalhadores da luz. Vocês não estavam errados quando os outros 
tiveram uma percepção diferente de vocês. Vocês estavam simplesmente sendo 
trabalhadores da luz. Vocês não estavam errados quando sentiam coisas em 
seus corações e sabiam de coisas em suas mentes que os outros não sentiam e 
não sabiam. Vocês não estavam errados. Vocês estavam simplesmente sendo 
trabalhadores da luz. Vocês estavam simplesmente sentindo a conexão com a 
energia crística que haviam colocado de lado há muito tempo atrás. Vocês não 
estavam errados quando estudaram artes diferentes, quando vocês sentiram a 
forte necessidade de estarem sozinhos por vocês mesmos, afastados dos outros 
humanos. Vocês não estavam errados. Vocês eram simplesmente trabalhadores 
da luz que estavam retomando contato com seu Ser Crístico. Vocês não 
estavam errados quando foram atraídos para, como poderia dizer, diferentes e 
únicos estilos de vida, crenças, jeito de fazer as coisas, jeito de olhar para as 
coisas. Vocês não estavam errados. Vocês estavam simplesmente sendo 
trabalhadores da luz.

Tudo isso se junta agora neste momento. Mais uma vez nós pedimos que 
observem o que ocorre enquanto a mudança do milênio se espalha através da 
sua nação mais tarde no dia de hoje. Não são os símbolos e as energias que 
vêm do Espírito que são importantes. Vocês estão observando a reação da sua 
consciência da Terra no dia de hoje. Vocês estão observando. Vocês podem 
medir a consciência da Terra pelo que acontece hoje, para saberem onde as 
coisas estão.
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Na parte mais profunda de vocês, meus amigos, vocês podem saber que é o 
momento de se moverem adiante com o verdadeiro trabalho de suas vidas. Ah, 
quanto ao que vocês têm perguntado agora, o que vocês têm reclamado com o 
Espírito e os seus guias, ficando frustrados... Vocês chegam a este momento 
agora. Isto não ocorrerá necessariamente da noite para o dia, mas vocês verão 
os efeitos acontecendo rapidamente em sua vida. Estejam preparados para 
mudanças. Aceitem essas mudanças. Nós falaremos mais sobre isto neste final 
de semana. Agora é o momento de se moverem adiante, de serem quem vocês 
realmente são. É o momento de trazerem esta energia da unidade. Pode 
parecer estranho que no centro de todas as coisas esteja ocorrendo uma 
unidade, uma união dos pólos, mas, no entanto, ao mesmo tempo, a sua Terra 
está se dividindo em duas consciências. Nós deixamos isto como uma charada 
ou um quebra-cabeça para pensarem neste final de semana.

Então, queridos, a jornada tem sido longa e difícil. O desafio tem sido confuso, 
frustrante e difícil, pois todas as coisas fora de vocês diziam-lhes que talvez 
tudo isto fosse coisa de maluco. Mas nós falaremos uma coisa antes de 
partimos no dia de hoje. Existe algo que tem mantido vocês caminhando, 
apesar de todas as situações exteriores dizerem a vocês que estavam no 
caminho errado ou loucos. Algo os manteve através de tudo isto. Algo os 
manteve caminhando adiante. Vocês sabem que não foi o Espírito? Não foram 
seus guias. Nós agora dizemos isto a vocês. Se tivéssemos dito isto antes, 
vocês poderiam ter desistido. Nós dizemos que foram vocês mesmos, e que 
havia uma energia que nem mesmo o Espírito compreendia ou podia predizer, 
uma energia que ajudou a trazê-los a este ponto. Há uma energia que vocês 
criaram como humanos. Será uma das energias centrais do que nós chamamos 
de segunda criação. É a energia da esperança que vocês criaram. Apesar da 
dualidade, apesar das dificuldades e das batalhas, apesar da realidade 
desejando tirá-los de seu verdadeiro caminho. Vocês criaram e carregaram uma 
energia de esperança. Esperança - difícil descrever esta palavra. Esperança. 
Não é cegueira. Não é insensibilidade. É um conhecer.

E, nesta segunda criação, neste novo evento criativo que ocorre por toda parte, 
que está evidenciado em outras partes do seu universo, há fundações 
energéticas que estão sendo colocadas lá a partir do próprio trabalho que vocês 
têm feito na Terra. Essas fundações energéticas neste momento são amor, 
verdade e esperança. E essas fundações energéticas para a segunda criação 
vêm do próprio trabalho que vocês fazem aqui. E vocês se perguntam por que, 
oh, por que é que nós nos reunimos aqui hoje para honrá-los e para amá-los e 
pedir para que continuem a jornada...

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

1 de janeiro de 2000 - Série da Nova Terra
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A Canalização do Milênio

Parte II - O Surgimento do Eu Verdadeiro

E assim é. Neste primeiro dia de seu novo milênio, muitas coisas estão 
diferentes. Falaremos sobre isso durante nossa reunião aqui.

[Referindo-se à música para meditação que tocou logo antes da canalização] 
Vocês sabiam que sua música – nas harmonias apropriadas – e sua arte criam 
vibrações que nós verdadeiramente podemos ouvir, ver e sentir no nosso lado 
do véu? Mas nosso amigo Cauldre (o canalizador), que traz estas mensagens 
para vocês, lamenta um pouco nós não estarmos presentes, nós não ouvirmos. 
Mas há coisas que ouvimos claramente. A música de vocês abre seus corações. 
Cria uma vibração que nos atrai. Nós vemos uma luz enorme, mesmo se 
estivermos ocupados fazendo outras coisas. Esta música e esta canção que flui 
de seus corações nos chama, nos faz vir e observar e nos sentar com vocês 
com alegria, e em particular quando nos reunimos enquanto família em um 
grupo como este. Ela nos permite chegar muito mais perto, ficar muito mais 
próximos de vocês.

Agora, enquanto estávamos vindo esta manhã e preparando a energia, e 
enquanto vocês estavam fazendo seus próprios ajustes de energia – permitindo 
que a energia se combine, permitindo que o véu se torne mais fino –, nosso 
amigo Cauldre estava rastreando sensitivamente o lugar em que normalmente 
começamos estas canalizações. Porque ele sente as coisas que acontecem em 
volta da sala, e, nesta manhã, enquanto estávamos nos preparando aqui com 
vocês, e ele estava buscando por esses sinais apropriados a que ele tem estado 
acostumado nos últimos dois anos, ele ficou ligeiramente em pânico. Alguma 
coisa estava faltando. Alguma coisa não estava lá esta manhã.

Em todas as reuniões anteriores que tivemos com pessoas individualmente ou 
com grupos, havia uma entourage que chegava no início para ajudar a unir as 
energias, para ajudar a criar o trabalho de ligação entre o nosso e o seu lado 
do véu. E hoje, enquanto Cauldre estava procurando pelos "moduladores" 
("weavers"), que normalmente entram em determinada hora, eles não estavam 
lá. E isto foi apropriado. Nosso amigo precisou de um tempo para encontrar a 
posição adequada.

Isto é apropriado, meus amigos. Permite que vocês próprios sintam a 
organização das energias desta sala e de vocês mesmos. Aqueles que vinham 
entrelaçar as energias também não estão mais aqui. Isto não é mais necessário 
uma vez que ultrapassamos a marca a que Kryon se referiu tantas vezes. É, na 
verdade, hora de começar a assumir o poder. É cada um de vocês agora e é 
nosso amigo – que traz estas mensagens – que ajustam sua própria energia, 
que criam essa ponte entre os mundos, que se abrem para o Espírito. Oh, no 
passado, os moduladores vinham e sentiam a energia do grupo, e eles sentiam 
onde estavam os seus corações. Eles chegavam e ajudavam a unir ou a 
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entrelaçar essa energia, mas não mais. Assim como os devas partiram anos 
atrás – aqueles que mantinham o equilíbrio de sua Terra – e como seus guias 
que partiram nos meses recentes de seu campo direto de energia, agora os 
moduladores não são mais necessários. Não para este grupo. Então, permitam-
se sentir, permitam-se unir as energias.

Sim, vocês se sentiram solitários às vezes. Vocês sentiram como uma retirada 
do Espírito, uma retirada de seus guias. E tudo isso aconteceu para lhes dar 
espaço, para lhes dar o apropriado equilíbrio de energias para se tornarem 
Tudo o que São. Tudo o que São, meus amigos. Vocês estão começando a 
sentir ou a vislumbrar isso, Tudo o que São. Vocês possivelmente não podem 
imaginar o quão ilimitado é o pensamento, o sentimento, o ser. Nós falaremos 
disto posteriormente neste dia.

Ontem foi um dia importante na história da Terra. Vocês cruzaram determinado 
ponto do seu calendário. Vocês cruzaram uma marca. Do momento em que o 
sol raiou nas costas mais longínquas, e enquanto passou por antigas terras e 
passou por novas terras, e se pôs nas áreas distantes do Oeste, o que vocês 
todos vivenciaram e o que sentimos e observamos com vocês foi o despertar de 
uma nova consciência.

Vocês viram paz pelo mundo. Vocês viram humanos se juntando para resolver 
problemas antes que eles ocorressem. Foi tempo de celebração, não só no seu 
calendário, mas uma celebração que tinha vindo para uma conscientização em 
massa de paz, aceitação e tolerância. Este evento não foi criado pelo Espírito. 
Não foi uma data estabelecida por humanos. Houve muito trabalho que 
possibilitou que se chegasse até aqui, se reprogramasse, se mudasse, se 
fizessem os equilíbrios necessários.

E, falando de ser apropriado, foi tão apropriado o seu dia de ontem, meus 
amigos, que não houve drama. Não houve drama. Oh, certamente houve 
ansiedades que levaram a este evento. Certamente, houve a pressão do 
equilíbrio da luz e da escuridão, do medo e do amor, que veio de antemão. 
Quase todos os humanos neste planeta foram fundo para se avaliarem, 
pensarem em si, olharem para si mesmos e para o progresso e o que isto 
significou. Quando chegaram as últimas horas, enquanto o momento varria 
toda a Terra, não houve drama. O que sentimos deste lado do véu foi alívio, 
um deixar ir da pressão, o reconhecimento de que as coisas estão bem. Nós 
ficamos felizes. Nós sentimos muito o alívio – esse sentimento que os humanos 
nos passaram ontem. Não houve drama.

Agora, antes de começarmos as lições e discussões deste dia, meus amigos, 
estamos em um lugar aqui onde há a verdade reunida do Espírito e do humano 
– como dissemos tantas vezes antes, onde juntos criamos uma energia 
sagrada. Pensem na física disto, pensem na física. Aqui vocês se sentam, 
supostamente como humanos, e convidam o Espírito para o seu espaço, nos 
convidam para o seu espaço. Esta união, este revestimento da consciência, cria 
de fato uma nova dimensão. Não é uma dimensão que possam relatar como o 
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que vocês normalmente achariam que fosse sua terceira ou quarta ou quinta 
dimensões. Meus amigos, esta dimensão não possui um número. É uma nova 
dimensão, uma nova consciência criada quando humanos se misturam com o 
Espírito desta forma.

Aqui vocês se sentam em um lugar seguro. Vocês abrem os seus corações. 
Vocês convidam Tudo o que É para dentro de seu ser. Isto cria uma nova e 
sagrada energia, uma consciência sagrada. Esta é a consciência e o estado de 
ser com que vocês caminharão no seu "agora". Não é apenas temporário, 
enquanto estão aqui. É algo que vocês podem começar a trazer para a sua 
realidade. Não é apenas para quando nos reunimos em família. É algo que 
agora vocês vão possuir. Vocês estão criando isso. Não são os moduladores que 
criam isso. São vocês. Vocês possuem isso.

Agora, com sua permissão dada, nós lhes pedimos para convidar Tudo o que É, 
para convidar o seu Eu Verdadeiro, para convidar o Espírito para seu espaço 
aqui para o restante desta discussão, para o restante desta semana e para 
todos os tempos. Nós pediremos ao nosso amigo Cauldre para ficar em silêncio 
por um período de tempo aqui. Dêem intenção e permissão para convidarem 
seu Eu Verdadeiro. Oh, não são os anjos e os guias ou os arcanjos ou Tobias 
ou Kryon que desejam vir agora, porque nós temos nos dado as mãos muitas 
vezes. É o seu Eu Verdadeiro que está aguardando.

[Silêncio]

Não há engano, meus queridos amigos, que a medição da qual falamos ontem 
[lembrem-se de que esta é a segunda parte de uma canalização de três dias –
31 de dezembro de 1999 a 2 de janeiro de 2000], de 13 de dezembro, veio 
logo antes da passagem pela marca. Nós deixaremos vocês pensarem nisto por 
um momento. Agora há muitas informações que nós trazemos à frente neste 
dia. Muitas são difíceis de descrever e colocar a energia de sua linguagem. 
Muito será transmitido a vocês em outras formas de energia através de seu Eu 
Superior, através do Espírito. O que falarmos hoje será na maioria das vezes 
em metáforas ou histórias para ajudá-los a compreender melhor, mas, meus 
amigos, não se limitem ao que as palavras normalmente levam a pensar, 
porque há muito mais do que isso. Nós compartilharemos algumas informações 
que foram reveladas previamente para criar a plataforma ou o background de 
nossa discussão antes de passarmos para o material novo. Alguns neste local já
podem ter ouvido isto antes, mas outros não.

Agora, havia uma questão no cerne ou no centro de Tudo o que É. Havia um 
anseio por um tipo de expressão criativa que surgia. E para ajudar a manifestar 
e a compreender a Criação, este universo físico de vocês foi criado. E a questão 
a ser compreendida era a da polaridade ou equilíbrio ou um dos opostos. 
Novamente, isto é algo difícil de trazer para a linguagem humana. Então este 
lugar chamado Terra foi criado. Realmente, este universo inteiro foi criado, mas 
soube-se que a experiência definitiva teria lugar na Terra. Agora, cada um de 
vocês aqui criou muitas outras partes do universo e outros universos e esteve 
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lá. Mas quando veio o chamado para virem para a Terra, todos os que estão 
aqui concordaram em fazer isso.

Meus amigos, vocês já imaginaram, já pensaram em que lugar o Anjo Dourado 
existe; onde ele está; onde o seu Eu Verdadeiro está quando vocês o evocam, 
quando vocês chamam esse ser grandioso que vocês são? Por que ele não 
apareceu? Por que sentiram como se fossem uma criança abandonada por seu 
pai, deixadas para se virarem sozinhas, endurecidas por suas experiências, todo 
o tempo sentindo a solidão, sentindo a dor, sentindo o abandono? É porque a 
maior parte do Eu de quem vocês são, meus amigos, concordou em ser 
colocado no que temos chamado de "casulo de energia". Isto é um pouco difícil 
de descrever, mas quando veio o chamado para compreender o equilíbrio da 
luz e da escuridão, quando veio o chamado para compreender o processo do 
eterno, a Alma Grandiosa que vocês são concordou em entrar em um casulo 
envolto em energia, protegido pelos anjos de modo que não pudesse ser 
incomodada. Literalmente estava fechada em uma concha de escuridão de 
modo que não pudesse ser incomodada pelos outros seres.

E então sua própria alma começou uma jornada, uma jornada interior. Seu Eu 
Verdadeiro sempre foi uma expressão criativa para fora, uma expressão que 
emana do Espírito, que emana da fonte de amor, mas que cria para o exterior. 
E, agora, um grupo de anjos concordou em começar um trabalho interior, para 
começar a ir para dentro. Foi por essa razão que sua própria alma ficou em 
hibernação, protegida pelos anjos, envolta em energia para, de certa forma, 
camuflar-se. Seu pai (nesta analogia), seu Eu Verdadeiro, seguiu em uma 
tarefa bem interior. Parte disso, parte de quem vocês são, permaneceu externa 
como uma contínua expressão criativa unida ao Eu Superior, ao casulo, por 
uma corda de prata. As informações que iam sendo aprendidas e reunidas, as 
experiências do equilíbrio da luz e da escuridão, estavam constantemente 
sendo levadas de volta ao casulo que guardava o Eu Verdadeiro. Estas 
informações eram usadas continuamente no processo de internalização. Meus 
amigos, a expressão são vocês na Terra, a porção do seu Eu Verdadeiro que 
caminha na biologia humana.

Vocês não foram abandonados pelo seu Eu Verdadeiro. O seu Eu Verdadeiro 
não os está punindo. Seu pai não os deixou. Foi em sua própria jornada. Lá 
dentro de vocês, vocês ainda estão ligados. Ainda há uma lembrança. Oh,
vocês imaginam por que, por que vocês desejam voltar para Casa – porque 
vocês ainda podem sentir no âmago de seus corações a sua ligação com algo 
tão grandioso. Vocês imaginam por que procuram por sua alma gêmea, a 
chama gêmea. Meus amigos, a sua alma gêmea está debaixo do cobertor, está 
em um sono profundo. Como demoraram para retornar! Vocês imaginam por 
que o vazio está aí em seu ser, por que vocês sentem à noite em seus sonhos 
que estão chorando. É porque vocês sabem, vocês sabem, que seu eu não tem 
estado completo enquanto estão em sua jornada aqui na Terra. É uma coisa 
maravilhosa para nós observarmos, e ainda assim tão difícil para vocês 
compreenderem.
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Meus amigos, quando vocês vieram aqui para a Terra, vocês passaram por um 
processo de transformação. Sua alma teve que colocá-los numa biologia, como 
Kryon falou ontem à noite, durante a união da evolução. Vocês 
desempenharam o papel de atores, representando muitas partes, muitas 
existências, muitas expressões. Vocês têm feito um maravilhoso trabalho de 
atuação. Vocês estão no palco da Terra, atuando no meio de equilíbrios de luz 
e de escuridão, atuando no meio de equilíbrios de expressões, mas vocês estão 
atuando. Vocês que estão sentados nesta sala não são realmente quem vocês 
são. Vocês sabem disto.

Ontem na Terra o sol nasceu e se pôs. Vocês não viram drama. Aqui vocês se 
sentam – atores profissionais, atores experientes. Agora não há drama. Não há 
representação. É hora de retornar. É hora de encerrar a peça e de se 
lembrarem de quem vocês são. Sem drama.

Agora, a transição é, para o ator que está profundamente envolvido no papel, 
renunciar a esse papel e retornar à realidade, retornar à realidade original. Isso 
é difícil porque há muita energia atribuída aos papéis que vocês 
desempenharam. Há muito domínio desses papéis. É difícil depois de todo o 
treinamento pelo qual o ator passa, toda a concentração realizada, 
simplesmente se livrar disso, voltar para a criação original. Mas é aí que este 
grupo está hoje. Sem drama. Sem representação. Sem palco. Sem teatro.

O que isto na verdade significa, meus amigos, é que o Eu Verdadeiro que 
estava no casulo está agora despertando. Está agora saindo dessa hibernação. 
E o primeiro desejo que o seu Anjo Dourado tem é o de se unir a vocês. É 
muito parecido com uma pessoa que sai de um sono profundo. Fica meio 
grogue. Há um período de adaptação. É como se essa pessoa desejasse saber 
imediatamente onde está a criança, a criança que foi colocada nos braços de 
outro. O Eu Verdadeiro, meus amigos, procura retornar a vocês, procura 
retornar a todos aqueles que estivem prontos para convidá-lo para seu interior.

Agora, há muitos humanos nesta Terra que continuam em seus papéis 
dramáticos, continuam a atuar na peça. Isto é apropriado. O Eu Verdadeiro não 
pode se unir com o aspecto humano até que o aspecto humano esteja pronto. 
É por isso que dizemos que há uma divisão da consciência. Dois mundos. Duas 
Terras. Haverá muitos que continuarão a atuar no palco. Isto é apropriado. O 
Eu Verdadeiro esperará pacientemente por eles. Pode levar uma existência. 
Pode levar uma dúzia. Pode levar centenas. O Eu Verdadeiro espera 
pacientemente. Para aqueles que estiverem prontos para começar a integrar, 
convidar o Eu Verdadeiro para seu interior, agora é a hora apropriada. Agora é 
a energia e o espaço apropriados. O Eu Verdadeiro está despertando e 
desejando retornar.

Agora, vocês podem perguntar: "Por que tudo isso está acontecendo? Por que 
a tremenda quantidade de criação, o plano elaborado aqui?" Como já dissemos 
antes, há um novo lugar sendo criado – o que nós chamamos de Segunda 
Criação – com um alicerce baseado nas energias que vocês criaram aqui, as 
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energias e os insights e os aprendizados do seu Eu Superior enquanto ele 
estava envolto nesse casulo de energia. Enquanto vocês criam o túnel e o 
caminho desta Segunda Criação, não são só vocês que estão ascendendo. É 
como se vocês estivessem criando um vácuo por esse túnel e depois todas as 
coisas fossem capazes de seguir por ele. Nós dizemos, brincando, que ao 
escutar as suas sessões ontem havia muita conversa sobre um efeito de 
"sucção". Isto é precisamente o que acontece. Algumas vezes, encontramos 
muito humor em suas histórias. Vocês – aqueles que estão aqui – e outros 
trabalhadores da luz ao redor do mundo estão criando esse túnel. Vocês estão 
entre os primeiros a atravessarem, entre os primeiros a se integrarem com seu 
Eu Verdadeiro.

Como dissemos, isto não foi feito antes. Realmente, nós não sabemos todas as 
respostas deste lado. Nós fornecemos enormes quantidades de energia e de 
amor para vocês. Nós observamos o Eu Verdadeiro em seu estado de casulo. 
Nós guiamos o Eu Verdadeiro enquanto ele desperta e procura retornar a 
vocês. Nós não sabemos todas as respostas. E como já dissemos, meus 
queridos amigos, quando houver a união de vocês, os humanos, com o Eu 
Verdadeiro, irá emergir um anjo que nunca foi visto em toda a criação.

Vocês imaginam por que nós os honramos tanto por sua jornada! Vocês são os 
anjos de nossa família que concordaram em passar por este processo dificílimo. 
Vocês vão emergir os mais grandiosos dos seres. Nós não sabemos como será 
isto. Apenas podemos antever. Apenas podemos supor. Mas das energias que 
podemos ver, e dos reflexos que podemos ver em seu universo, vemos a 
criação de novas estrelas, de todo um novo universo. Meus amigos, é bem mais 
grandioso do que o que vocês podem ver em seu universo. Esse novo anjo que 
está emergindo será uma visão a ser contemplada e isto tudo foi parte do 
plano. E vocês são uma parte essencial disso.

Agora, nós queremos que vocês saibam que enquanto movimentam as energias 
através desse túnel, enquanto passam por esse processo de integração e 
ascensão, vocês abrem caminho para todas as outras coisas – literalmente 
todas as outras coisas – então ascenderem. Todas as criações vão passar por 
um processo de metamorfose. É tão grandioso, meus amigos, que talvez isto os 
pegue de surpresa. É mais grandioso que o mais grandioso! Vocês imaginam 
por que nós os honramos pelo que têm feito aqui na Terra! Nós também 
queremos que vocês saibam que, depois de passarem pelo processo, aqueles 
de nós que estávamos por trás como seus guias e seus anjos e seus arcanjos, 
nós então ficaremos honrados de passar pelo processo e pelo túnel que vocês 
criaram. Vocês são os primeiros cujos outros irão seguir. Nós estávamos por 
trás em casa para guiá-los no caminho. Não somos nós que ascendemos e 
estamos esperando por vocês, meus amigos. Vocês estão ascendendo e 
permitindo que todo o restante de Tudo o que É faça o mesmo. E vocês se 
perguntam por que nós lavamos os seus pés, por que há lágrimas do nosso 
lado!
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Meus amigos, o Lar como vocês conheceram está diferente. Nós sabemos que 
alguns que estão aqui desejam retornar para a Casa, mas ela está diferente. As 
coisas mudaram. Elas continuam a mudar. Não é apropriado para vocês 
retornarem para a sua Casa. Certamente, entre as existências, vocês voltam 
para um tipo de espaço familiar. Vocês não fazem todo o caminho de volta para 
Casa. Não é apropriado que vocês façam todo o caminho de volta para Casa. 
Há lugares intermediários pelo caminho, por certo. Mas o Lar mudou. Ele 
mudou com o próprio trabalho que vocês têm feito aqui. Como já dissemos, nós 
encorajamos cada um de vocês a continuar no caminho, pelo que vocês têm 
feito até agora. Vocês chegaram até aqui. Nós compreendemos o anseio em 
seus corações. Mas, meus amigos, nós estamos aí observando o despertar do 
Eu Verdadeiro, da integração e da união.

Agora, falaremos da dinâmica disto por um breve momento. Todas as 
informações que nós trazemos neste dia podem ressoar perfeitamente dentro 
de vocês mas, em pouco tempo, vocês vão abrir os olhos e ver as paredes 
concretas. Vocês verão o chão concreto. Vocês verão sua realidade humana 
uma vez mais. E perguntarão ao Espírito: "Foi uma história perfeita, mas o que 
é que eu deveria fazer agora? O que é que eu posso fazer para equilibrar o eu 
humano com o Eu Verdadeiro? Se, de fato, o Eu Verdadeiro está despertando, 
como nós podemos ficar novamente juntos?" De novo, nós realmente não 
sabemos todas as respostas, mas nós podemos lhes dizer que há um atributo 
de energia acima de tudo que tornará o processo tranqüilo. E isso é muito 
simples. É uma questão de confiança.

Antes, nós chamamos isto de "o grande abismo" que vocês atravessam, que 
vocês infelizmente têm que atravessar sozinhos. Enquanto vocês se esforçam 
para cruzar o abismo, vocês não sabem o quão longe está o outro lado. É 
escuro. É cheio de névoa densa. O lado humano não sabe, enquanto 
permanece na margem, não sabe onde está a outra margem, e isto vai de 
encontro a todas as coisas que ensinaram ao humanos. Certamente, antes de 
darem o salto, vocês determinam, vocês julgam, vocês avaliam. Mas aqui há 
uma névoa densa, e vocês não fazem idéia. Essa névoa densa é o véu, e vocês 
são requisitados a se colocarem em um estado de ouvir o coração, em um 
estado de confiança, em um estado de deixar ir. Isso vai de encontro a todas 
as coisas que a inteligência humana aprendeu. Isso vai de encontro a todas as 
coisas que a inteligência humana planejou como mecanismos de segurança 
para proteger o Eu Crístico. Mas isso é que se pede a vocês para fazer neste 
momento – simplesmente confiar, simplesmente permitir essa confiança. É 
sobre uma nova energia que estamos falando aqui. Essa confiança é uma 
sabedoria interior da qual vocês podem ter uma vaga idéia, mas ainda não 
estão acostumados a trabalhar com essa energia.

Usamos anteriormente a analogia de se sentar em sua bicicleta e não pedalar, 
não lutar, mas se permitir sentar nessa bicicleta que simplesmente flutua. A tela 
de fundo muda. O ambiente ao redor de vocês muda. Isto é confiança. Se o 
seu intelecto fica no caminho, vocês se perguntarão por que a bicicleta está 
flutuando, e por que não está caindo, e por que vocês não estão pedalando. E, 
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então, certamente quando vocês concentrarem suas energias nessas 
atividades, então, certamente vocês irão cair. A nova confiança apresentará 
muitos desafios associados a ela. Novamente, é difícil descrever os sentimentos 
que vocês terão, o que acarretará, o que será integrar-se com o despertar do 
Eu Verdadeiro. Será uma experiência particular e pessoal de vocês. Mas, em 
seu estado de confiança, não pedindo nada ao Espírito ou a seus guias, 
simplesmente permitam-se ficar em seu estado de confiança. E isso com 
certeza virá até vocês.

Agora, transmitiu-se muita informação neste dia, e pedimos a vocês que 
simplesmente permitam-se absorver isto em seu ser, simplesmente comecem a 
permitir a confiança. Houve um exemplo dado ontem na Terra. Ela está se 
tornando um lugar seguro. Houve paz. Não houve drama. E com estes atributos 
de energia, ela fornece um espaço seguro para vocês e para os outros 
humanos começarem a confiar e a permitir mais. O Eu Verdadeiro deseja 
retornar. O Eu Verdadeiro – o pai na trilogia – deseja abraçá-los mais uma vez.

E assim é. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

2 de janeiro de 2000 - Série da Nova Terra

A Canalização do Milênio

Parte III - Novas Ferramentas para a Caixa de Ferramentas Espiritual dos 
Trabalhadores da Luz

São muitas as dádivas aqui neste fim de semana. São dádivas de amor, e são 
certamente, em sua maioria, dádivas para assumir o poder. Agora, nós 
gostaríamos de levar este encontro a um encerramento [lembrem-se de que 
esta é a terceira parte de uma canalização de três dias – 31 de dezembro de 
1999 a 2 de janeiro de 2000], por hora, oferecendo a cada um aqui novas 
dádivas para serem usadas enquanto vocês caminham para a Nova Energia, 
começando neste dia mesmo. Nós oferecemos novas dádivas de poder, de 
amor e de força. Nós pedimos, enquanto passamos pela nova caixa de 
ferramentas dos trabalhadores da luz, que cada um aceite as dádivas que 
oferecermos. Peguem as dádivas que sempre foram suas, que simplesmente 
nós carregamos para vocês até que vocês estivessem prontos para recolhê-las 
e usá-las verdadeiramente em equilíbrio e em amor. Nós pedimos a vocês mais 
uma vez para reconhecerem estas dádivas como suas, para reconhecerem 
estas ferramentas como suas, para usá-las e praticar com elas, e ensinar com 
elas.

Nós temos diversas dádivas novas para vocês nesta manhã.
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A primeira é o BASTÃO. Nós lhes oferecemos a dádiva do bastão. Este bastão 
representa a energia verdadeira, o poder verdadeiro do seu Eu Superior. Está 
sendo entregue a vocês agora. Está sendo entregue a vocês para aceitarem 
Tudo o que São – uma transferência de energia, uma transferência de poder. 
Porque, até agora, vocês não foram capazes de segurar todo o poder que é 
seu. Mas agora isto está mudando. O bastão foi entregue para simbolizar a 
entrega do poder a vocês.

Oh, e nós temos uma dádiva muito especial para vocês nesta manhã, uma 
ferramenta incomum. É um TRAVESSEIRO que lhes damos. Porque vocês vão 
notar daqui para frente que os seus sonhos serão diferentes à noite. Até agora 
os seus sonhos foram resolver situações. Havia muita luta em seus sonhos. Eles 
foram utilizados para trabalhar conflito e batalha. Agora os seus sonhos serão 
diferentes. Vocês não se sentirão exaustos no fim da noite. Vocês se sentirão 
revigorados e cheios de poder, porque, enquanto dormem, vocês se sentarão 
com os guias e os anjos, com a sua entourage pessoal, e vocês conduzirão o 
planejamento, vocês conduzirão o esforço co-criativo com a sua equipe à noite. 
Vocês irão mapear seu novo contrato e seu novo plano. Seus sonhos não serão 
sobre luta ou batalha, mas sim sobre ir em frente, co-criar e assumir poder. 
Vocês acordarão de manhã e vão sentir que criaram algo novo à noite, e que 
deram a si próprios as ferramentas e o poder para trazer isso à sua realidade 
na terceira dimensão. Então, em vez de acordarem sentindo como se tivessem 
lutado a noite inteira, vocês acordarão se sentindo bem dispostos, prontos para 
assumirem os novos desafios do dia, prontos para colocarem sua luz no mundo. 
Então, peguem, aceitem e reconheçam este travesseiro. Saibam que os seus 
sonhos serão diferentes à noite.

Passamos a vocês a dádiva das BATERIAS. Estas baterias são o símbolo da 
nova energia que vocês terão. Vocês vão achar que podem rapidamente se 
recarregar em vez de se sentirem esgotados o dia todo, que rapidamente irão 
se recarregar. Elas lhes darão força. Elas terão mais durabilidade do que as 
baterias que vocês conheceram no passado. Então, tomem e aceitem esta 
dádiva das novas baterias espirituais em seu ser e saibam que, a qualquer hora 
que precisarem de energia extra, podem simplesmente abrir a caixa de 
ferramentas de trabalhador da luz e pegá-las.

Entregamos a vocês a dádiva da LANTERNA para iluminar seu caminho através 
da escuridão e do medo, e vocês não precisarem se envolver em complicações 
e tramas. Vocês só precisam pegar a nova lanterna espiritual para iluminar o 
caminho através do medo e da escuridão, e também para ajudar a guiar e 
ensinar outras pessoas nas horas difíceis. Então, peguem e reconheçam a 
dádiva da nova lanterna espiritual. Coloquem-na em sua caixa de ferramentas 
de trabalhador da luz. Usem-na ao longo do caminho quando precisarem dela.

Nós lhes passamos a dádiva do RÁDIO TRANSMISSOR-RECEPTOR. Agora, como 
sabem, os rádios são normalmente simples receptores. São para mensagens 
que entram. Só recebem. Este rádio é único, por isso ele recebe e transmite. 
Com este rádio, vocês serão capazes de receber mensagens muito mais 
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facilmente daqueles de nós neste lado do véu que ajudam ou dão assistência. 
Vocês serão capazes de transmitir suas vibrações muito mais facilmente para os 
outros humanos e, certamente, transmitirem suas mensagens de volta a nós. 
Então, peguem esta dádiva do rádio transmissor-receptor e a coloquem em sua 
nova caixa de ferramentas de trabalhador da luz. Usem-na quando as ocasiões 
surgirem para ajudar a levar direção, ajudar a transmitir sua energia, seu amor 
e sua sabedoria aos outros.

Nós também lhes entregamos a dádiva das LUVAS espirituais. Cada um aqui 
encontrará a nova energia e o novo poder de cura em suas mãos e em todas as 
partes de seu ser. As luvas são o símbolo da energia e do poder de cura que 
vocês carregam dentro de si. É para curar seu próprio ser, bem como curar os 
outros. Com estas novas luvas espirituais, vocês também vão encontrar a 
proteção adequada. Vocês não precisam se preocupar se vão absorver a 
negatividade dos outros, as doenças dos outros, as vibrações desarmônicas dos 
outros, porque as luvas espirituais ajudarão atuando como um protetor, assim 
como um condutor de energia para ajudar na cura dos outros. Então, coloquem 
e aceitem esta dádiva das novas luvas espirituais em seu kit de ferramentas.

Uma outra dádiva para a sua caixa de ferramentas é um ÍMÃ espiritual. Este é 
o símbolo de que vocês atrairão coisas para si que sejam apropriadas. As coisas 
apropriadas chegarão até vocês. Este ímã é muito poderoso. Também ajudará a 
guiá-los para encontrar coisas que estejam perdidas, encontrar novos caminhos 
e trazer as coisas até vocês à medida que precisarem delas. Então, coloquem e 
aceitem o ímã em sua caixa de ferramentas de trabalhador da luz e utilizem-no 
em sua vida diária.

Nós também lhes damos um BINÓCULO espiritual. Este binóculo tem dentro 
dele um dispositivo especial para esquadrinhar. Com este binóculo, vocês serão 
capazes de ver claramente. Vocês serão capazes de ver além do óbvio. Vocês 
serão capazes de se sentar com outros humanos e, não só vê-los como 
humanos, mas ver seu Eu Verdadeiro, ver seu Espírito. O dispositivo para 
esquadrinhar que está no binóculo os ajudará a ler as energias, a compreender 
o equilíbrio da pessoa que estiver na sua frente, os ajudará a ver claramente 
todas as coisas que chegam até vocês. Quando vocês sentirem que a visão não 
está nítida, simplesmente utilizem o binóculo espiritual simbólico para ajudá-los 
a ver claramente.

Também passamos a vocês a dádiva do CAJADO. Enquanto vocês andam no 
caminho da nova energia, o cajado ajudará a trazer equilíbrio para vocês. 
Ajudará a equilibrar a sua jornada. Não é uma muleta, e sim uma ferramenta 
de equilíbrio. Enquanto vocês sentem o equilíbrio vindo do cajado espiritual, 
vocês começarão a saber o que é confiança interior. Vocês começarão a confiar 
em si mesmos, a ter fé interior. Então, peguem esta dádiva do cajado e 
coloquem na nova caixa de ferramentas espiritual.

Depois vem a dádiva do CRISTAL. O cristal é o símbolo de sua própria 
sabedoria e intuição. À medida que vocês passarem por experiências, à medida 
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que vocês caminharem para esta nova energia, o cristal irá iluminar e vibrar em 
sabedoria quando vocês alcançarem o ponto em que a intuição estiver de fato 
os guiando. Assim, se vocês não estiverem tão seguros, simplesmente olhem 
para o cristal ou sintam-no para saberem que vocês estão em sua doce 
posição, para saberem que vocês estão sendo guiados por seu próprio amor, 
sua própria intuição.

E, finalmente, nesta nova caixa de ferramentas espiritual, há uma embalagem 
de ASPIRINAS comuns para ajudá-los a enfrentar as dores de cabeça do dia-a-
dia. Mesmo que tenham todas estas dádivas e ferramentas, e mesmo que 
estejam caminhando na nova energia, ainda haverá desafios. Ainda haverá 
certas dores e incômodos no corpo. Haverá outros humanos que causam 
desgostos a vocês. Simplesmente, tomem uma aspirina para abrandar a dor, de 
modo que vocês possam continuar em sua jornada.

Cada uma destas dádivas é um símbolo para o que vocês trouxeram para si, 
para o que vocês aprenderam ao longo do caminho. Mas agora na nova energia 
em que estamos, no novo poder que vocês têm, queremos que vocês saibam 
que têm todas as ferramentas de que precisam para seguir em frente. Vocês 
enquanto trabalhadores da luz, vocês enquanto humanos, vocês enquanto 
anjos precisam usá-las, precisam colocá-las em ação e solicitá-las para fazer 
uso delas. Isso levará um tempo de prática, um tempo para conseguir, de fato, 
saber como cada uma destas ferramentas irá responder de acordo com a 
própria intenção e a própria energia de vocês. Assim, reservem um tempo 
agora nas próximas semanas para aprenderem a usar cada uma delas. Vocês 
descobrirão que, quando vocês as solicitarem, quando vocês colocarem 
intenção, quando vocês verbalizarem o desejo de usar essas ferramentas, elas 
estarão lá em serviço para vocês. É importante solicitá-las. Chamá-las de seu 
interior. Estas são agora as suas dádivas e ferramentas. Elas representam o 
fato de vocês assumirem o seu poder. Elas são suas para usarem a fim de se 
tornarem o novo humano de poder que caminha sobre a Terra.

E assim é. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

15 de janeiro de 2000 - Série da Nova Terra

"As Crianças Perdidas de Cristo"

E assim é, meus queridos amigos, que esta família se reúne de novo. Para nós 
já se passou muito tempo desde que estivemos reunidos com vocês há um mês 
em seu tempo. Muito aconteceu e falaremos sobre isto esta noite. É verdade 
que dissemos a nosso amigo, aquele que libera estas mensagens, aquele a 
quem chamamos Cauldre - é verdade que dissemos a ele que estaríamos de 
alguma forma com longas asas esta noite. Então nós pedimos a cada um de 



54

vocês para ficarem confortáveis. Pedimos que cada um de vocês abra seu 
coração. Pois muito da informação que será liberada esta noite não virá através 
de palavras faladas mas virá da energia. Virá como energia diretamente para 
seu coração à medida que abram sua porta. Meus amigos, respirem 
profundamente, abram seu coração, permitam que o amor flua através dele.

Nesta noite há algo diferente na energia deste círculo daquela de um mês 
atrás. Pois quando abrimos nossa discussão há um mês, neste momento nós 
convidávamos os moduladores (weavers), aqueles que vêem para fundir a 
energia entre o Espírito e o Humano. Estes moduladores poderiam tomar uns 
cinco minutos do seu tempo humano para providenciar esta fusão. Este fundir 
ocorria com os humanos que se sentam aqui e as entidades que chegam, 
criando uma nova e sagrada energia. Como nós já dissemos muitas vezes 
antes, vocês estão criando juntamente com eles uma nova consciência sagrada, 
uma nova dimensão, que não é como nenhuma outra de suas dimensões.

Nesta noite nos reunimos com a família. Não há a presença de moduladores, 
pois algo mudou desde a nossa última visita. Algo mudou, pois os moduladores 
não são mais necessários, meus amigos. Eles não são necessários. Pois vocês, 
os Trabalhadores da Luz e os humanos, estão se tornando capacitados, vocês 
estão começando a carregar e a manter a energia que é necessária para prover 
a ponte entre a consciência humana e seu Ser Verdadeiro. Vocês estão 
começando a integrar o seu Ser Verdadeiro, o seu Ser Divino em seu corpo, em 
sua consciência. Por isso não são mais os moduladores que fundem a energia, 
que providenciam esta conexão entre a sua dimensão na qual se sentam e a 
dimensão do seu Ser Verdadeiro e o Espírito. Não, meus amigos, agora vocês 
carregam a energia.

A meditação que precedeu esta discussão foi perfeita, pois foi sobre a abertura 
do coração. Nós pedimos que vocês agora abram a porta, abram o coração, 
vocês e o seu ser verdadeiro, para permitirem que essa fusão ocorra. Vocês 
estão aqui com a família em um lugar seguro e sagrado. Se sentirem que é 
apropriado, este é o momento de verbalizar sua intenção para abrirem as 
portas permitindo que tudo que vocês são esteja presente com vocês agora. 
Não é necessário forçar isto, não há necessidade de técnicas. É simplesmente 
expressar a intenção para abrir a porta. Não tenham expectativas sobre como 
isto se parece, meus amigos, pois vocês possivelmente poderiam não imaginá-
la ou criá-la. Na humanidade na qual vocês caminham, simplesmente permitam 
que assim seja, simplesmente segurando as mãos de Tudo o que vocês São. 
Segurem a amorosa mão do Espírito. Abram a porta entre os mundos, para 
convidar o Todo que vocês São para este lugar sagrado. Esta é a energia da 
Nova Terra, quando vocês caminham de mãos dadas, quando vocês, os 
humanos, aceitam a responsabilidade por Tudo o que vocês São.

Agora, como já dissemos, há muita coisa a ser discutida nesta noite. Enquanto 
olhamos para este grupo, nós olhamos para as energias individuais, para cada 
um de vocês. Nós olhamos para a energia do grupo. Nós vemos um novo 
humano emergindo. Talvez vocês ainda estejam liberando resíduos do passado. 
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Talvez vocês ainda estejam aprendendo a ajustar. Não se preocupem com isto, 
pois virá. Vocês escolheram isto na essência do seu Ser. É por isso que estão 
aqui. Na verdade, esta é uma energia sagrada. É uma energia sagrada. Nós 
olhamos para cada um de vocês com tanta alegria... Nós conhecemos as 
dificuldades da sua jornada. Nós agora olhamos para cada um de vocês 
brilhando, sim, cada um de vocês. Não deixamos nenhum de vocês aqui nesta 
sala de fora. Nós vemos este brilho em vocês, os humanos que aceitaram tudo 
que são em seus corações.

Há um mês, quando nos reunimos com este grupo, nós falamos da data 13 de 
dezembro, quando houve uma medição sobre a sua Terra, uma medição do 
equilíbrio entre o que chamam de luz e escuridão. Dissemos a vocês que esta 
medição estava vindo. E realmente ela aconteceu. Mesmo que muitos de vocês 
se perguntassem sobre os resultados da medição, nós não respondemos 
quando Cauldre nos perguntou no dia 14 de dezembro quais foram os 
resultados. Típico. Típico.

Nós pedimos a ele que fosse paciente. E então, meus amigos, se tornou óbvio. 
Como já dissemos, naquela mensagem, vocês poderiam sentir os efeitos desta 
medição ao redor de todo o seu planeta. E no dia 31 de dezembro, começando 
nas suas ilhas do pacífico quando o sol raiou e mais tarde veio a meia-noite, 
vocês celebraram o novo milênio. Vocês viram ao redor de toda a Terra os 
resultados do teste da medição de 13 de dezembro. À medida que passou pela 
Austrália, China e Índia, enquanto passou pelas regiões difíceis do oriente 
médio, passou por Londres, e finalmente pelas Américas, vocês viram os efeitos 
da medição. Aquilo foi a paz na Terra pela qual vocês têm orado, pela qual 
vocês têm trabalhado por todos estes momentos. Naquele momento algo soou 
em seus corações, cada um de vocês e muitos de vocês proclamaram: "Nós o 
fizemos." Muitos de vocês souberam que o apocalipse e as preocupações dos 
dias de Atlântida haviam passado. Mas naquele mesmo momento muitos de 
vocês se perguntaram: "Por que eu ainda estou aqui na Terra?" Nesta noite, 
falaremos sobre isto.

A medição foi feita para cada alma individual, cada humano na Terra. E de fato 
se iniciou uma separação do que nós chamamos de duas Terras, uma 
separação na consciência. Essa separação continua no dia de hoje; e, como já 
dissemos, poderia haver duas Terras residindo lado a lado juntas, 
simultaneamente, uma estando consciente da outra, a energia da velha Terra 
não estando consciente da nova, e isto é apropriado. Mas que poderia haver 
duas Terras, duas consciências e, por um período de tempo, até a medição final 
no ano que vocês projetaram para ser 2012 (não se apeguem firmemente a 
esta data), continuará a haver essas duas Terras lado a lado. É como se fossem 
dois trens, muitos similares, em trilhos paralelos, operando em uma velocidade 
aparentemente igual. Pela aparência exterior, operando o mesmo tipo de 
equipamento, mas no interior, meus amigos, eles são dois trens diferentes. Um 
é propelido por um motor a diesel, o outro é propelido por um motor que ainda 
não foi definido. Não é visível para vocês porque vocês não compreendem a 
tecnologia que o dirige. Mas através da confiança que vocês estão 
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desenvolvendo em si mesmos e no Espírito, vocês sabem que o trem no qual 
estão, o trem da energia da Terra, está simplesmente operando. Vocês não 
precisam saber o tipo de combustível, o tipo de motor, pois vocês estão 
começando a desenvolver a confiança que diz a vocês que o motor está 
simplesmente movimentando os trilhos e puxando os carros apropriados. Esta é 
uma analogia que usamos para mostrar a vocês as duas Terras existindo lado a 
lado juntas.

Aqueles que escolheram se reunir aqui, por vontade própria, estão nos trilhos 
da Nova Energia. Vocês estão aprendendo até mesmo nestas duas últimas 
semanas sobre como é isto. Vocês estão sentindo os efeitos da separação em 
seu sono, em seu corpo, em suas reações aos eventos ao seu redor. Algo 
mudou neste ano novo. Não foi algo que veio do Espírito. Este não foi um 
evento criado no nível etéreo. Este foi um evento criado pelo homem, que 
ocorreu no que vocês viram como sendo uma Terra que celebrou em alegria, 
uma Terra que se reuniu para fazer com que funcionasse, uma Terra que talvez 
estivesse vacilante por alguns preenchidos com graus de medo. Meus amigos, 
diremos isto a vocês, de nossa perspectiva, no dia 31 de dezembro de 1999 
foram gravadas em nosso lado do véu mais orações de amor e paz do que 
jamais escutamos antes, incluindo suas guerras, incluindo os seus momentos 
mais difíceis. Houve mais orações expressas silenciosamente de vocês e de 
outros humanos; humanos que vocês sequer poderiam esperar pudessem orar, 
oraram neste dia. E olhem o que aconteceu. Vocês fizeram! É momento de 
celebrar!

Agora a energia nesta sala - pedimos a vocês que sintam-na - está diferente do 
que fora criado antes, pois vocês a criaram ao abrirem seus corações, ao 
expressarem sua intenção e ao aceitarem quem vocês são. Normalmente neste 
ponto em nossas discussões nós dizemos que viemos para abraçá-los, mas, 
queridos amigos, aqueles que estão envolvidos nisto do nosso lado já estão 
aqui. Vocês estão abertos. Eles já estão abraçando vocês. Há o que nós 
chamamos no segundo círculo (cada um de vocês se senta no primeiro círculo), 
há no segundo círculo um grupo que começa a se ajustar agora que vocês 
providenciaram o equilíbrio energético apropriado aqui, a fusão apropriada. Eles 
vêm, mas nós escolhemos não apresentá-los neste momento. Eles serão 
apresentados mais tarde.

Agora, antes que nós comecemos com as lições, meus amigos, faremos uma 
pausa por um momento, não para abraçá-los, mas faremos a pausa para 
deixar-lhes sentir o que vocês criaram. Nós permanecemos um passo atrás e 
curtimos em apreciação e gratidão. Usem este momento para sentirem o 
verdadeiro amor em silêncio por um momento.

[Silêncio]

Abençoados são os humanos que chegaram até aqui, que suportaram vida após 
vida, debaixo do véu, através da amnésia espiritual, através das dificuldades, 
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mas que ainda perseveraram, que têm sido guiados pela esperança e pelo 
amor.

Agora os humanos, os Trabalhadores da Luz, que se reúnem aqui nesta noite, 
nós sabemos que cada um de vocês está perguntando nesta noite: "Para onde 
vamos a partir daqui?" Nós sentimos sua ânsia de se mover adiante. Mais cedo 
nosso amigo Cauldre iria perguntar pela intenção do grupo, e pedimos a ele 
que não fizesse isso, pois já sabíamos o que estava em seus corações. Agora 
que cada um de vocês está perguntando: "Espírito, o que é que eu deveria 
fazer? Agora que nós atravessamos para o novo milênio, o que é que eu 
deveria fazer, para onde é que eu deveria ir?" Abençoado é o humano que 
suportou muito sofrimento e dificuldades, desafios, mas, no entanto, se senta 
neste círculo agora e pergunta: "O que mais eu posso fazer pelo Espírito?"

Para nossa discussão desta noite há muita informação aqui que gostaríamos de 
transmitir, e, de novo, muito dela é difícil colocar na linguagem das palavras; 
portanto, abram a si mesmos para receberem a nova linguagem, a nova 
linguagem. Nós pedimos a vocês para fundirem isto ou combinarem esta 
linguagem de energia com as palavras que são faladas aqui para que haja o 
mais puro entendimento. E, para aqueles que lerão isto nos dias porvir, 
pedimos o mesmo, meus amigos, pois vocês também podem se abrir 
verdadeiramente para as duas energias.

Todos vocês viveram muitas vidas em muitos lugares. A maioria de vocês viveu 
muitas vidas na Terra. Todos vocês sabiam da sua missão, da sua razão para 
estarem aqui, para virem aqui para esta Terra. A maioria de vocês 
experimentou os dias de Atlântida ou foram lemurianos. Há uma razão para 
isto. Há uma razão para que retornem neste momento, neste momento tão 
apropriado.

Primeiro, iremos contar uma história simples para ajudá-los na compreensão do 
que iremos transmitir.

Há momentos em que o humano irá plantar uma semente no solo, sabendo que 
a semente não germinará imediatamente, mas terá uma manta embrulhada ao 
seu redor no chão para protegê-la até o momento certo para começar a 
germinar. E as sementes que são colocadas no solo têm dentro de sua 
consciência a compreensão de que nem todas as sementes germinarão, mas 
isto não importa para as sementes. É simplesmente a intenção da jornada. Não 
há tristeza com as sementes que não germinarem, pois elas simplesmente 
retornam de volta ao Todo. Mas há algumas sementes plantadas agora que têm 
uma manta ao seu redor, e que têm esperança de que algum dia irão liberar 
essa manta quando o tempo estiver correto e todos os elementos da Terra 
estiverem apropriados. Então a manta é liberada e elas podem germinar. 
Muitas dessas sementes fazem isto, e as mantas deixam-nas. Há rumores 
dentro da semente, grandes rumores, e ela começa a despertar. E então há 
desconfortos dentro da semente à medida que ela começa a germinar, à 
medida que ela começa a surgir.
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E então algo mágico acontece. Há um tipo de intervenção enquanto a semente 
está despertando e vindo para fora de sua própria concha começando a 
irromper e iniciando o crescimento de suas próprias raízes subterrâneas. Há um 
tipo de intervenção que ocorre. É uma fusão de energia da consciência da 
semente com a nova consciência vindoura de toda a planta. É como se vocês 
pudessem imaginar um bastão de energia perfurando o solo, vindo até a 
semente que está despertando - um bastão de energia que relembra a semente 
de todo o potencial de quem ela era antes de ela apenas pensar que era uma 
semente no nível externo. É talvez como um raio vindo abaixo, afetando a 
semente e dizendo: "Agora é o momento de vir para fora, agora é o momento 
de vir e realizar seu verdadeiro trabalho."

Vocês pensaram que o seu verdadeiro trabalho fosse talvez ser uma semente 
no solo, mas não era isto. Esta fusão e união das energias, esta divina reunião 
acontece agora e milagrosamente a semente começa a brotar. E ela toma as 
energias da terra, da água, do solo, dos nutrientes, mas também está 
absorvendo grandes quantidades de energia de fontes divinas. E a semente 
irrompe através da terra e desabrocha em uma magnífica planta que então 
alimenta os outros. E enquanto os outros se alimentam da planta, a planta não 
morre; novas folhas e novos frutos continuam a brotar. Então cada um que se 
aproxima e prova da fruta desta planta surgida da semente, carrega uma parte 
daquela energia, daquele amor e daquele espírito com eles. Portanto, 
finalmente, cedo ou tarde, todos são tocados, todos começam a carregar os 
atributos da semente.

Então vocês podem se perguntar: "Tobias, por que você está nos contando a 
história da semente? Nós não somos fazendeiros, nós somos Trabalhadores da 
Luz." Mas, meus amigos, para que possam compreender sobre o que faremos 
agora, nós escolhemos compartilhar esta história. Havia um saber na 
consciência de todas as coisas de que este último século em sua Terra poderia 
ser desafiador e difícil, mas potencialmente um tempo muito recompensador. 
Houve a compreensão de que suas guerras mundiais, que foram verdadeiros 
testes, verdadeiras batalhas da luz e da escuridão, poderiam exterminar a Terra 
naquele ponto. Então houve a compreensão de que, à medida que vocês 
entravam em sua era nuclear, isto tinha os potenciais de trazer a Terra ao seu 
fim - de alguma forma similar ao fim de Atlântida. Havia potenciais iguais para 
ir em qualquer das direções, "luz ou escuridão", para o final deste tempo na 
Terra ou a continuação para as duas Terras. Cada um de vocês teve esta 
compreensão. Cada um de vocês aqui escolheu vir para um momento muito 
delicado, muito crítico na história da Terra. Vocês escolheram este momento. 
Vocês escolheram isto, sabendo que ele poderia ir em qualquer dos caminhos. 
Cada um de vocês escolheu estar aqui nesta estrutura de tempo, pois cada um 
de vocês carregava em seu interior uma semente que poderia conduzir a Terra 
para uma nova energia. Havia um importante atributo energético que poderia 
ser necessário na dinâmica energética da nova Terra. Cada um de vocês trouxe 
uma semente, sabendo antecipadamente que havia o potencial para a 
terminação. Havia potencial para a não completude da sua vinda para esta 
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Terra. Pois se tivesse havido destruição, vocês poderiam simplesmente ter 
passado e simplesmente gravado outra vida humana, mas sem germinar.

Meus queridos amigos, nós pedimos a vocês para se lembrarem de um 
momento em que a maioria de vocês aqui esteve envolvido. Esse momento foi 
há 2000 anos e a maioria dos que estão aqui caminharam com aquele 
conhecido como Jeshua Bem Joseph - Jesus. A maioria de vocês conheceu 
Jeshua pessoalmente naquele tempo. A maioria de vocês se sentou em grupos 
como este, falando sobre a necessidade de se trazer a consciência crística para 
a Terra, não por um, mas por muitos. Naquela época, vocês experimentaram 
um momento muito interessante. Nós pedimos para que não fiquem 
envergonhados ou embaraçados dentro de si mesmos em saberem que 
estavam lá naquele momento, que vocês caminharam com o Mestre do Amor. 
Foi uma parte do seu contrato integral, entrar em contato para aprender. Pois 
este, conhecido como Jesus, foi a semente que havia germinado, que gerou a 
fruta da qual vocês experimentaram. Foi importante que vocês 
experimentassem aquela energia enquanto caminhavam na Terra.

Agora nós viemos para esta vida. Então vocês escolheram vir, a maioria de 
vocês nesta sala, em geral em um período de tempo - isto não está limitado -
mas em geral um pouco depois da sua última grande guerra até 
aproximadamente meados dos anos 70, e estas são generalizações meus 
amigos. Há alguns que vieram antes e alguns que vieram depois, mas este foi 
um período em que a maior parte de vocês escolheu vir - os portadores da 
semente - a quem nós chamamos de as crianças perdidas de Cristo. Vocês 
vieram, meus amigos, cada um carregando a semente dentro de si, a semente 
contendo a branca energia cristalina da consciência crística que poderia ser 
necessária nesta Terra se ela se movesse para duas, se a Terra iniciasse o 
processo de graduação. As crianças perdidas de Cristo, os portadores da 
semente, estão aqui nesta noite e em muitos outros lugares ao redor da sua 
Terra.

Quando vocês vieram para esta Terra, vocês foram entregues em hospitais ou 
outros lugares. Seus pais olharam em seus olhos e viram algo diferente, algo 
que eles não viram em seus outros filhos ou nos filhos de outras pessoas. E, em 
muitos casos, isto amedrontava seus pais. Eles não compreendiam. Era 
estranho olhar para o puro amor e a consciência crística olho no olho (uma 
experiência que deveria ser um maravilhoso e impressionante evento), mas eles 
não estavam preparados para o que viram. Eles não estavam preparados para a 
força da energia que vocês carregavam. E enquanto vocês começaram os seus 
primeiros anos e ainda estavam nos braços de seus pais, e eles alimentavam 
vocês e mudavam vocês, muitos deles se sentiram desconfortáveis; eles não 
compreendiam. Eles não compreendiam os seus padrões de sono diferentes. 
Eles não compreendiam os supostos murmúrios que vocês tinham como se 
estivessem falando com outros. Eles não compreendiam por que vocês não 
eram como as outras crianças. E a energia deles, meus amigos, foi transmitida 
para vocês quando crianças dizendo que vocês eram diferentes, que vocês não 
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eram normais e talvez estranhos. E vocês sentiram isto na essência do seu ser, 
vocês sentiram que não estavam satisfazendo algo dentro de seus pais.

Então, para a maioria que está aqui e para a maioria que lê isto, houve algo 
que ocorreu nos primeiros anos de sua infância, em algum ponto entre os dois 
e os dez anos de idade. Enquanto vocês estavam trazendo esta energia crística 
para o seu ser físico que poderia precisar dela - foi necessário ser transmitida 
para todas as partes do seu corpo biológico - enquanto vocês começaram a 
trazer esta energia, e vocês viram as reações dos que vieram olhar para vocês 
no berço, vocês começaram a se sentir envergonhados, ou que haviam feito 
algo errado. E, meus amigos, cada um de vocês que escuta e lê isto, cada um 
de vocês então deu um toque para fechar a porta. Alguns de vocês tiveram um 
evento físico traumático. Alguns de vocês tiveram um evento emocional 
traumático. Para outros era como se o maior amor que estivessem sentido se 
desvanecesse e caminhasse para longe de vocês. É por isso que nós os 
chamamos de as crianças perdidas de Cristo, pois como crianças, cada um de 
vocês ficou perdido. Vocês fecharam a porta e mantiveram-na fechada.

Desde aquele dia vocês sentiram dentro do seu ser o maior dos desesperos, a 
maior das perdas. Houve a tentativa de voltar, de trazer aquilo de volta - oh, 
ainda há lembranças dentro de vocês de como foi aquilo, uma lembrança 
energética, talvez não do evento específico, mas do sentimento de conexão, da 
estrutura crística cristalina dentro de vocês, da vergonha que vocês sentiram, 
da necessidade de manter tudo isto afastado até o momento apropriado. Tudo 
isto, meus queridos amigos, foi programado. Não houve erros. Não houve 
acidentes. Pois de fato era necessário que vocês carregassem esta energia em 
um lugar seguro e escondido dentro de seu ser até o momento apropriado. Oh, 
se vocês tivessem permitido que esta energia crística viesse para fora 
integralmente em sua juventude, em seus primeiros anos como adultos, vocês 
poderiam ter matado, sido mortos ou ridicularizados. Foi importante para vocês 
manterem isto afastado. Vocês, as crianças perdidas de Cristo. Vocês, os 
portadores da semente.

Se isto fosse possível, nós gostaríamos de nos desculpar pelo que vocês têm 
carregado, e pelos fardos que vocês levaram, por todas as curas, os 
aconselhamentos e as facilitações pelos quais tiveram que passar para 
tentarem encontrar o que havia acontecido. Mas, meus amigos, vocês 
escolheram o caminho, e nós honramos isto. É daí que vem o sentimento de 
perda e de abandono.

E agora as boas notícias. Agora para as boas notícias, meus amigos. As 
sementes estão começando a germinar. Elas estão começando a liberar suas 
mantas, aquelas que fizeram isto, e nem todas fizeram, mas aquelas que se 
sentam aqui, aquelas que vocês chamam família de Trabalhadores da Luz ao 
redor de todo o mundo. Vocês são as sementes que começaram a germinar. 
Este é o momento para a semente que está despertando e sentindo o 
desconforto, mas também a alegria do nascimento, que é confuso, mas, no 
entanto, preenchido com a vontade da realização. Este é o momento para que 
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a divina conexão ocorra e, como na analogia da semente que usamos, para que 
o raio caia. Nós garantimos a vocês, meus amigos, não será um raio doloroso. 
Será uma corrente de amor que começa a vir para dentro, que se conecta com 
a semente que estava dentro de vocês, as crianças perdidas de Cristo. Isto 
começa a ajudar-lhes a eclodir e a irromper, se tornando a árvore, o fruto e o 
caminho.

É por isso que nos sentamos aqui esta noite para compartilhar com vocês, para 
ajudá-los a compreender pelo que têm passado, para ajudá-los a compreender 
que depois da medição de 13 de dezembro, da compreensão dos equilíbrios e 
da criação da Nova Terra, as sementes estão prontas para vir à tona. As 
sementes são importantes, pois elas começarão a irradiar uma luz como 
energia para que os outros vejam. Vocês carregaram esta consciência dentro 
de vocês, todos estes dias. Foi importante, meus amigos, ter carregadores 
humanos desta semente, ter vocês. São vocês.

Esta não é uma energia que poderia ser entregue por asteróides, cometas ou 
planetas. Oh, eles têm uma parte nisso, mas era uma energia que precisava ser 
trazida dentro de vocês. É por isso que houve um momento há 2000 anos onde 
vocês caminharam com Jeshua Bem Joseph (Jesus), quando vocês viram como 
era para uma simples semente germinar, ser parte daquela energia, de forma 
que um dia vocês também pudessem ser um portador. Cada um de vocês nesta 
sala sentiu de tempos em tempos que talvez estivessem loucos por se sentirem 
como se fossem um Cristo, pois os seus livros ensinaram-lhes que isto era 
errado, porque eles ensinaram que havia apenas um. Mas o Mestre do Amor, 
aquele a quem vocês chamam de Sananda, aquele com quem vocês 
caminharam, está aqui esta noite pedindo a cada um de vocês para centrarem 
a consciência crística que vocês carregam para permitirem a fusão da semente 
que germina com a luz divina que vem para dentro - para que carreguem, para 
que tragam a energia que carregam para esta Nova Terra, para serem a planta, 
para serem o fruto da consciência crística aqui na Terra. Isto é necessário. Isto 
é necessário.

Para que todas as coisas se movam adiante, é preciso haver aqueles que trarão 
a luz para a Nova Energia. Muito simples, isto é o que vocês pediram para fazer 
nesta vida. Agora que a medição já ocorreu, meus amigos, há tanta honra! Há 
aquele a quem chamam de Sananda que se encontra aqui diante de vocês esta 
noite em honra pela jornada na qual têm estado. Vocês pensam que as 
lágrimas fluem de seus olhos? Elas fluem de Sananda. Elas fluem de todos 
aqueles que observam este momento. As crianças perdidas de Cristo. Chegou a 
sua hora, cada um de vocês, de se tornarem tudo o que vocês são.

Agora vocês perguntam o que é que deveriam fazer neste momento. Estamos 
aqui para guiá-los nestas coisas específicas que deveriam saber, com as quais 
podem contar. Nós sentimos que não podemos mais chamá-los de as crianças 
perdidas de Cristo. Agora vocês encontraram a si mesmos, vocês encontraram 
uns aos outros. A energia que é divina, que é o seu ser verdadeiro, que é o 
Espírito, irá encontrá-los também.
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Quando falamos com este grupo, com todos que lêem isto, uns cinco meses 
atrás, nós falamos da partida dos seus guias, os guias que tinham sempre 
estado com vocês e mantinham equilíbrio em um espaço de energia. Nós 
dissemos que este poderia ser um evento difícil, e de fato seus guias partiram 
ou estão no processo de partir. Sabe-se que quando eles deixam o seu espaço 
energético é difícil para vocês. É como ter dois travesseiros ao redor de sua 
cabeça. É confortável, e parece estranho quando eles são removidos. Mas de 
fato foi importante que seus guias partissem para que vocês se apropriassem e 
ocupassem esse espaço. Foi importante para permitir a sala energética para 
que seu Ser Verdadeiro viesse. É isto que tem acontecido com vocês nos meses 
que se passaram - a preparação do espaço e o começo da integração do Ser 
Divino com o ser Humano. Nós dissemos a vocês que havia um abismo para ser 
cruzado, que poderia ser difícil para vocês, pois poderiam não saber o quão 
grande era este abismo ou como vocês poderiam chegar ao outro lado, mas 
que, confiando em si mesmos e confiando no Espírito, vocês poderiam de 
repente emergir do outro lado. Isto é o que nós estamos vendo neste grupo e 
em outros por todo o mundo.

Agora, enquanto vocês começam a verdadeiramente emergir e despertar e que 
ocorre a integração divina e a união do poder da semente da consciência 
crística que carregam, virá até vocês um novo tipo de entidade, entidades que 
virão para segui-los. Elas serão diferentes do que vocês já sentiram ou 
conheceram como sendo seus guias. Seus guias estavam lá para manterem o 
equilíbrio da energia em segurança, o quociente espiritual ao seu redor. Vocês 
agora estão começando a aceitar todo o seu quociente espiritual por si 
mesmos. Há um novo grupo chegando. Eles estão aqui esta noite - são aqueles 
que mencionamos mais cedo e que permanecem aqui no segundo círculo. Eles 
vêm em serviço para cada um de vocês.

Vocês agora estão assumindo a responsabilidade. Vocês são os líderes do seu 
próprio time. Vocês não precisam que outras entidades venham para cá 
orientando-os ou mantendo-os em equilíbrio. Vocês estão começando a fazer 
isso por si mesmos. Mas, no entanto, enquanto ainda são humanos, é 
necessário que haja aqueles que puxam as cordas do outro lado do véu para 
vocês. Mas, amigos, vocês são os comandantes. Vocês são os criadores. Não 
dêem seu poder para outros - apenas para vocês mesmos, o Ser Divino e o Ser 
Crístico que vocês são.

Os times de novas entidades vão variar no tamanho e no tipo os quais 
escolhemos não definir agora. Nós falaremos sobre isto em discussões futuras. 
Vocês terão em qualquer lugar de uma a mais de 20 entidades que virão. Meus 
amigos, estes não são os guias que vocês conheceram no passado. Eles não 
são aqueles para perguntarem o que poderiam fazer a seguir. Vocês precisam 
perguntar isso a si mesmos. Estes são aqueles a quem chamaremos de 
"mensageiros" (runners). Eles são as entidades que “correm” prazerosa e 
alegremente para servir vocês, prazerosa e alegremente servem vocês. E 
quando vocês comandam, quando vocês expressam a intenção e criam, são 
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eles que moverão energias em resposta às suas intenções, apropriadamente no 
outro lado do véu. Eles são necessários, digamos que eles são necessários em 
uma base de curto prazo, pois vocês ainda não estão acostumados a trabalhar 
com o outro lado do véu. Vocês aprenderão rápido, mas vocês ainda estão sob 
o véu. Estes mensageiros, estas amorosas entidades, estarão a seu serviço.

Quando vocês criam a intenção de paz e amor para o mundo, estes 
mensageiros levam essa energia e a movimentam em lugares que precisam da 
sua consciência humana e que ainda não compreendem. Quando vocês 
expressam intenção para um corpo que está em harmonia trabalhando consigo 
mesmo, estes mensageiros movimentam a energia do outro lado. Eles 
trabalham apenas em resposta à sua intenção, à sua intenção proposital. Isto é 
diferente do variar da mente. Sua intenção proposital é quando vocês 
expressam. Quando vocês visualizam uma intenção. Quando vocês estão 
trabalhando com outros na cura, vocês estão trabalhando para facilitá-los, 
vocês estão permitindo a consciência crística que trazem em seu interior 
trabalhar com eles. Os mensageiros são aqueles que abrirão condutos de 
energia com os Eus Superiores dos seus clientes e com o Espírito. Eles estão a 
seu serviço.

Enquanto eles chegam, vocês sentirão um tremor familiar ao redor do seu 
campo energético. Eles geralmente virão um por um durante um período de 
tempo. Eles não virão em massa, pois isso poderia romper alguns dos circuitos 
de energia do seu ser físico. Mas eles irão deixá-los saber, à sua maneira, que 
estão lá; vocês irão senti-los. Eles não estão lá para responder às suas 
perguntas, pois vocês precisam perguntar a vocês mesmos. Vocês precisam se 
voltar à consciência crística, à estrutura cristalina dentro de vocês e começar a 
puxar a resposta de dentro de vocês mesmos.

Não é o comandante do navio que pergunta às entidades, os marinheiros, como 
guiar o navio. É o comandante quem cria a intenção para a direção, para que 
os marinheiros então trabalhem. E este é o relacionamento que está sendo 
construído aqui.

Houve muitas vezes em que vocês pediram conselhos e orientações aos seus 
guias. Houve muitas vezes em que vocês ficaram neutros, esperando por uma 
resposta que não recebiam. Não perguntem aos seus mensageiros qual direção 
vocês poderiam virar. Eles apenas respondem à sua intenção proposital. 
Perguntem dentro de vocês, queridos amigos, pois vocês é que têm a 
responsabilidade. Vocês são aqueles que têm carregado a semente dentro de 
vocês. Vocês são aqueles que estão plantando a consciência crística na Nova 
Energia da Terra.

Nós estamos pedindo a vocês para que aprendam a trabalhar com esta 
poderosa energia que estão trazendo para dentro. Quanto mais vocês 
trabalharem com sua própria energia crística, mais vocês aprendem sobre o 
poder que se encontra dentro de vocês, mais habilidosos vocês se tornarão. Os 
mensageiros estão lá a seu serviço, para ajudá-los a realizarem a sua intenção 
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proposital. Vocês começarão a ver as suas criações acontecerem mais rápido, à 
medida que começam a expressar a intenção proposital e os mensageiros 
começam a servi-los.

Dizemos agora que há certos parâmetros a respeito disso que vocês mesmos 
estabeleceram para si, mas nós repetiremos para vocês. Se vocês escolherem 
usar a energia da luz branca da consciência crística para propósitos totalmente 
egoístas, não irá funcionar. Será bloqueada. Vocês estabeleceram este padrão 
de energia para si mesmos em amor e honra. Oh, não irá ser um tiro pela 
culatra, meus amigos, mas se vocês escolherem usar isto por egoísmo ou 
propostas pessoais, ela permanecerá dormente para essa intenção. Se vocês 
escolherem usá-la para manipulação, permanecerá dormente. Mais uma vez, 
vocês estabeleceram estes parâmetros energéticos muito antes de virem para 
cá. Se vocês escolherem usá-la para o bem do todo, para o bem daqueles com 
quem vocês trabalham, para o bem da situação do ambiente, vocês verão 
respostas muito rapidamente.

Meus amigos, a razão pela qual nós mencionamos isto é também para ajudá-los 
a compreenderem que todas as coisas que precisam como humanos, todas as 
coisas que vocês precisam em termos de saúde, em termos de abundância, em 
termos de níveis energéticos - assumam que essas coisas já estão lá. Não 
trabalhem de uma perspectiva de falta, mas assumam que elas já estão lá. 
Vocês perceberão que seu próprio Ser Crístico responde a isso quando 
assumem que todas as coisas que precisam estão lá, quando têm confiança em 
si mesmos. É por isso que vocês estabeleceram os parâmetros energéticos de 
não usarem esta nova capacitação para coisas que precisam para vocês 
mesmos. Foi assumido que vocês têm todas as coisas.

Não há certo ou errado no que estamos tentando discutir aqui. Não é que seja 
ruim usar esta energia para propostas egoístas; certamente, poderia ser. Mas 
vocês estabeleceram a dinâmica energética que poderia ficar dormente porque 
vocês assumiram que teriam todas as coisas que precisassem. Comecem a 
caminhar nesse espaço de confiança e certeza, de que tudo que vocês são está 
em perfeição. Comecem a usar a energia da consciência crística com a sua 
intenção proposital e com o auxílio dos mensageiros que chegam para trabalhar 
com vocês. É o momento para cada um de vocês começar a criar. Não é o 
momento de se sentarem na cadeira e não fazerem nada. É o momento para 
cada um de vocês começar o verdadeiro trabalho para o qual vieram. Nós 
usamos a palavra trabalho, mas haverá alegria nele. Haverá alegria enquanto 
vocês ajudam os outros. Haverá alegria, professores. E cada um de vocês é um 
professor para orientar os outros. Haverá competência enquanto vocês 
começam a guiá-los. Haverá um saber dentro de vocês. Vocês verão resultados 
rápidos, pois vocês agora estão começando a trazer para dentro o novo poder 
para ajudá-los a trabalhar dos dois lados do véu. É tempo de criação. É um 
tempo de nova aventura para cada um de vocês, mas é também uma 
capacitação totalmente nova. Vocês não vão falhar nisso, pois a energia não 
permite que isto ocorra. Vocês podem simplesmente não fazer nada, mas vocês 
não irão falhar. Não tenham medo de usar a energia.
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Como já dissemos em nossa última sessão de grupo como esta, a energia da 
Nova Terra é diferente. É uma energia na qual vocês podem se sentar sobre 
sua bicicleta a cada manhã e o ambiente irá mudar ao seu redor. Isto significa 
dizer que tudo que for apropriado será trazido para vocês. Vocês não precisam 
ir para fora procurando por isto. Todas as coisas que forem apropriadas deste 
momento em diante serão trazidas para vocês. Então cabe a vocês se abrirem 
para a energia da consciência crística e começarem a criar.

O que é que deveriam criar? Vocês saberão, meus amigos, quando vocês 
perguntarem a si mesmos, quando vocês perguntarem a si mesmos o que é 
que deveriam fazer. Olhem ao seu redor a partir deste momento, e verão que 
tudo é apropriado. Não há erros. Não há coincidências. Olhem para cada 
situação. E perguntem: "O que trouxe isto para mim?" Quando uma pessoa vier 
para sua vida, pergunte ao Eu Superior dela, pergunte dentro do seu Ser: "Por 
que esta pessoa foi trazida até mim?" e vocês terão uma resposta. Talvez não 
imediatamente. Pode levar algum tempo, mas, à medida que vocês aprenderem 
a trabalhar com sua própria capacitação, isso ocorrerá cada vez mais rápido. Irá 
surpreender vocês o quão rápido isto irá acontecer. Toda e qualquer coisa que 
surge em seu caminho tem um propósito. Vocês trouxeram isso para vocês. Foi 
atraído. Comecem a trabalhar com isto. Comecem a ser criativos, seres 
expressivos. Não vejam barreiras, pois não há nenhuma nesta energia do Novo 
Mundo. Sejam o curador e o professor que vocês realmente vieram para ser. 
Permitam que a consciência crística exploda em alegria ao seu redor.

Meus queridos amigos, a coisa mais difícil de todas foram os anos que 
passaram como as crianças perdidas de Cristo, escondendo quem vocês eram, 
caminhando com aquele profundo saber sobre o que vocês haviam trazido 
dentro de si. Mas também sabendo que tinham estado perdidos e escondidos, 
conhecendo o evento traumático através do qual passaram para escondê-lo, 
pensando que haviam feito algo errado, e que Deus e Cristo haviam 
abandonado vocês. Vocês não fizeram nada errado meus amigos. Foi tudo 
parte da arquitetura da energia, para trazê-la para fora apenas no momento 
apropriado, para que a semente germinasse quando o resto do mundo 
estivesse pronto.

Nós os amamos ternamente. Nós os honramos profundamente. Estas são 
ferramentas que estão disponíveis para cada um de vocês neste momento. Não 
é um presente especial do Espírito. Estas são ferramentas que vocês colocaram 
em seu caminho para que quando estivessem prontos vocês pudessem chamar 
por elas. Há muitas ferramentas, todas as ferramentas de que vocês precisam. 
Mais uma vez é através da intenção criada que vocês trazem isto. Pois quando 
vocês precisarem de uma lanterna para iluminar a escuridão, a sua intenção 
criada irá trazê-la para vocês. Quando vocês precisarem de um ímã, um forte 
ímã, para atrair as coisas apropriadas para vocês, a sua intenção criada irá 
trazê-las. Quando vocês precisarem de qualquer ferramenta de qualquer tipo, 
vocês poderão criá-la dentro de vocês mesmos imediatamente. Pois agora 
vocês começam a preencher a sua própria caixa de ferramentas.
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Meus amigos, não olhem para os outros à procura de suas ferramentas. Olhem 
apenas para si mesmos. Façam a pergunta para si mesmos. Tragam-nas à tona 
por si mesmos. Com a prática, vocês se tornarão adaptados. Vocês 
compreenderão como trabalhar com a nova energia. Os guias, como vocês 
sabem, não poderiam responder à maioria das perguntas para vocês. Os 
mensageiros que chegaram para trabalhar com vocês não serão capazes de 
responder às suas perguntas. Simplesmente se apóiem no Ser. Permitam, 
permitam que a semente germine.

Foi uma alegria estar com este grupo no dia de hoje, para ver a emergência 
dentro de cada um de vocês. Nós temos trabalhado intensamente com vocês 
em seus sonhos, em sua consciência mesmo quando estão despertos, 
conhecendo as mudanças que poderiam estar acontecendo e pelas quais vocês 
poderiam passar, sabendo que poderia haver um grau de descrença sobre a 
semente que vocês carregam. Talvez poderia até surpreendê-los enquanto 
começasse a emergir em vocês, de forma que vocês poderiam desejar 
empurrá-la profundamente para dentro da terra. Nós temos trabalhado 
intensamente com vocês. Mas agora é realmente o momento. É um gentil, mas 
forte momento, uma gentileza e energia de amor que chega. Há uma força à 
qual vocês não estão acostumados. Olhem para dentro, meus queridos amigos, 
pois lá é onde está a energia - dentro. Nós continuaremos estas discussões nos 
dias, semanas e meses que se seguem. Nós caminharemos muito próximos a 
vocês individualmente se vocês permitirem que isto ocorra. Nós caminharemos 
com vocês profundamente enquanto dormem, para ajudá-los a se equilibrar e a 
se ajustar para isto. Esperem que o relâmpago do Ser Divino virá. Ele será 
gentil. Ele não irá assustar vocês, mas ele virá. Esperem estas coisas. Esperem 
os mensageiros. Esperem agora a parte verdadeira da jornada para a qual 
vieram. Tudo até agora tem sido, de certa forma, uma espera e um ensaio, um 
momento de estarem se afinando. Mas agora a verdadeira jornada se inicia.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

12 de fevereiro de 2000 - Série da Nova Terra

Permitindo a Nova Energia em Sua Vida

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos neste espaço sagrado, neste dia 
muito sagrado. É uma alegria para todos nós que viemos aqui do outro lado do 
véu estar em sua presença. É uma honra e um privilégio. Vocês estão fazendo 
muitas coisas e hoje falaremos sobre isto em detalhes.

Pelos próximos momentos, nós iremos equilibrar as energias com vocês, com 
os humanos divinos... vocês, os humanos divinos que se reúnem nesta sala. 
Nós iremos integrar as energias do humano e do espírito juntas em uma nova 
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dimensão e um novo lugar. Como já dissemos em nossas outras reuniões como 
esta, quando nos unimos de mãos dadas com os humanos divinos, nós criamos 
uma nova energia, e uma nova fusão quando vocês abrem seus corações... 
quando vocês vêm para cá neste espaço depois de suas muitas vidas, e das 
suas muitas batalhas. No entanto, vocês vêm aqui para perguntar o que 
deveriam fazer agora, para perguntar qual o seu próximo contrato. É por isso 
que estamos impressionados com o trabalho que vocês fazem, e estamos em 
honra pelo que fazem aqui.

Agora, eu, Tobias, falarei através do nosso amigo, Cauldre, aqui neste dia. As 
palavras que são faladas, no entanto, não se comparam com a energia que é 
transmitida. Nós agora vemos cada um de vocês abrindo seus corações e suas 
mentes. Isto permite um fluxo de energia para dentro, permite que ocorra um 
fluxo de comunicação. As palavras que são faladas aqui estão, na maioria, 
simplesmente preenchendo espaço. São as palavras não verbalizadas, as 
energias não ditas, que realmente têm o efeito.

Agora falaremos através de nosso amigo Cauldre durante este momento, mas 
nós falamos para cada um de vocês pessoalmente, para cada um de vocês 
individualmente. Enquanto a energia da sala está sendo ajustada, misturada e 
equilibrada, meus amigos, simplesmente sentem-se, simplesmente permitam 
que o Espírito ame vocês, simplesmente permitam que tudo o que vocês são 
esteja presente. Há muita coisa que vocês não têm sido capazes de sentir, 
perceber ou conhecer até este momento. Isto está mudando. Nós falaremos 
sobre estas mudanças nesta noite.

Queridos amigos, esta é a sala de aula da nova energia espiritual da Terra. Esta 
é a sala de aula. Vocês que se reúnem aqui, aqueles de vocês que lêem esta 
informação - esta é a sala de aula. O que queremos dizer com isto é que há um 
número, um pequeno número de humanos, que estão fazendo a passagem 
para o que nós chamamos de a Terra da nova energia. Nós falamos sobre isto 
em canalizações anteriores. Nós dissemos que a consciência da Terra começou 
a se dividir depois da medição de 13 de dezembro de 1999. Há literalmente 
uma divisão de consciência ocorrendo onde há duas Terras convivendo lado a 
lado simultaneamente, mas, no entanto, cada uma com atributos e 
características energéticas diferentes. Há um pequeno número de humanos que 
durante a medição de dezembro concordou em ser os primeiros a fazer a 
transição para a nova energia, concordou em estabelecer a arquitetura, os 
padrões para a nova energia. Este é o grupo que se senta aqui nesta noite, o 
grupo dos que lêem estas mensagens, e outros humanos, mas os números são 
poucos e pequenos. É por isso que nós chamamos a isto de sala de aula da 
nova energia espiritual da Terra.

Vocês são os primeiros a estarem passando por isto. Vocês são os primeiros a 
estarem aprendendo sobre a nova energia. Vocês são aqueles que estão 
criando as trilhas e os túneis para que os outros humanos sigam. Então, os 
outros humanos seguirão. Quando vocês, os professores que se reúnem aqui 
nesta noite, ensinam outros humanos como criar sua própria realidade na nova 
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energia, eles passam através do túnel para a nova energia. Como nós dissemos 
antes, meus amigos, o que acontece é que aqueles de nós que morreram -
seus guias, seus mensageiros, aqueles no Conselho Carmesim, aqueles da 
Irmandade da Luz também passaremos através desse túnel.

Não é que estejamos olhando de cima para baixo sabendo todas as respostas. 
Vocês, meus amigos, aqueles na sala de aula da nova energia espiritual... estes 
são vocês, os pioneiros, que estão criando os caminhos, que estão vindo com 
as respostas. É interessante que nesta noite faremos uma sessão de perguntas 
e respostas. Mas na realidade há muitas, muitas de suas perguntas para as 
quais nós não temos respostas, para as quais o Espírito não tem respostas. 
Tem sido uma percepção interessante dos humanos a de que, de alguma 
forma, nós, ou Deus, conhecíamos as respostas. Meus amigos, vocês não 
estariam andando sobre a Terra no dia de hoje se assim fosse. Pois este não é 
um teste. Sua vida, suas vidas não têm sido um teste onde nós soubéssemos 
as respostas e estivéssemos ocultando-as de vocês.

Vocês têm viajado para novas áreas que mesmo o Espírito não compreende. É 
por isso que vocês concordaram em vir para a Terra em primeiro lugar. Em 
suas vidas passadas, e na sua vida atual até recentemente, vocês estavam 
trabalhando sob os véus para ajudar a compreender o equilíbrio da luz e da 
escuridão. Não era um teste. Era a construção de uma nova energia. E vocês se 
perguntavam por que e quando oravam para o Espírito, quando oravam para os 
seus guias, muitas vezes nada acontecia. Não é que suas orações não fossem 
escutadas, meus amigos, pois vocês nunca estiveram sós. Simplesmente nós 
não sabíamos as respostas. É apenas através de vocês, através do seu trabalho 
nesta Terra, o seu trabalho na dualidade, que nós aprendemos. É apenas 
através do seu trabalho que nós aprendemos. É por isso que suas batalhas têm 
sido muitas. É por isso que as respostas nem sempre estavam aparentes. É por 
isso que vocês sofreram muitas vezes. É por isso que muitos, muitos que estão 
nesta sala nesta noite ou lendo estas mensagens sentiam que o Espírito os 
havia abandonado. Isto não poderia estar tão longe da verdade pois vocês 
nunca estiveram sós. Vocês têm sido pioneiros na linha de frente e, através de 
vocês, toda a criação, o todo de Deus, está aprendendo algo de grande 
importância. Esta é a sala de aula da nova energia espiritual.

Vocês estão entre os primeiros a estarem atravessando para a nova energia. 
Oh, sim, há ainda vestígios e resíduos da velha energia. Eles estarão lá por 
algum tempo. Nós começaremos a trabalhar com vocês em como usar esta 
nova energia da Terra. Pode haver momentos quando isto será difícil. Pode 
haver momentos quando as respostas nem sempre estarão lá, mas, meus 
amigos, nós já vimos em muitos de vocês o começo das percepções, o começo 
da compreensão de como usar esta energia.

Agora antes que continuemos com a discussão desta noite, pedimos a vocês 
para abrirem os seus corações para a energia, para a fusão. Vocês não 
precisam ser paranormais. Vocês não precisam ter o dom. Está simplesmente 
lá. É a energia do Espírito. Permitam a si mesmos fundirem-se com tudo o que 
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vocês são. Permitam a si mesmos, meus amigos, a honra pelo trabalho que 
vocês realizaram. Muitos anjos tornados humanos desistiram. Muitos, muitos 
não podiam continuar a suportar um véu que separa vocês do conhecimento do 
Espírito. Quando eles voltaram para casa, eles foram honrados por todo o seu 
trabalho. Eles então começaram a ajudar vocês nesta vida. Aqueles que estão 
nesta sala esta noite e estão lendo estas mensagens - honrem a si mesmos 
pelo trabalho que realizaram.

Este momento é a parte favorita destas reuniões quando pedimos, com a sua 
permissão, para virmos adiante para abraçá-los, envolvê-los e providenciar a 
última fusão da energia antes que continuemos. Então nós pediremos ao nosso 
amigo Cauldre para ficar em silêncio por um momento e perguntar a cada um 
de vocês, com a sua permissão, para nos deixarem vir adiante para 
verdadeiramente abraçá-los.

[Silêncio]

Nós falaremos sobre o uso da nova energia espiritual. Mas antes que façamos 
isto, deixem-nos providenciar um pouco de background para ajudá-los a 
compreender como chegamos a este ponto. Há seis meses em seu tempo, 
falamos a vocês que seus guias estariam partindo, que seus guias estariam 
abandonando o espaço que ocupavam ao seu redor. Nós prevenimos vocês de 
que isto poderia ser muito difícil emocionalmente, porque estaríamos retirando 
os cobertores de proteção, as camadas de amor que haviam rodeado vocês. 
Seus guias haviam atuado como um equilíbrio. Eles haviam atuado como um 
canal para o Espírito. Eles haviam ajudado vocês a se equilibrarem e a 
manterem um foco na sua realidade do três, a sua terceira dimensão. Como 
muitos de vocês sabem agora, seus guias partiram em geral nessa estrutura de 
tempo. Foi muito difícil para muitos de vocês. Foi como perder o maior amor 
que vocês jamais tiveram.. Foi como um vácuo. Como se todos os sentimentos 
de segurança que tivessem conhecido fossem puxados de sob seus pés. Meus 
amigos, foi imperativo que seus guias se retirassem do espaço que eles 
ocupavam. Foi importante deixar o vazio para que o seu Ser Verdadeiro, o seu 
Ser Divino, pudesse começar a ocupar esse espaço. Então os seus guias se 
retiraram.

Então houve a medição em dezembro. A medição foi para determinar as 
energias das duas Terras, a divisão da consciência. Isto se tornou apropriado 
por algo que aconteceu em um nível mais cósmico. Antes disto, houve, no 
centro da criação, a unidade do que poderíamos chamar de luz e escuridão - e 
nós chamamos a atenção aqui de que muitas vezes as palavras humanas 
escapam da total propriedade da energia do evento. Mas, no centro da sua 
criação conhecida, o que antes haviam sido duas partes, Luz e Escuridão - o 
que haviam sido dois espelhos um para outro - se fundiu na unidade. Quando 
isto ocorreu, foi muito apropriado para a divisão na consciência da sua Terra. 
Isto ocorreu no final do período do seu milênio. Como já dissemos antes, os 
resultados poderiam ser vistos mesmo em suas previsões e em suas notícias. 
Houve excitação por toda a Terra. Houve um conhecimento de que agora era o 
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momento para a existência de duas Terras. Então a divisão ocorreu, queridos 
amigos.

Alguns de vocês sentiram o efeito disto. Muitos de vocês estão passando por 
isto agora. É conviver em dois mundos ao mesmo tempo. Há ainda as velhas 
energias às quais vocês estão acostumados e que estão segurando vocês, mas, 
no entanto, vocês estão se movendo para a Terra da nova energia. É por isso 
que muitos de vocês têm experimentado dificuldades ou desequilíbrios 
recentemente. É por isso que muitos de vocês têm se perguntado o que está 
acontecendo. Estamos aqui esta noite para dizer-lhes que tudo é apropriado, 
que tudo é apropriado. Vocês estão fazendo a transição para serem Humanos 
Divinos. Vocês estão fazendo a transição para a nova energia. É por isso que 
nós chamamos esta de a sala de aula da nova energia espiritual da Terra. Há 
muitas coisas que vocês estarão aprendendo, e, através do que vocês 
aprendem, há muitas coisas que vocês então ensinarão aos outros.

Deixem-nos começar a falar de alguns dos atributos. Na energia da nova Terra, 
como ela se relaciona com seu corpo físico, compreendam que o seu corpo 
escolhe curar-se. Não há sequer uma célula em seu corpo que não esteja 
sintonizada para a cura. Isto é diferente da sua velha energia. Na sua velha 
energia havia contradição às vezes entre as energias da luz e da escuridão. 
Havia a dualidade mesmo no nível celular ou biológico. Na nova energia, o seu 
corpo escolhe curar-se, se vocês desejarem se curar. Este será um ponto de 
muita controvérsia (mas a maior parte do que diremos, daqui em diante, será 
controverso). Fará com que muitas das suas antigas maneiras mudem. Vocês 
aqui são aqueles que começarão a trabalhar com isto, para estudar, para 
compreender. A sua biologia como um humano divino escolhe curar-se se vocês 
assim escolherem. É apropriado que vocês saiam do caminho. O seu corpo sabe 
como se curar. Vocês não. A sua mente não sabe como fazer isso.

Agora nós usamos a analogia de um adolescente passando pela puberdade. A 
puberdade irá ocorrer com ou sem a mente do humano; contudo, se o ser 
humano está tentando direcionar o processo da puberdade, isto apenas causará 
confusão na mente humana. A puberdade ainda ocorrerá. A mente humana não 
compreende as mudanças químicas, biológicas e energéticas que estão 
ocorrendo. É melhor simplesmente honrar o processo que é inerente em quase 
todos os humanos. É o mesmo com o que vocês estão passando agora. Vocês 
estão passando por uma puberdade biológica e espiritual ao mudarem para um 
Humano Divino. A sua mente, meus amigos, não compreende o processo, e 
também não é pedida para que compreenda o processo.

Para curarem a si mesmos, simplesmente permitam que o corpo se cure. Isto 
será um ponto muito desafiador para vocês, pois vocês sentem que devem ter 
um determinado padrão mental, que vocês devem manter uma certa direção da 
sua mente, que vocês devem manter pensamentos afirmativos e positivos. Esta 
era a antiga energia. Na nova energia, no novo mundo, meus amigos, é 
simplesmente permitir. Imaginem, se puderem, cada célula em seu corpo com 
a forma de um triângulo, um triângulo equilátero, e nas células muitas estão 
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apontando em várias direções. Não parece haver simetria. Na nova energia, 
quando vocês estão permitindo, todas as células se alinham e apontam de 
maneira apropriada. Há magnetismo envolvido aqui que permite que o 
alinhamento ocorra. Depende de vocês, da nova energia, do novo humano 
divino, permitir que este processo ocorra. Esta não é uma informação que 
encontrarão em um livro. Esta não é informação que encontrarão com seus 
curadores espirituais. A informação que vocês têm aqui - este é o desafio para 
começarem a usá-la. Como se parece um alinhamento? Se parece com a 
permissão que vem de vocês e do seu Espírito.

Como já dissemos recentemente em outra canalização, para curarem a si 
mesmos simplesmente deitem-se sobre o chão e permitam que aconteça. 
Encantamentos, rituais e disciplinas são da velha energia. (Mais uma vez, nós 
dizemos que isto será uma informação controversa.) É permitir, meus amigos. 
O seu corpo é divino. Suas células são divinas. Elas se alinharão por si mesmas 
se vocês permitirem. Permitir é liberar. Permitir é retirar da mente e deixar 
acontecer. Permitir ao Espírito, seu Ser Verdadeiro, lidar com isto, suas doenças 
físicas. Oh, nós escutamos sua mente: "Mas nós temos permitido." Meus 
amigos, isto é diferente. Isto não é como nenhuma energia que vocês usaram 
no passado. É diferente. Nós pedimos a vocês para começarem a trabalhar 
conosco neste processo. Estaremos lá para orientá-los, para responder a suas 
perguntas, mas em última instância, depende apenas de vocês. Como já 
dissemos, mesmo nós, o Espírito, não podemos fazer isto por vocês. 
Professores, curem a si mesmos através da permissão. Permitam os processos 
naturais e divinos começarem a ocorrer em seu corpo. Liberem todos os 
julgamentos e os pensamentos do que vocês passaram antes. Eles não se 
aplicam aqui na sala de aula da nova energia espiritual. Trabalhem uns com os 
outros nisto. Há conforto ao trabalharem com outro Humano Divino. Ensinem 
uns aos outros como permitir. Vocês verão aquilo que chamam de caos, mas 
não é. Eles são o alinhamento das energias biológicas.

A nova energia espiritual na qual vocês estão caminhando agora - há ainda as 
questões da mente. A mente, o intelecto, é algo que o humano certamente 
desenvolveu durante muitas vidas. Permite a vocês responder aos processos 
exteriores, mas não tem sido muito boa sobre responder aos processos em seu 
interior. Isto tem sido apropriado. Na energia da nova Terra espiritual a mente 
continuará a funcionar. A mente continuará a compreender como guiar o ser da 
nova energia espiritual através da estrada. A mente continuará a ser valiosa em 
compreender as coisas da sua Terra. A mente será um centro processador.

Nós temos visto muitas pessoas espiritualizadas tentando sabotar sua mente, o 
que é interessante, pois isto não pode ser feito. Nós temos visto muitos 
humanos espiritualizados se opondo à sua própria mente, pois sentem que esta 
é a raiz da desarmonia. A sua mente não cria o julgamento, pois isto vem de 
outro lugar. A sua mente é uma área de processamento. Como vocês já leram 
em seus livros, apenas uma pequena porção da sua mente está sendo utilizada, 
e isto é verdadeiro. E até agora aquelas áreas inutilizadas da mente têm estado 
bloqueadas intencionalmente. Elas agora estão se tornando disponíveis para 
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cada um de vocês que caminham na nova energia. Amem a sua mente. 
Confiem em sua mente. Honrem sua mente na nova energia. Vocês precisarão 
dela para armazenar mais informação, dados e impulsos eletromagnéticos do 
que vocês jamais fizeram.

Nós vemos nas mentes de muitos de vocês aqui que vocês estão se 
aproximando de uma sobrecarga ultimamente, com tanta coisa acontecendo. Já 
é tempo de abrir estas novas áreas da mente. Isto é feito, meus amigos, 
simplesmente permitindo. Continuem a alimentar sua mente, alimentando-a 
com as energias apropriadas que ela deseja. Permitam a ela se abrir, pois vocês 
precisarão disto. Vocês perceberão que em sua raça humana, em sua natureza 
humana (como vocês sabem, haverá mais e mais informações... vocês vivem 
no que é chamado por muitos de "a era da informação"), vocês precisarão 
desta grande capacidade e grande flexibilidade. Meus amigos, aqueles de vocês 
que se reúnem aqui, aqueles que estão lendo isto, vocês escolheram 
permanecer na Terra. Vocês escolheram continuar caminhando nesta nova 
energia. Mesmo que tenha sido difícil às vezes e partes de vocês tenham 
desejado voltar para casa, cada um de vocês elevou suas mãos em escolha. E 
agora nós viemos até vocês e dizemos que continuarão a precisar de sua mente 
de maneiras mais valiosas do que jamais antes. É parte da trilogia. É parte de 
quem vocês são. Enquanto vocês a honram, as novas áreas se abrirão. 
Enquanto vocês permitem, as novas áreas se abrirão.

Mais uma vez, trabalhem juntos, meus amigos. Não sejam ilhas isoladas uns 
dos outros, mas trabalhem juntos. Este é o propósito deste grupo. Este é o 
propósito das comunicações na Internet, para que sejam capazes de 
compartilhar estas coisas. Isso não está sendo oferecido pelo Espírito agora. 
Estas não são regras e leis. Estas são sugestões. A nova energia está sendo 
formulada por aqueles de vocês que estão aqui na Terra. É uma impressionante 
responsabilidade! Nunca foi feito antes. A sua era de Atlântida nem chega perto 
do que vocês têm aqui agora. Vocês são aqueles que estão criando isto. Nós 
somos aqueles que auxiliam. É por isso que vocês se sentam aqui neste dia na 
sala de aula.

Agora nos movemos para a terceira área, a que nós chamamos de emoções. 
Agora suas emoções, meus amigos, têm sido um interessante substituto para o 
Espírito. Como vocês sabem, vocês não têm carregado o seu potencial espiritual 
integral com vocês em seu corpo físico no seu lado do véu. Então suas 
emoções têm sido um substituto, de certa forma, para o Espírito. Na nova 
energia, suas emoções serão uma força orientadora para vocês. Elas permitirão 
que respostas aconteçam. Suas emoções, o que vem do seu ser interior, seus 
desejos, causaram ação e reação. No passado, suas emoções foram usadas 
para desempenhar dramas. Suas emoções têm sido usadas para sentir coisas, 
para compreender a alegria, para compreender a escuridão.

Suas emoções na nova energia serão bem diferentes. Não haverá a razão nem 
a necessidade para compreender a luz e a escuridão, pois, meus amigos, 
lembrem-se de que, no centro das coisas, no centro da criação, uma unidade 
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ocorreu mais uma vez. Não há razão em sua nova energia para continuarem a 
compreender ou jogarem o jogo da luz contra a escuridão. Suas emoções agora 
estarão livres para começarem a verdadeira criação.

Vocês perceberão, e muitos de vocês já têm experimentado isto, de que não há 
mais lugar para os dramas. Mas, no entanto, vocês têm uma tremenda 
quantidade de energia vivendo do seu centro emocional. Comecem a permitir 
que estas emoções sejam usadas como uma força orientadora. É um 
combustível para suas próprias criações, o seu próprio Espírito nesta nova 
energia. Isto é difícil de descrever, meus amigos, pois as coisas começarão a 
acontecer em vocês e ao seu redor. Vocês começarão a sentir uma nova 
conectividade. Vocês começarão a sentir uma nova parceria. Este é o seu Ser 
Verdadeiro começando a vir enquanto vocês permitem que isto aconteça. Este 
é o seu Ser Verdadeiro se fundindo com vocês enquanto vocês ainda estão na 
forma humana na Terra. Mais uma vez, é simplesmente uma questão de 
permitir que isto ocorra, de permitir que ocorra. Vocês terão experiências e 
respostas que não são familiares para vocês, e talvez possam colocá-los fora de 
equilíbrio. Compreendam que vocês estão simplesmente começando a trabalhar 
com nova energia.

Agora nós falaremos sobre isto por um momento. Há muitos atributos da nova 
energia que serão muito novos e que não são familiares para vocês. Vocês 
serão desafiados a começar a usar isto, mesmo que não estejam muito certos 
do que eles são. Estas novas energias que estão vindo e que estão disponíveis 
para vocês são bastante diferentes. Elas contêm características que vocês não 
usaram antes. Vocês serão desafiados para começarem a usá-las. É uma 
questão de simplesmente convidar isto para sua vida. Por exemplo, quando 
vocês precisarem de mais energia física do que estavam acostumados antes, 
simplesmente acessem isto, simplesmente chamem-na para o seu ser, então 
permitam que isto aconteça. Quando vocês precisarem de mais insight, 
intuição, simplesmente peçam por isto. Todas essas energias estão, como as 
vemos, ao seu redor, rodeando vocês. Elas estão se tornando disponíveis para 
vocês. Estas energias são a essência do seu Ser verdadeiro. Mas vocês 
precisam chamá-las a vocês para poderem usá-las. Se vocês continuarem a 
permanecer nas maneiras da sua velha energia, esta nova energia, esta energia 
do Ser verdadeiro, vai esperar pacientemente aguardando até que vocês 
estejam prontos para convidá-la. Quando precisarem de mais energia física, 
chamem por ela. Quando vocês precisarem de mais conhecimento, chamem por 
ele. Quando vocês precisarem de insights ou cura para os outros, chamem por 
isto. E então permitam que ocorra. Permitam que seja.

A energia da qual falamos aqui é a que temos chamado de energia crística, da 
qual falamos em nossa última reunião. É a energia da pureza, da força e do 
amor. Ela agora está se tornando disponível para vocês, mas cabe a vocês usá-
la.

Esta energia carrega alguns atributos interessantes. Ela carrega a energia do 
33. Agora, meus amigos, olhem para a seqüência de eventos. Houve o que 
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vocês conheceram como 11:11 e depois o 12:12. O 12:12 é o número um e 
dois separados pelos dois pontos. Se vocês somarem cada um destes lados, 
vocês têm um 3 e outro 3. Ele representava as duas faces ou aspectos da 
terceira dimensão. E se vocês tirarem a separação, é o 33. É a energia crística. 
É a energia disponível agora para que vocês trabalhem. Olhem para o ano 
2012. Vocês o têm considerado um tempo de grandes mudanças. O ano 2012 
representa o último ano da velha energia. Aí então entrará o ano 2013, meus 
amigos, "2" mais "1" mais "3" ou 33, a energia da consciência crística. Esta é a 
energia que está se tornando disponível para vocês agora. É a energia divina 
que vocês trouxeram como uma semente que agora germina. Nesta sala de 
aula aqui vocês estão sendo desafiados a começarem a trabalhar com ela.

As antigas ferramentas que vocês tiveram, meus amigos... é hora de abençoá-
las, honrá-las e então liberá-las. Elas não irão funcionar na nova energia. Elas 
não serão apropriadas. Mais uma vez, isto será um ponto de muita 
controvérsia. Vocês estão sendo pedidos para não mais se apoiarem em seus 
cristais, seus amuletos, seus incensos e as outras ferramentas que os 
trouxeram até aqui, muito apropriadamente. Vocês estão sendo pedidos para 
não mais se apoiarem nas mensagens dos outros, de videntes que dizem a 
vocês como sua vida poderia ser. Vocês, como os Humanos Divinos, estão 
sendo desafiados para olharem para dentro, para emergirem com esta energia 
crística de dentro de vocês mesmos. Como já mencionamos em canalizações 
anteriores, todos os livros antigos, todas as ferramentas antigas, honrem tudo e 
amem tudo, mas liberem tudo. As respostas às perguntas que vocês têm não 
serão encontradas em seus velhos livros, em seus velhos ensinamentos, em 
suas velhas maneiras. Aqueles que se sentam aqui nesta noite, aqueles que 
lêem estas mensagens, são aqueles que começaram a trabalhar com a nova 
energia. Alguns não concordarão com isso. Alguns não desejarão deixar para 
trás as velhas ferramentas, e isto também é honrado e apropriado.

Aqueles que continuarem a trabalhar com a nova energia encontrarão muitos 
desafios, mas também muitas recompensas. Sua vida irá mudar mas não como 
vocês pensavam que iria mudar. Vocês terão capacitação, mas não o tipo de 
capacitação que vocês imaginaram. Se vocês estão desejando continuar, se 
vocês estão desejando caminhar nesta nova energia e ser parte desta sala de 
aula, será necessário liberar o resto da velha energia. Irá requerer certos 
desafios, mas como vocês sabem, meus amigos, com estes desafios estão 
muitas bênçãos. Será necessário que deixem para trás o conceito do antigo ser, 
o cansado, sem saúde, o ser envelhecido, e caminharem em uma nova energia 
que simplesmente flui através de vocês. Todas as coisas que precisam 
simplesmente virão até vocês. Vocês se tornarão uma fonte para os outros. 
Aqui nesta sala de aula a meta é serem professores, para ajudarem os outros a 
encontrarem a sua capacitação assim como vocês encontrarão a sua.

Nós pedimos que nesta noite haja um período para perguntas e respostas. Era 
nossa intenção na canalização simplesmente iniciar o processo desta sala de 
aula, para iniciar a energia e as dinâmicas, para lançar a fundação, para deixá-
los saber que vimos para cá de uma maneira diferente agora para trabalhar 
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com vocês. Em nossas discussões futuras como esta nós estaremos 
compartilhando com vocês nossas observações sobre o que vocês estão 
fazendo com a sua nova capacitação, com a energia crística. Nós não 
retornaremos ao passado, meus amigos. Nós não estaremos falando sobre as 
pontes que vocês cruzaram. Nós estaremos falando sobre a nova energia, seus 
atributos e como vocês podem usá-la. É hora de deixar para trás todas aquelas 
vidas passadas. Agora é apropriado liberá-las, para deixá-las ter seus 
sentimentos finais. Não é apropriado se agarrar a elas ou permitir que elas se 
agarrem a vocês. Vocês estão se movendo para um novo território.

Nós admitimos que muito do que falaremos daqui em diante em nossas sessões 
irá mudar em relação ao que vocês realizaram antes. Será controverso. Haverá 
muitos que não concordarão. Nós também queremos que saibam que os 
guiaremos em amor. Nós os guiaremos em Verdade. Nós estaremos lá em 
suporte ao trabalho que realizam. Nós também os lembramos de que agora, à 
medida que começam a trabalhar com a sua própria consciência crística..., 
mesmo enquanto ainda permanecem do seu lado do véu... cada um de vocês 
está começando a ter acesso aos mensageiros (runners).

Estes mensageiros não são guias, meus amigos. Eles não são o que vocês 
consideravam seus guias, seus anjos. Estes são diferentes. Estes são seres do 
reino angelical que vieram para auxiliá-los agora. Eles são chamados de 
mensageiros porque não respondem a suas perguntas. Eles não darão direções 
a vocês; contudo, eles estão lá como parte de seu time. Quando precisarem de 
mais energia física, eles proverão os recursos para que isto aconteça. É 
baseado em sua intenção. Eles trabalharam por trás das cenas deste lado do 
véu para atender vocês. Quando precisarem de mais abundância em sua vida 
para preencher o seu trabalho de serviço aqui, são eles que trabalham por trás 
das cenas para permitirem que isto aconteça. Vocês não precisam se 
preocupar. Eles facilitarão isso por tanto tempo quanto vocês estejam em 
serviço. Quando vocês precisarem de certos insights, certos conhecimentos 
para trabalharem com outros humanos, ao ensinarem outros humanos, são eles 
que irão ajudá-los a trazer estes conhecimentos, a comunicarem-se com o Eu 
Superior de seus clientes.

Então, chamem por seus mensageiros. Eles respondem à sua intenção, à sua 
intenção expressa. Comecem a trabalhar com eles deste dia em diante. 
Comecem a deixar que eles saibam quais são suas necessidades. Então eles 
sairão e facilitarão o trabalho da grade e o processo de fazer com que as coisas 
aconteçam. E saibam, meus amigos, que irão acontecer.

Como já mencionamos antes nestas reuniões, os chakras - os chakras 
energéticos - estão se fundindo em um. Seu centro energético na nova Terra, a 
nova consciência, não vem de onde vinha antes. Isto é um pouco difícil de 
descrever. No passado, vocês estavam acostumados a criar coisas através de 
sua mente ou através do seu coração. Na nova energia, elas não são criadas de 
um desses lugares - mais uma vez, isto é difícil de descrever, pois até que 
comecem a trabalhar com isto, vocês não saberão exatamente onde é esse 
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lugar. Quando vocês escolhem criar, quando vocês criam a intenção, meus 
amigos, isto não ocorrerá na mente ou no coração. Isto ocorrerá a partir da 
unidade do seu ser, do centro crístico do seu Ser. Este não é um lugar literal. 
No passado, vocês iam para sua cabeça para criar, ou fizeram a si mesmos 
abrir o seu coração. Agora incluam o seu ser inteiro em seu processo, a sua 
unidade e a sua totalidade. Isto será um pouco estranho no começo, pois será 
diferente do que vocês realizaram antes.

Cada um de vocês que está aqui e que está lendo estas palavras... comecem a 
trabalhar com a nova energia. Nós estamos aqui para honrar e ajudar a guiá-
los a partir da nossa perspectiva através deste processo. Nós aprendemos 
juntos. Nunca foi realizado antes. Não há livros ou mapas que irão nos mostrar 
o caminho. Nós sabemos, a partir do nosso lado, meus amigos, que, à medida 
que integram o seu Ser Verdadeiro, a sua divindade, vocês se tornarão 
humanos impressionantes, Humanos Divinos, humanos que são professores 
para os outros.

Agora faremos uma pequena pausa e retornaremos para fazer algumas 
perguntas e então responder às suas.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

12 de fevereiro de 2000 - Série da Nova Terra

Permitindo a Nova Energia em Sua Vida

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, meus queridos amigos, que retornamos para esta energia. 
Nós retornamos para este espaço sagrado. Agora antes que iniciemos com 
nossas perguntas e respostas desta noite, nós simplesmente lembramos a 
vocês de novo de que esta é a sala de aula da nova energia, que vocês deram 
a si mesmos em serviço para estarem aqui, para serem os primeiros a começar 
a trabalhar com e a integrar tudo o que é novo.

Desde o início de nossas canalizações, houve dois temas do Conselho 
Carmesim. O primeiro é que há muitas mudanças ocorrendo, e certamente 
vocês têm observado isto em suas vidas, em seu próprio mundo. As mudanças 
que vieram do trabalho que vocês realizaram, o trabalho com as compreensões 
da luz e da escuridão, as mudanças continuam a acontecer. Como vocês 
sabem, muitas vezes quando há mudanças ocorrendo, isto causa dificuldades 
ou conflitos em suas próprias vidas. E não é devido a nada que tenham feito de 
errado. Não é devido ao julgamento do Espírito, mas muitos desafios são 
porque vocês simplesmente pediram para estarem aqui, pediram para serem 
aqueles a saber sobre os trabalhos de todas as coisas. E agora vocês são 
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aqueles que pediram para serem os primeiros a compreender e a trabalhar com 
as novas energias.

Desde o início de nossas discussões com vocês, nós também dissemos que 
vocês nunca estão sós. As muitas vezes que vocês se sentiram desta forma -
como se estivessem caminhando sozinhos - vocês deveriam saber que havia 
muitas, muitas entidades suportando e rodeando vocês. Havia seus guias. 
Havia anjos, Arcanjos e agora há os seus mensageiros (runners). Há uma 
completa entourage que está aqui. Vocês nunca estão sós, meus amigos. 
Talvez esta seja a percepção por estarem em seu lado do véu. Se vocês 
pudessem ver toda a cena, se vocês pudessem ver todos os que se reúnem 
aqui hoje! Há aspectos de suas vidas passadas que se reúnem aqui. Há aqueles 
que foram seus guias e que se reúnem aqui. Há professores de todas as partes 
dos reinos angelicais. Eles estão aqui em suporte a vocês, mas como já 
dissemos, eles não podem fazer por vocês. Eles estão simplesmente aqui em 
suporte e amor.

Agora os seus mensageiros estão aqui para responder ao seu comando, à sua 
intenção, para preencher o seu desejo e o seu serviço. Se vocês estão 
trabalhando na nova energia em espírito de serviço, vocês verão os resultados 
acontecerem muito rapidamente quando vocês chamarem os seus mensageiros 
para a ação. Se vocês estiverem fazendo isto por razões egoístas (e nenhum 
dos que estão aqui teria esta intenção)... mas se houver aqueles que fizerem 
isto, eles não verão reação. Foram estabelecidos muitos padrões de energia 
que não permitiriam que isto ocorresse. Vocês, aqueles que estão reunidos aqui 
e lendo estas palavras - e que estão em serviço -, pelo tempo que continuarem 
a trabalhar nesta energia, vocês verão as coisas acontecendo muito, muito 
rapidamente.

Agora, antes de responder às suas questões - ou pelo menos tentar - nós 
faremos muitas perguntas. Nós perguntamos a vocês: "Como se sentem?" Nós 
não sabemos. Quando estão vivendo o seu dia passando por seus desafios... 
onde estão passando por suas experiências, digam-nos como é isto. Digam-nos 
como vocês se sentem e o que é necessário. Nós perguntamos a vocês: "O que 
vocês estão pensando?" Ao contrário do que possam pensar, nós não lemos 
mentes. Nós podemos penetrar em sua energia quando vocês nos permitem, 
mas digam-nos o que vocês pensam. Expressem isso para nós. Falem conosco. 
Digam-nos o que é necessário para que continuem em sua jornada. Algumas 
vezes há o sentimento de que vocês não estão merecendo, de que vocês não 
são merecedores. Nós simplesmente pedimos a vocês para se comunicarem 
conosco e dizer do que é que precisam. Quando vocês fazem isso, toda uma 
série de ações começa a acontecer. Enquanto vocês simplesmente caminham 
pelo caminho em dor e desafios e se sentem sozinhos, nós precisamos permitir 
que se sintam desta forma. Nós precisamos permitir a vocês experimentarem 
isto. Comuniquem-se conosco. Comecem a se comunicar com vocês mesmos. 
Digam-nos como se sentem, do que precisam. Compartilhem conosco suas 
alegrias e tristezas. Como já dissemos anteriormente, esta é a sala de aula da 
nova energia. Juntos iremos aprender.
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Agora começaremos com as perguntas e respostas.

Pergunta: Tobias, eu tenho duas perguntas e uma resposta para você. A 
resposta que tenho é para a pergunta que você acabou de fazer: "O que nós 
precisamos?" Aqueles de nós que andam por este caminho... nós precisamos 
saber que, ... mesmo que estejamos caminhando ainda sentimos a dor, e a 
tristeza... nós precisamos saber que estamos apropriadamente alinhados com o 
Espírito, com o centro do Espírito, o grande Espírito, o Criador. Nós precisamos 
saber isto, mesmo que já estejamos andando por este caminho. Isto conduz à 
minha primeira pergunta sobre relacionamentos e que muitos de nós aqui e 
aqueles a quem nós aconselhamos estão tendo. Muitos de nós estamos em 
relacionamentos dicotômicos, onde temos a nova energia aliada com a velha 
energia. Isto está nos mantendo presos devido a uma percepção de amor não 
apropriada? Às vezes nos sentimos como se não estivéssemos nos movendo, 
sem realização. A segunda pergunta é: No início de sua canalização, você disse 
que estamos construindo uma nova estrada para o Espírito. Nós estamos 
caminhando para isto com toda uma comitiva que irá nos ajudar, e que tem 
uma completa visão em perspectiva de onde estamos vindo e do que estamos 
fazendo?

Tobias: À medida que se movem para a nova energia, há uma comitiva 
completa, aqueles de quem já falamos, os mensageiros. Há também a sua 
família do reino angelical. Cada uma das ordens dos Arcanjos está observando 
proximamente e observando o que acontece. Então vocês estão rodeados mas 
devemos afirmar que nossa perspectiva talvez não seja o que vocês pensam 
que é. Não é que vejamos todo o mapa ou que saibamos exatamente em que 
trilhas vocês estão ou que possamos guiá-los de uma maneira específica. Nós 
estamos aprendendo através de vocês. Nós temos uma perspectiva por 
estarmos deste lado do véu, mas vocês são aqueles que estão integrando a sua 
divindade. Nós não compreendemos como é isto, estar caminhando na forma 
humana e integrando a divindade. Em outras palavras, meus amigos, nós nem 
sempre sabemos as respostas, mesmo que haja momentos quando temos uma 
perspectiva que possa ser útil. E é por isso que nós os encorajamos a falar 
conosco freqüentemente.

Com relação aos relacionamentos... esta é uma área interessante. Primeiro, 
vocês precisam compreender que o relacionamento no qual estão é apropriado 
neste momento. Não há erros nisto. Não existe uma pessoa travando a outra. 
Pode ser que o seu parceiro escolha não caminhar na nova energia neste 
momento, e pode ser apropriado que apenas um de vocês faça isto primeiro. 
Poderia haver desequilíbrios se os dois passassem por isto ao mesmo tempo. 
Isto não é uma regra. Há casais que acharam apropriado caminhar através 
disso juntos, mas em muitos outros casos, eles providenciam um contra-
equilíbrio um para o outro. Se vocês estiverem em um relacionamento que não 
é mais apropriado para a sua alma, esse relacionamento mudará por si mesmo. 
Isto é parte do processo de permissão. Não há nada que precisem fazer, pois 
ele irá mudar por si mesmo. A energia encontrará o seu próprio nível.
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Há um conflito vivido por muitos dos que estão aqui e se trata do que deveriam 
fazer com seus relacionamentos. Isto realmente trás muitos conflitos. 
Queremos que saibam agora que em relacionamentos inapropriados quando 
um dos parceiros estiver na nova energia, o relacionamento se resolverá por si 
mesmo. Vocês precisarão fazer muito pouco. Pode ser que um dos parceiros 
venha até o outro e diga: "Eu apenas não mais me sinto bem." Esta é uma das 
dinâmicas da nova energia. Não precisará da sua vontade, por assim dizer. Não 
precisará do seu esforço mental na situação para que isto ocorra. Haverá 
alinhamentos de energia que farão com que as coisas aconteçam 
apropriadamente.

Agora pedimos a vocês para simplesmente perguntarem ao seu próprio Ser 
Divino interno sobre a propriedade do seu relacionamento. Então sejam 
pacientes e saibam que as respostas virão até vocês. Não batalhem muito em 
sua cabeça. Este tem sido um forte atributo da velha energia, a batalha 
intelectual, a avaliação dos opostos. Isto será muito difícil para muitos na nova 
energia inicialmente. Vocês não precisarão da batalha mental. Vocês vão 
simplesmente precisar expressar uma intenção. Vocês precisarão expressar o 
seu propósito. Então todas as coisas chegarão no lugar como resultado. Em 
seus trabalhos, em suas vidas pessoais, vocês não precisarão se degladiar. 
Vocês irão simplesmente precisar aceitar e permitir. Este é o primeiro princípio 
da nova energia, como já dissemos nesta sala de aula. Esperamos que isto 
responda às suas perguntas.

Pergunta: Tobias, você falou sobre a mudança dos cristais. Gostaria que 
respondesse àqueles de nós que foram auxiliados por eles, qual a mudança 
com os cristais e como poderemos continuar a ser abençoados por sua energia? 
Eu gostaria de mais esclarecimento, por favor. Obrigado.

Tobias: No passado, os cristais foram um repositório de energias para vocês. 
Eles carregaram muitas energias que vocês mesmos não podiam carregar. 
Portanto, havia uma afinidade por essas gemas muito preciosas. Eles serviram 
vocês muito bem, mas, à medida que se movem para a nova energia, não 
contem com eles para o seu poder. À medida que vocês verdadeiramente 
começam a trabalhar com a sua própria energia Divina, vocês verão se afrouxar 
as conexões que têm com estas rochas. Elas estavam aí para servir a um 
propósito naquele momento, mas agora, meus queridos, vocês estão sendo 
requisitados, vocês estão sendo orientados para carregar todas essas energias 
dentro de vocês mesmos. Há muitos que usaram e continuam a usar estas 
ferramentas exteriores. Nós nomearemos algumas, tais como os cristais, os 
pêndulos, alguns tipos de flores e ervas. Tudo isto tem sido apropriado. Nós 
não estamos pedindo que vocês se afastem disto. Nós estamos pedindo para 
reconhecerem que elas são ferramentas da velha energia. Na Nova Energia 
todas as coisas virão de dentro de vocês. De novo, dizemos que isto pode 
causar muita controvérsia dentro de vocês e nos outros lá fora. Há uma 
tendência a continuar usando estas ferramentas, mas aqueles que estão 
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verdadeiramente trabalhando na sala de aula, trabalhando com a nova energia, 
acharão apropriado deixar estas ferramentas agora.

Pergunta: Tobias, você falou sobre o conceito de permitir. Eu acho que trabalho 
com muitas pessoas. Eu preciso ensinar a elas como permitirem a si mesmas 
estarem de volta em seus corpos ou estarem conscientes. Isto é um tipo de alta 
ordem para um Espírito que se encontra como ego humano porque, em geral, o 
que percebi que estão fazendo, é tentar fazer permissão. Na minha opinião o 
que é necessário para a permissão é espaço. Muito do que encontro - com 
relação ao que causa impacto direto na capacidade de permitir ou não de uma 
pessoa - é que parece que elas estão presas nos auto-julgamentos. Há um 
julgamento, tal como: "Eu não estou fazendo o suficiente. Eu não estou 
fazendo de forma correta." Outro conceito é a questão de estar presente. A 
maioria das pessoas está pensando sobre o que estarão fazendo, ou o que 
precisam fazer. Elas preenchem o seu tempo tridimensional com coisas para 
fazer de forma que seu ego possa sentir como se estivessem fazendo o 
suficiente, de forma que não precisem julgar a si mesmas. Então tudo fica
preenchido tridimensionalmente e não há espaço. Não é possível para essas 
pessoas permitir. Não há quietude, nem espaço. A mente está sempre no 
futuro ou no passado e nunca no presente. E em minhas observações tudo isto 
é devido ao conceito do auto-julgamento. Para esclarecer, eu gostaria de saber 
sobre o cerne do conceito do auto-julgamento, que impede a aceitação, a 
aceitação que nos permite estar fora da terceira dimensão em um novo espaço 
que não é nada mais do que um imenso espaço.

Tobias: Permitir é um assunto interessante. No nosso lado do véu permitir é um 
processo tão natural que nós não pensamos sobre isto. Quando vocês vieram 
para a Terra como humanos, quando vieram para debaixo do véu e tomaram 
um corpo humano, vocês se separaram do Espírito. E isto foi parte das 
compreensões que poderiam vir da Terra, das compreensões da luz e da 
escuridão. Quando falamos sobre a honra que temos pelo trabalho que vocês 
realizaram, é porque nunca houve outra criação do Espírito que 
propositalmente e conscientemente se desconectou do próprio Espírito. Isto foi 
parte da energia da Terra, esquecer quem vocês eram. Ao fazerem isto, quando 
vocês se tornaram desconectados do Espírito, e quando vocês se esqueceram 
de quem vocês realmente eram, vocês começaram a desconfiar. Vocês 
começaram a se apoiar em sua mente e em seu ego. Então seu ego criou uma 
nova definição de vocês no lugar que ficou vago pelo Espírito. Durante o 
caminho vocês perderam a confiança. Mais uma vez, este foi um resultado da 
separação da qual nós não sabemos.

Agora quando vocês são requisitados para virem a um espaço de permitir, isto 
aciona dentro de vocês a sensação imediata de desconfiança. Vocês já 
tentaram permitir antes de todas as maneiras imagináveis. Vocês tentaram 
permitir a bondade, a cura, a luz e a abundância para estarem em suas vidas e 
bateram com suas cabeças, se assim podemos dizer! Isto porque, meus 
queridos, vocês estavam trabalhando na velha energia que não provia os 
mecanismos apropriados para que uma verdadeira permissão acontecesse.
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Agora na nova energia na qual estão começando a caminhar, permitir vem da 
confiança em sua Divindade. Permitir vem da confiança em sua natureza 
Divina, na semente crística com a qual vocês vieram. À medida que aprendem a 
confiar, à medida que vocês aprendem a se relembrar de quem são, de confiar 
no Ser e no Espírito, a permissão se torna um produto disto. Vocês não podem 
forçar para que a permissão ocorra. Ela vem profundamente de dentro do 
centro do seu Ser. Permissão vem e deixa irem todas as coisas. Quando vocês 
deixam todas as coisas irem, quando vocês cruzam o abismo, como já falamos, 
então isto começa a abrir o potencial de todas as coisas que vocês são. Nós 
também dissemos em sessões como esta que o novo Humano Divino no qual 
vocês se transformarão não é como vocês possivelmente imaginavam com sua 
mente de ontem, ou talvez de hoje. Vocês estão sendo desafiados a vir para 
um ponto de profunda confiança no Ser e no Espírito. Meus amigos, em quem 
mais confiar, se não no Espírito e no Ser?

À medida que vocês chegam a este novo ponto de confiança, vocês 
naturalmente chegarão ao ponto de permitir. Então será... vocês serão como 
um rio que flui sem barreiras, sem restrições. A sua mente tem sido a 
ferramenta que tem tentado fazer barricadas, restringir ou direcionar o fluxo. É 
tempo de simplesmente permitir e confiar. Permitam o amor natural e os 
processos do Espírito guiarem vocês. Esta será a parte mais desafiadora da sua 
entrada na Nova Energia, este elemento de permitir. Vocês são bastante 
precisos, queridos, ao saberem que a mente tentará estabelecer os 
mecanismos da permissão, mas eles não virão daí. Continuem a trabalhar com 
isto. Continuem a trabalhar, como já dissemos, individualmente e como um 
grupo, permitindo que a permissão ocorra.

Pergunta: O assunto é o véu. Parece-me, e eu aprecio a sua orientação nisto, 
que o fato de eu saber sobre a existência do véu e sua utilidade, ele se foi de 
mim. A pergunta continua: "Por que ele ainda está lá? É simplesmente uma 
parte de um contrato de que todos nós participamos quando decidimos vir para 
a Terra e sermos humanos? Ou há alguma coisa mais que precisa acontecer 
primeiro antes que ele desapareça completamente? Qual é a raiz desta 
questão?"

Tobias: Esta é uma excelente pergunta. O véu é criado através da consciência 
coletiva. Mesmo que seja consciente da presença do véu, e mesmo que sua 
intenção seja dissolver o véu ao seu redor, ainda existe a estrutura 
eletromagnética muito forte do véu criada através da consciência de massa. 
Você, como um indivíduo, não pode dissolver o seu próprio véu, mas juntos e 
com a sua intenção podem reduzi-lo, para limpar a neblina. Com a intenção dos 
outros neste grupo, à medida que vocês ensinam os outros em seu mundo, o 
véu irá se dissolver. Agora, devido ao seu nível de vibração neste momento, o 
véu terá menos impacto em sua vida individualmente do que na de um 
indivíduo que ainda caminha na Terra da velha energia. Então até certo ponto 
você tem controle sobre isto. Mas não se frustre tentando irromper através do 
véu. Mais uma vez, isto é como um exercício intelectual. À medida que você 
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eleva sua vibração e a sua compreensão, e à medida que você permite que a 
sua Divindade germine e então floresça, mesmo que haja a força do véu da 
consciência da massa, você será cada vez menos afetado por ele como um 
indivíduo. Mas, meu querido, nós sugerimos que não lute contra o véu.

Pergunta: Primeiro, eu gostaria de agradecer a Cauldre por seu serviço. A 
minha pergunta é sobre a arte. Qual é a conexão entre a arte e o Espírito? Ela 
será diferente na Nova Energia?

Tobias: Nós contaremos uma história que compartilhamos com poucas pessoas 
antes. Nós usamos a analogia de Deus, o criador, como sendo um grande 
pintor. E Deus escolheu desenhar e pintar um dia, e criou uma magnífica 
pintura, como nenhuma outra que jamais haviam criado antes. Era uma bela 
pintura. No coração de Deus, ele/ela desejava profundamente não apenas 
pintar o quadro mas viver dentro dele, experimentá-lo a partir do seu interior -
não apenas criá-lo como um elemento externo. Então Deus escolheu ir para 
dentro da criação, para dentro da pintura, para viver dentro dela e 
verdadeiramente compreender a beleza, a profundidade e o amor da pintura 
que ele/ela criara. Deus entrou na pintura e se esqueceu de que ele/ela era 
Deus. Isto possibilitou a oportunidade de verdadeiramente, verdadeiramente 
viver dentro da criação.

Estes são vocês meus amigos. Vocês são Deus. Vocês criaram a pintura. Então, 
com o mais profundo amor e compaixão, vocês escolheram viver dentro da 
pintura, se esquecendo de que vocês eram os pintores. Então aqui estão vocês 
agora atuando em suas experiências e em seus dramas de dentro da pintura. 
Mas na nova energia vocês se lembrarão de que vocês são o pintor. Então, meu 
querido amigo, que pergunta excelente e que excelente maneira para 
compreender o valor da arte. Olhe para ela de outra maneira agora, de forma 
que você seja o pintor de todas as coisas, e que você está meramente vivendo 
dentro da sua criação. À medida que vocês permitirem que as expressões 
emerjam de todo o seu Ser - não apenas da sua mente, não apenas de seu 
coração - mas a partir do ponto singular de energia... enquanto vocês 
permitirem que essas expressões venham à tona, isto será o que vocês 
chamam de Ascensão, isto será, uma vez mais, tornar-se o pintor.

Pergunta: Ainda haverá causa e efeito na Nova Energia?

Tobias: Esta também é uma excelente pergunta. Na nova energia não há a 
causa e o efeito com os quais vocês se acostumaram no passado. No passado, 
vocês, às vezes, chamaram a isto de karma. Vocês têm estado jogando na 
velha energia entre as energias da luz e da escuridão para ajudar a 
compreender o equilíbrio. Na nova energia não é causa e efeito. É a intenção e 
a criação.

Pergunta: Eu tenho uma pergunta. Penso que o que você chama de Nova 
Energia tem estado desde sempre ao nosso redor. O que é novo para mim é 
que apenas nos últimos anos eu tenho estado consciente de como eu posso 
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criar minha realidade, e de que eu não preciso, como você disse, me apoiar em 
ferramentas para curas. Eu costumava fazer trabalho de cura até que cheguei a 
esta compreensão de que a cura é permitir, é acreditar que você está curado, e 
então você está. Então é realmente novo, ou é apenas o fato de que tenhamos 
uma nova consciência do que já tem sempre sido?

Tobias: Você e os outros que estão nesta sala e lendo este material têm estado 
trabalhando por muitos anos, por muitos anos, ajudando a criar os padrões 
iniciais para a Nova Energia, mas o que nós verdadeiramente definimos como a 
Nova Energia é uma criação muito recente. É algo totalmente novo. Nunca foi 
feito antes. É isso que será desafiador mas também será maravilhoso para 
vocês. Quando falamos em nossas canalizações, quando nos reunimos aqui 
com os humanos, e quando nos fundimos com vocês, uma Nova Energia é 
criada. Não é que vocês estejam simplesmente vindo para o nosso lugar, ou 
nós estejamos indo para o seu. Juntos nós estamos criando um lugar sagrado e 
uma energia sagrada. Quando houve a divisão da consciência, no que nós 
chamamos de suas duas Terras recentemente, esta foi realmente uma nova 
energia que nunca havia sido criada antes. Mas, meu querido, você e os outros 
desta sala têm estado trabalhando para estabelecer as grades e as estruturas 
para isto por algum tempo, tanto no seu estado de vigília quanto em seus 
sonhos. É muito bom que tenham estado realizando isto porque pessoalmente 
vocês encontrarão mais equilíbrio neste novo lugar.

Pergunta: Eu gostaria de escutar mais sobre a intenção da criação. Há livros 
que dizem que nós criamos com o pensamento. Há outros, como Greg Bradden, 
que dizem que é através do sentimento. Agora o que você está dizendo é que 
haverá uma unidade, a partir da qual estaremos trazendo a criação. Eu tenho 
uma idéia disto; no entanto, eu ainda relaciono isto a algum tipo de 
sentimento. Você poderia falar sobre isto?

Tobias: Esta é uma área onde nós não sabemos as respostas. Nós sabemos que 
a total criação não virá simplesmente do pensamento. Estas são características 
da velha energia. Funcionou em sua velha energia, mas não terá o mesmo 
efeito na Nova Energia. Emoções, como já dissemos antes, são o combustível 
ou uma força diretora. É uma combinação de todo seu Ser, portanto, isto irá 
fazer suas criações. Este é um dos desafios que trazemos para este grupo para 
começarem a experimentar, para começarem a tentar diferentes lugares de 
consciência. Sabemos que não virá simplesmente do seu coração ou 
simplesmente de sua mente. Virá sobretudo de uma permissão de um desejo 
em seu Ser. Será necessário algum trabalho para começar a encontrar esta 
área.

Para usar uma analogia, quando nosso amigo Cauldre começou a trabalhar 
conosco, demorou um tempo para encontrar as freqüências vibracionais 
corretas para começar a abrir com uma comunicação mais clara. Nós não 
sabíamos especificamente como dizer a ele. Foram necessárias sua 
experimentação e a tentativa de diferentes coisas. Certamente ele caiu ao chão 
muitas vezes antes de começar a ficar confortável com isto. Com a Nova 
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Energia e a nova criação será parecido. Vai ser necessário muito trabalho. É por 
isso que nós sugerimos as ferramentas da sua Internet onde vocês podem se 
comunicar uns com os outros. Alguns começarão a encontrar os novos 
caminhos. É por isto que este grupo é importante, pois vocês podem 
compartilhar e comparar. Não podemos dizer-lhes sobre um lugar específico 
onde possam começar. É simplesmente ter a intenção de estar naquele curso.

Pergunta: Eu tenho uma pergunta sobre sonhos. Eu sinto como se nossos 
sonhos... de muitos aqui nesta sala... muitos nesta sala que estão em meus 
sonhos, é como se estivéssemos em algum tipo de missão, ou missões 
diferentes. Você pode nos dar um pouco de informação sobre isto?

Tobias: Cada um que está aqui, cada um que irá ler esta mensagem, está em 
uma missão, como dizem. Cada um irá interpretá-la diferentemente em seus 
sonhos. Alguns se sentirão como se tivessem trabalhado durante toda a noite. 
Outros se sentirão como se estivessem sentados em salas de aula durante toda 
a noite. De fato, meus queridos, cada um que está aqui em Espírito, cada um a 
que nós chamamos de crianças perdidas de Cristo, sabe que é o momento de 
emergir. Já é tempo de preencher seu verdadeiro contrato da Terra, desta vida. 
Cada um de vocês sabe que estará criando e trabalhando com esta Nova 
Energia. Então aqui e em particular, pelas próximas três luas, os próximos três 
meses de seu tempo, haverá continuação da intensidade em seus sonhos, a 
continuação de sentimentos de muita pressão e muito desafio. Mas é por isso 
que nós chamamos a esta de a sala de aula da nova energia espiritual. 
Portanto, vocês podem começar a trabalhar juntos e defini-la. Em seus sonhos, 
em particular, meus queridos, vocês estão tentando definir certas energias que 
podem ser compartilhadas com outros, particularmente, neste grupo. Então, 
em resposta à sua pergunta de um ponto de vista pessoal, você tem uma 
missão.

Pergunta: Em algum momento você disse que a depressão parece ser uma 
questão para muitas pessoas agora. Você poderia elaborar sobre isto? Não é 
tanto a depressão, mas na verdade o sentir-se perdido. Mesmo que eu esteja 
muito consciente desta nova energia e a considere o meu desafio, eu ainda me 
sinto perdido.

Tobias: Depressão é simplesmente o Ser sentindo que foi abandonado. Há um 
sentimento de perda e tristeza. É difícil explicar, mas o seu ser humano da 
velha energia tem uma identidade própria, assim como suas vidas passadas 
têm uma identidade por si mesmas. Está sentindo que foi abandonado, que 
morreu ou está morrendo. É por isso que muitos aqui passaram através dos 
sentimentos do fantasma da morte. É sentir como se toda a energia fosse 
puxada de debaixo dos seus pés. É desejar continuar vivendo, continuar sua 
identidade, mas também saber que é apropriado abrir passagem para o Ser 
Verdadeiro, o Eu Superior vir. Estes sentimentos são fortes e reais. Há humanos 
que não têm sido capazes de trabalhar através disto, que, ao contrário, 
escolhem retornar para casa. Estes sentimentos são intensamente fortes. Estes 
sentimentos de depressão se intensificaram ultimamente quando seus guias 
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começaram a partir do espaço que mantinham ao seu redor; então, há também 
o sentimento normal de abandono.

Meus amigos, o que vocês fazem é difícil. Isto é desempenhar a questão central 
de quem vocês são. Os sentimentos são reais. Eles não podem simplesmente 
ser superados na mente. Aventurar-se para esta nova energia certamente tem 
seus perigos, de sua perspectiva. É um trabalho difícil. Nós nos reunimos aqui 
na sala de aula da nova energia espiritual da Terra. Nós nos unimos a vocês 
para ajudá-los a adicionar energia, para adicionar amor ao trabalho que vocês 
estão fazendo, pois nós sabemos que é difícil. Uma coisa que cada um de vocês 
poderia fazer e poderia fazer a grande diferença em sua jornada é não ser 
duros consigo mesmos. Há a tendência de imaginar se vocês estão fazendo a 
coisa certa. Há uma tendência de bater em si mesmos.

Dizemos a vocês a partir de um lugar de Verdade e Amor que vocês estão no 
caminho certo, que vocês estão fazendo a coisa certa. Liberem o julgamento e 
caminhem adiante. Como nosso amigo Cauldre falou, o pior que poderia 
acontecer a vocês agora é que as pessoas acharão que vocês estão loucos. Da 
perspectiva delas vocês podem estar, mas vocês estão lidando com coisas que 
são inteiramente novas.

Mais uma vez, dizemos que é por isso que esta sala está cheia. Não apenas 
com humanos, mas com legiões de Arcanjos e o Espírito e os aspectos das 
vidas passadas. Eles estão observando no dia de hoje, imaginando como os 
eventos irão se formar. Eles os estão observando com honra e amor, pois mais 
uma vez todas as coisas estão sendo aprendidas através de vocês. Os 
conhecimentos da Nova Energia estão agora vindo de vocês. Nenhum outro 
veio até este ponto antes.

Quando há o sentimento de depressão como muitos de vocês experimentam, o 
abençoem, por mais difícil que possa ser, o abençoem. Pois é natural. É uma 
passagem. Irá testar vocês nos níveis mais profundos às vezes. Mas abençoem 
a isto. Estejam com a Família como esta, em grupos. Correspondam-se uns 
com os outros. Os curadores e professores que vocês são - ajudem-se uns aos 
outros. É uma energia de duas vias, pois, à medida que vocês ensinam e curam 
outros em sua família, vocês estão começando a usar suas novas energias. 
Vocês estão começando a permitir que o fluxo ocorra, e, ao mesmo tempo, 
vocês estão ajudando a outro da Família. Isto em si mesmo ajuda a todos. Não 
sejam duros consigo mesmos. Mesmo o mais forte dos guerreiros que está 
aqui, não seja duro consigo mesmo. Se vocês se tornarem fisicamente doentes, 
se vocês se tornarem deprimidos - saibam que estas coisas são naturais. Não 
tomem isso como um sinal de que há algo errado com vocês. Compreendam 
que é parte do processo de se mover para a nova energia.

Pergunta: Tobias, você disse que aprende através de nós. Eu tenho imaginado 
freqüentemente como Kryon ou qualquer outro do outro lado do véu que nunca 
foi um humano poderia possivelmente saber o que estamos passando. Vocês 
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nunca experimentaram a separação ou o medo ou qualquer coisa pela qual 
passamos. Eu gostaria de saber como é isto.

Tobias: (profundamente emocionado) Eu, Tobias, estive em forma física sobre 
a Terra há eras atrás. E após muitas vidas na Terra, eu escolhi permanecer 
deste lado. Eu não tenho a força que cada um de vocês aqui tem. Eu não tenho 
a contínua habilidade de ser removido do conhecimento direto do Espírito que 
cada um de vocês tem. Então eu voltei para este lado do véu com o 
compromisso e a promessa de auxiliá-los a partir daqui, para estar em serviço 
para cada um de vocês daqui. Nós aprendemos através de vocês. Vocês são os 
primeiros a caminhar nesta Nova Energia. É por isso que dizemos a vocês: 
"Digam-nos como vocês se sentem, digam-nos o que vocês pensam, do que 
vocês precisam." Vocês estão coletando e encaixando toda a informação e os 
dados, de como é agora. Nós estamos sentados aqui do nosso lado do véu 
gravando, como se estivéssemos olhando para isto e usando em outros lugares 
na criação do universo para estabelecer novos padrões energéticos. Vocês são 
aqueles que estão digerindo, por assim dizer. Nós somos aqueles que estão 
processando. É por isso que nós encorajamos cada um de vocês para 
continuarem. Nós sabemos que há o desejo de retornar, mas o trabalho que 
estão fazendo é importante. Através de seus olhos nós vemos o novo dia. 
Através dos seus sentimentos, nós nos sentimos. Através do seu ser, nós 
chegamos a novas compreensões. O Espírito chega a compreensões da criação 
que nunca foram compreendidas antes. É por isso que, quando vocês nos 
pedem respostas, muitas vezes nós simplesmente não sabemos.

Pergunta: O alinhamento planetário acontecendo por volta do dia 5 de maio 
deste ano - você poderia falar sobre o significado dos próximos três meses?

Tobias: Isto será como uma porta se abrindo. Quando a próxima porta se abrir, 
por trás dela estarão fontes adicionais de energia para vocês e para todos os 
humanos. Os efeitos que este grupo terá a partir desse alinhamento planetário 
é a habilidade de carregar ainda mais sua própria energia espiritual, seu próprio 
Ser Verdadeiro. Estas coisas acontecem em estágios. Elas são uma parte do 
próprio alinhamento eletromagnético que está acontecendo. Quando isto 
ocorre, provê novas oportunidades para vocês. Em termos de qualquer evento 
significante acontecendo em sua Terra nesse ponto - não se antecipem dizendo 
que haverá alguma novidade. Os eventos são silenciosos. Mas no momento 
deste evento e um pouco depois, os que estiverem sintonizados sentirão mais 
capacitação. Eles se sentirão focados em suas habilidades criativas. Eles 
sentirão mais energia física, tal como precisar de menos sono. Eles terão 
habilidade de mais rapidamente curar seus corpos e mentes nesse momento.

Pergunta: Eu notei que nos dois últimos meses puxaram do meu coração mais 
do que jamais haviam feito. Isto é realmente irritante. Eu não sou muito sugada 
para seus dramas, mas eu me sinto mais conectada. É muito desconcertante.

Tobias: Isto, minha amiga, é parte da sua própria abertura, parte da sua 
própria consciência de que poderia se sentir mais afetada por isso. Mas é 
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também porque muitos destes humanos estão na velha energia e eles vêem 
algo diferente em você, em cada um de vocês que está aqui e lendo estas 
palavras. Nós sabemos que muitos de vocês têm notado isto ultimamente, que 
as pessoas são atraídas por vocês. À medida que a semente da Divindade 
germina e cresce dentro de vocês, elas serão atraídas para vocês. Elas não irão 
compreender o que é, e em sua humanidade, as abençoem... na humanidade 
delas, elas desejarão possuir este algo que vocês têm. Elas vêem uma luz em 
vocês. Elas desejam ter isto dentro delas, mas como vocês sabem, vocês não 
podem dar a elas. Vocês podem apenas estimulá-las a começar a trazer isto de 
dentro delas mesmas. Isto irá continuar e será um atributo que verão mais e 
mais freqüentemente à medida que se aprofundarem na Nova Energia. Haverá 
aqueles que virão até vocês e desejarão o que vocês têm. Quando vocês 
disserem a eles que não podem lhes dar, eles serão... alguns terão o desejo de 
querer atacá-los, para descobrir do que vocês são realmente feitos. Aqui é onde 
o seu ensinamento se tornará muito importante, para ajudar a ensinar-lhes que 
eles também possuem esta Divindade que vêem em vocês, que eles também a 
possuem, mas eles simplesmente precisam começar a trabalhar com ela e 
ativá-la. Aqui é onde cada um de vocês será um professor.

Pergunta: Tobias, obrigado por suas bênçãos. Que nós possamos aprender a 
abençoá-lo igualmente. Minha pergunta é sobre comunicações. Você diz que do 
seu lado do véu você não pode ler nossos pensamentos, no entanto, você 
deseja saber os nossos pensamentos. Nós precisamos verbalizar alto e claro? 
Nós precisamos falar na forma de intenção? Como nós podemos nos comunicar 
mais claramente de forma que o véu seja diminuído?

Tobias: Quando um ser humano escolhe fechar seus pensamentos e emoções, 
é muito difícil para nós lê-los, olhar para sua energia, pois há uma porta que 
está fechada. Quando vocês falam conosco não verbalmente, mas direcionam 
seus pensamentos para nós, então é como se abrissem a porta. Então a 
comunicação é possível. Quando vocês falam conosco alto e claro, não é que 
nós precisemos dos ouvidos para ouvi-los, mas a sua energia é muito mais 
focalizada e por isso é muito mais forte. Ela é menos sujeita a interpretações 
para nós. À medida que vocês trabalham com a sua divindade, à medida que 
trabalham na Nova Energia, suas comunicações não verbais se tornarão mais 
poderosas do que a verbal. Mas isso irá requerer algum trabalho, e esta é parte 
de uma discussão futura da sala de aula. Quando seus pensamentos ou suas 
palavras estão direcionados, então podemos ler. Mas quando há um humano 
que se sente envergonhado, culpado ou com medo, como se estivesse 
escondido debaixo de um cobertor emocional, é difícil para que vejamos. É 
difícil para nós compreender. Podemos ler padrões energéticos muito gerais ao 
redor disto, mas é apenas através da permissão do humano que nos é 
permitido vir. É por isso que é difícil mesmo para os melhores leitores, seus 
melhores paranormais, olhar para áreas que vocês esconderam. Meus amigos, 
vocês sempre estiveram no controle. Todos os humanos aqui sempre estiveram 
no controle. É por isso que é difícil fazer previsões ou ler toda a vida de uma 
pessoa. Há certamente sinais que estão lá ou padrões vibracionais energéticos, 
mas se suas portas estiverem fechadas, nós não podemos entrar.
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Sabemos que nosso amigo Cauldre está cansado. Sabemos que os humanos 
nas cadeiras também estão cansados. Nós resumimos tudo isto dizendo que 
hoje, nesta reunião, foi o início da sala de aula, o início do aprendizado. Haverá 
coisas que serão novas para vocês, e talvez contrárias ao que vocês realizaram 
antes. Estamos aqui para guiá-los. Toda a entourage que rodeia este círculo de 
humanos é grande e continuará a dar suporte a vocês, a observá-los. Os seus 
mensageiros estarão lá quando precisarem deles. Meus amigos, nós fechamos 
nesta noite simplesmente lembrando-os: não retornem para suas velhas 
estantes de livros para encontrar as respostas. Todas as respostas virão de 
novos lugares. Este é o propósito deste grupo.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

4 de março de 2000 - Série da Nova Terra

Não Façam Nada

E assim é, meus queridos amigos, que nos reunimos aqui juntos como Família. 
Nesta noite, nós nos reunimos aqui no Círculo Carmesim. Pelos próximos 
minutos, eu, Tobias, falarei através de nosso amigo Cauldre enquanto 
equilibramos a energia nesta sala juntamente com vocês. O que criamos aqui 
juntamente com os humanos e o Espírito é uma energia sagrada, uma energia 
abençoada. Esta é a energia dos seus "novos tempos". De fato, nós temos 
chamado a esta reunião de "a sala de aula da nova energia espiritual da Terra". 
Pois vocês, meus amigos, são aqueles que estão aprendendo a se adaptar, a 
trabalhar com as novas energias que vieram para sua Terra somente nos 
últimos meses. O trabalho que fazem é pioneiro. É diferente.

O trabalho que fazem é sobre mudanças. E vocês se perguntam por que há 
momentos onde os dias são tão difíceis! Vocês imaginam por que sentem as 
marés energéticas. É porque vocês estão entre os primeiros a estarem 
trabalhando com estas novas energias. É o papel do Conselho Carmesim - nós 
do outro lado do véu - trabalhar com vocês e outros ao redor do planeta 
enquanto trabalham com estas novas energias.

E, como já dissemos antes, à medida que aprenderem a integrar o seu Ser 
Verdadeiro - o Ser Verdadeiro que desperta em sua humanidade -, e enquanto 
passam através dos processos de compreensão das diferenças e das mudanças 
das energias, cada um de vocês que se senta aqui no dia de hoje e que lê este 
material... vocês se tornarão os professores que outros humanos precisam, que 
esta Terra precisa para poder progredir e passar através do túnel (a ascensão). 
Não deveria surpreendê-los o fato de serem professores. Vocês sabiam disso há 
algum tempo. Vocês sabiam que chegaria o momento em sua jornada quando 
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estariam ensinando aos outros. Esta, meus amigos, esta é a sala de aula da 
nova energia espiritual da Terra.

Nós iremos falar, assim como fizemos em reuniões anteriores, de coisas que 
talvez sejam controversas, talvez sejam de alguma forma surpreendentes. A 
maior parte disto, vocês já sentiram intuitivamente. Nós falaremos sobre estas 
coisas. Nós compartilharemos suas experiências com vocês para que possam 
compreender o que está acontecendo, o que deveriam estar fazendo. Esta noite 
temos muita coisa a dizer sobre isto.

Mas, por enquanto, queridos amigos, pedimos para que percebam a energia ao 
seu redor, a energia nesta sala (a energia enquanto lêem estas palavras). 
Percebam as mudanças que estão ocorrendo ao seu redor neste exato 
momento. Pois, enquanto abrem seus corações, enquanto vocês abrem o seu 
chakra uno, enquanto abrem o seu ser, permitem a entrada da energia do 
Espírito e a energia do seu Ser Verdadeiro neste espaço. As energias estão 
sendo ajustadas e equilibradas por todos aqueles que aqui estão nesta noite. E 
há muitos que se unem a nós aqui! Simplesmente sintam, simplesmente sintam 
a presença do Espírito, dos anjos, daqueles que partiram antes de vocês. 
Simplesmente sintam o amor que é transmitido para vocês nesta noite. Não há 
tanta coisa com relação às palavras que estão sendo ditas aqui. É sobre a 
energia que flui. Cada um de vocês está integralmente ajudando a criar este 
novo espaço sagrado, esta nova dimensão, estejam vocês escutando estas 
palavras ou lendo-as.

Há muitas, muitas entidades que vêm para cá nesta noite. Elas se juntam a 
cada um de vocês no Círculo Carmesim. O trabalho que fazem aqui, o trabalho 
que vocês realizaram através de todos os dias desta sua vida é tão importante, 
tão imensamente importante. Não diz respeito apenas a vocês. Se alguma vez 
vocês já se perguntaram por que as cargas parecem tão difíceis e pesadas e 
por que demorou tanto para que houvesse mudanças... meus amigos, não é 
mais a respeito de vocês. Vocês estão carregando as cargas de vidas passadas, 
não apenas de vidas passadas na Terra, mas em muitos outros lugares. Cada 
um de vocês aqui, cada um de vocês lendo isto, está passando através do túnel 
em primeiro lugar, o túnel que conduz ao que já falamos anteriormente e 
chamamos de "Segunda Criação". É muito mais complexo do que vocês jamais 
poderiam saber. E, se vocês pudessem ver do nosso lado do véu o trabalho que 
realizam, e a importância deste trabalho, vocês também ficariam 
impressionados e maravilhados. Vocês também teriam lágrimas fluindo de seus 
olhos. Assim como nós.

Agora, antes que prossigamos com as discussões desta noite, nós pedimos com 
a sua permissão - e apenas com sua permissão - que todos que estão aqui do 
nosso lado do véu venham até aqui para honrá-los, tocá-los, para abraçá-los. E, 
se assim for, dêem permissão em seu Ser. Nós viemos desta vez para a última 
fusão de energias. Nós pediremos ao nosso amigo Cauldre para ficar em 
silêncio por um momento.
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[Silêncio]

O tema do Conselho Carmesim desde o início destas canalizações tem sido a 
mudança. Certamente a discussão da mudança será muito apropriada no dia de 
hoje. Como já falamos em canalizações anteriores, houve tremendas mudanças 
na energia da Terra nos meses recentes, começando com as medições na data 
de 13 de dezembro de 1999, e a posterior mudança para as duas consciências. 
Houve o evento a que chamamos de "a germinação da semente interior". Esta 
é a consciência crística que cada um de vocês carrega e tem mantido escondida 
até recentemente. Mas agora é o momento desta semente crística vir à tona 
em cada um de vocês. Há muitas mudanças em suas vidas, e talvez durante os 
últimos meses vocês tenham sentido o impacto disto de muitas maneiras em 
suas vidas. Talvez vocês tenham provavelmente chegado à conclusão de que, 
como Kryon diz: "As coisas nem sempre são o que parecem ser." Vocês 
provavelmente chegaram à conclusão de que as ferramentas que têm tentado 
usar não funcionam mais.

Nós vemos nos campos energéticos de muitos que estão aqui nesta noite e 
também lendo este material, que vocês bateram contra o muro. Vocês 
chegaram a um ponto de frustração. Vocês não compreendem por que as 
coisas estão acontecendo da forma como estão ao seu redor. Vocês estão se 
perguntando por que um dia vocês se sentem no topo do mundo e no dia 
seguinte bem nas profundezas do abismo. Vocês estão se perguntando por que 
a depressão continua quando todos os dias vocês oram ao Espírito para liberar 
tudo isso. Vocês estão imaginando por que há batalhas, por que é difícil estar 
com outros humanos e quando estão próximos a eles é difícil concentrar-se e 
até mesmo escutar suas palavras... por que vocês se sentem como se 
estivessem sós. Nós ouvimos a mais comum das orações de cada um daqueles 
que se encontram lendo essa mensagem: "Espírito, guias, anjos, o que é que 
eu deveria estar fazendo no dia de hoje e a cada dia em que me movo adiante? 
Mostre-me meu propósito. Mostre-me a razão para eu estar aqui."

Meus amigos, nós gostaríamos de discutir um assunto nesta noite, e pediremos 
para que pensem sobre isto por um momento. Quando vocês dizem "o que 
deveriam estar fazendo..." quando vocês estão tentando encaixar as peças do 
quebra-cabeça em suas vidas... quando vocês estão tentando coisas diferentes, 
nós estamos aqui para lhes dizer - a sala de aula da nova energia espiritual da 
Terra - que há apenas uma coisa que deveriam estar fazendo neste momento, 
e esta coisa é: "Nada!" (No-thing = nenhuma coisa, em português.) Não há 
"nada" que deveriam estar fazendo neste momento. Isso talvez soe contrário a 
tudo o que vocês têm feito em suas vidas ou em suas vidas passadas até 
agora. Mas, meus amigos, a energia é diferente. Vocês agora estão operando 
com uma dinâmica diferente e uma arquitetura energética diferente das que 
vocês tiveram no passado.

Agora quando dizemos que não há "nada" que deveriam estar fazendo, 
certamente nós não queremos dizer para simplesmente se sentarem em suas 
cadeiras e assistirem a dramas em sua televisão. Este é um interessante 
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conceito para explorar com vocês. Mas nós pedimos para que sigam conosco. 
Nós já nos referimos antes à energia da semente crística que têm carregado 
dentro de vocês, mas até este ponto, ela não germinou. Ela agora está vindo à 
tona. Agora ela está germinando. Está tomando vida por conta própria.

Imaginem vocês, seres humanos desta vida, como sendo fazendeiros. Vocês 
araram os campos. Vocês ofereceram fertilizante à mãe Terra para ajudar o 
crescimento da semente. Vocês semearam os campos. Vocês pediram aos 
insetos e roedores para deixarem os campos em paz. Vocês cuidaram muito 
bem dela. Vocês trabalharam dia e noite. Vocês sofreram e batalharam... vocês, 
o fazendeiro, o jardineiro do Espírito. Mas agora chegou o momento em que a 
semente crística germinou, e está crescendo. E todo o trabalho que vocês 
fizeram na preparação está agora se realizando, está agora vindo para a ação. 
Agora, meus amigos, não há nada que precisem fazer. Nesta vida e em todas 
as suas vidas passadas vocês fizeram o trabalho. Vocês cuidaram e tomaram 
conta. Agora é o momento de simplesmente permanecerem em seu campo, na 
glória da energia crística emergindo em sua vida. Agora é o momento de 
segurar a mão do Espírito e observar a emergência desta abençoada e 
fenomenal Nova Energia que brota.

Meus amigos, se vocês tentarem fazer desta nova energia o que vocês 
"pensam" que ela deveria ser, vocês apenas ficarão confusos. Isto só vai 
segurar vocês. Não irá afetar o crescimento da semente crística interior, mas irá 
causar a vocês, humanos, alguma frustração e um agravamento. Isto poderá 
levar vocês a caírem de joelhos no solo, implorando ao Espírito, uma vez mais 
perguntando o que vocês deveriam saber. Dizemos mais uma vez a vocês que 
terão a seguinte resposta de volta: "Nada." Não façam "nada" neste momento. 
Simplesmente estejam em alegria. Simplesmente comecem a observar os 
eventos acontecendo ao seu redor. Sejam observadores. Comecem a ver todas 
as mudanças e transformações naqueles que estão ao seu redor. Comecem a 
ver como as coisas vêm diferentemente para a sua vida. Fiquem calmos, meus 
amigos, permitam que as energias emerjam. Vocês trabalharam em seus 
campos - no campo da sua alma - por eons de tempo. Será difícil, muito difícil 
não sentir a urgência de saírem para fora, recomeçarem a arar os campos e 
recomeçarem a jogar água e colocar fertilizante. Vocês sentirão o antigo desejo 
de serem aqueles que controlam os eventos.

O que está acontecendo agora é um evento abençoado - quando a semente 
crística brota por conta própria. Vocês são uma parte integral do evento, mas 
agora é o momento para vocês simplesmente se sentarem, permitirem que os 
processos naturais ocorram e não fazerem "nada". Isto será difícil. Nós 
podemos ver a apreensão em cada um de vocês agora. Vocês irão sentir como 
se precisassem pular para dentro.

Vocês sentirão como se precisassem efetuar mudanças. Vocês sentirão o puxão
dos padrões da velha energia que fazem os julgamentos e discernimentos do 
que é certo e errado. Mas, meus amigos, este não é o momento. Aquela é a 
velha energia. Vocês, cada um de vocês que se senta aqui e lê este material 



92

está se movendo para uma nova energia. É por isso que estão aqui neste 
momento. Não é nada parecido com a antiga energia. Não é como nada que a 
antiga mente humana pudesse sequer imaginar. É novo. E poderoso. Vocês 
aprenderão a trabalhar com ela. Ela irá se dirigir para vocês. Esta nova energia 
está aí para tudo o que vocês precisarem. Meus amigos, esta nova energia é o 
que nós chamamos de o Ser Verdadeiro, o Ser Crístico. Ela deseja vir à tona em 
suas vidas, mas ela não pode se estiverem ocupados com a cabeça apontando 
para baixo, cuidando da terra, remexendo, fertilizando, arando e orando. Meus 
amigos, esta é uma energia fenomenal. Ela está crescendo apesar de vocês. 
Não façam "nada" neste momento. Simplesmente sejam, observem e se 
alegrem com todas as coisas que ocorrerem.

Certamente, à medida que aprendem a relaxar e a confiar verdadeiramente, a 
confiar verdadeiramente de uma vez por todas em sua vida e no Espírito, em 
seu anjo dourado, à medida que baixam suas guardas... à medida que deixam 
que todas as coisas sejam... podem acontecer coisas ao seu redor que vocês 
não esperariam. Pode haver um período, um curto período, em que as coisas 
em suas vidas podem parecer um caos. Nessa hora vocês dirão: "Tobias, o que 
você fez? Você me pediu para não fazer ‘nada’ e tudo virou um caos." Haverá a 
tendência de desejar pular e controlar uma vez mais. Mas, meus amigos, o que 
está acontecendo neste momento tão importante é que ajustes estão sendo 
feitos. Estão sendo feitos ajustes e eles são todos apropriados. E é o momento 
de confiar no Espírito. Oh, e aquele que falou esta noite (Dr. Michael Abrans), 
falou sobre a sua casa se queimando, seu carro estragando e do seu emprego 
sendo retirado. Vocês se lembram de quando ele gritou pelo Espírito? Ele até 
mesmo amaldiçoou o Espírito. Mas, meus amigos, foi apropriado para ele 
naquele momento. Observem a mudança nos eventos em suas vidas, observem 
um equilíbrio fenomenal acontecer, uma nova consciência ocorrer, e uma nova 
capacitação vir para o seu Ser. Pois há um ser grandioso... há um ser grandioso 
que deseja ser sua Luz, que deseja se integrar. É o seu Ser Verdadeiro, a sua 
consciência crística. Como nós dissemos, em sua mente humana atual, mesmo 
a consciência humana que vocês trazem hoje, vocês não poderiam imaginar a 
profundidade do amor, a profundidade da consciência e a profundidade da 
criatividade que está contida dentro deste Humano Divino no qual vocês estão 
se tornando. É o momento do antigo humano liberar, permitir e não fazer 
"nada". Há aqueles que podem não concordar, mas agora é o momento para 
que vocês deixem seus cristais... deixem seus velhos livros... deixem seus 
pêndulos... deixem todas as ferramentas abençoadas que serviram a vocês na 
velha energia e os trouxeram até este ponto. Agora vocês perceberão que estas 
ferramentas não funcionam, e vocês já estão começando a perceber isto. 
Quando vocês se dirigem para seus cristais, vocês já não sentem a mesma 
ressonância que estava lá antes. Não é que tenham feito algo errado. Vocês 
não se comunicam com o cristal como faziam antes. É por que o equilíbrio do 
poder não é mais necessário. Agora o cristal está dizendo a vocês para 
assumirem o seu próprio poder... se vocês estiverem verdadeiramente 
escutando!



93

Quando vocês recorrerem às suas cartas e aos seus mapas, vocês perceberão 
que estão diferentes. Nós não estamos dizendo que estas coisas são 
ferramentas inapropriadas na nova energia, mas estamos dizendo que vocês 
perceberão que elas estão diferentes e quando olharem para elas não 
perceberão a mesma resposta que tinham anteriormente. Não é porque vocês 
perderam esta capacidade, ou não estão conectados com o Espírito. É porque a 
nova energia está mudando todas as coisas em sua vida. Todas as coisas com 
as quais vocês contaram antes estão mudando. Mesmo as pessoas ao seu redor 
estão mudando. Seus trabalhos irão mudar. É tudo apropriado.

A reação humana na velha energia seria empilhar tijolos, baixar sua cabeça, 
bater contra o muro e tentar brigar aos chutes e pontapés com estes 
problemas. Para vocês, meus amigos, a energia da qual falamos aqui e a que 
nos referimos através destas palavras é não fazer "nada" neste momento. Não 
há "nada" a fazer. Isto não irá continuar para sempre, isto é por um breve 
período de tempo, mas mais longo do que vocês pensam. O que virá depois 
deste período de quietude, deste período de deixarem ir, meus amigos, é o 
começo da compreensão de como usar a sua nova capacitação, como usar o 
seu novo poder. Mas será diferente de qualquer coisa que vocês possam 
imaginar até mesmo neste momento. Sua nova capacitação irá falar com vocês. 
Irá guiá-los. Será uma parte integral de vocês. Vocês não precisarão se debater 
com ela. Estará aí para servir-lhes. É para isso que vocês estarão se movendo 
depois do período de não fazer "nada". Mas é importante ter a mente serena, a 
mente que permite, o Ser que permite, para que este processo ocorra. É por 
isso que na noite de hoje o importante ensinamento que trazemos é não fazer 
"nada".

Mais uma vez, vocês descobrirão que, se retornarem para seus procedimentos 
da velha energia, mesmo procedimentos que vocês seguiam dois ou três meses 
atrás, vocês perceberão que eles não funcionam mais como de costume, isto se 
ainda funcionarem. Não fiquem alarmados com o processo que está 
acontecendo agora mesmo, meus amigos. Há mudanças. É para isso que vocês 
têm trabalhado, e pelo que vocês têm pedido, e agora está acontecendo por 
todo o seu redor. Agora é o momento de liberar o controle que o velho ser 
humano tinha. Isto será um tanto difícil, um tanto amedrontador, como vocês 
diriam. Simplesmente, lembrem-se das nossas palavras nesta noite - não façam 
"nada". Simplesmente permitam que o Espírito, simplesmente permitam que o 
seu Ser Verdadeiro, o seu Ser Crístico, realize o trabalho dentro de vocês.

O primeiro sinal de que a nova energia está chegando é que vocês começarão a 
compreender e a sentir a consciência em todas as coisas ao seu redor. Este 
será o primeiro sinal de que vocês estão se movendo através do processo. Este 
não será um conceito intelectual. Vocês se encontrarão, por exemplo, sendo 
acessados por uma rocha, por uma cadeira, por um inseto. Vocês não 
precisarão batalhar em sua mente para se comunicar. Virá até vocês, e quando 
esse evento ocorrer, vocês saberão que estão se movendo através do seu 
período de "nada" para o seu período de percepção e nova criatividade. Como 
vocês sabem, todas as coisas contêm consciência. Todas as coisas estão 
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conectadas. Vocês sabem disso em sua mente, mas começarão a ver e a sentir. 
Não precisarão mais perguntar o que deveriam estar fazendo ou o que é que 
deveriam saber. Vocês não precisarão mais se esforçar para se comunicar com 
aqueles que estão deste lado do véu ou mesmo com outros humanos. Irá 
também impressionar a vocês como a consciência das coisas ao seu redor 
começará a conversar com vocês.

Nosso amigo Cauldre gostaria que explicássemos mais sobre o processo, mas 
nós esperaremos por outra reunião para falarmos sobre isto em mais detalhes. 
Meus amigos, por favor, compreendam que este é o momento para que façam 
"nada", para que apenas estejam conscientes do que está acontecendo ao seu 
redor. Vocês saberão exatamente o que fazer no momento apropriado. Não 
será uma batalha. Haverá esforço. Haverá um saber subliminar e poderoso. 
Não haverá dúvida em sua mente. Este saber, esta compreensão virão do que 
nós chamamos de "chakra uno", o centro energético único do seu Ser. Não 
haverá dúvidas. Mas, no ínterim, não façam "nada".

[Pausa]

Em suas sagradas escrituras há a discussão sobre um evento que poderia 
ocorrer sobre a Terra no fim dos tempos. O evento tem amedrontado a muitos 
até agora. Há muito medo ao seu redor. Nós escolhemos esta noite para 
discutir sobre isto. Em suas sagradas escrituras estava escrito que um dia Jesus 
retornaria - Cristo retornaria - e todos aqueles que houvessem morrido se 
levantariam dos mortos para serem julgados. Meus amigos, isto tem trazido um 
grande estresse a muitos de vocês. Talvez tenham escolhido não desejar 
acreditar nisso, mas, mesmo na parte mais íntima do seu ser, havia o medo de 
que houvesse o dia do julgamento. E de fato há, mas não é como foi escrito ou 
como tem sido ensinado a vocês pelos outros.

Faremos uma pausa antes de prosseguirmos.

[Emoções profundas vêm de Tobias durante esta pausa.]

Aqueles que vêem na noite de hoje e se reúnem conosco nesta sala (entidades 
do outro lado do véu, como mencionado no início da canalização) são aqueles 
que morreram antes de vocês, que foram enterrados no solo. Eles são o que 
vocês chamam de suas vidas passadas. Eles são aspectos de sua própria alma 
que viveram na Terra até este momento. De fato, meus amigos, eles não foram 
capazes de se mover adiante completamente até este momento. De fato, há 
uma parte das escrituras que é acurada em dizer que eles estão enterrados, e 
que estão aguardando pelo dia do julgamento. De fato, as estruturas estavam 
parcialmente acuradas ao dizer que Cristo retornaria para um julgamento. Mais 
uma vez, digo que é diferente do que tem sido ensinado. Com a mudança da 
energia no fim do seu último ano e a abertura dos portais que carregam a 
consciência do seu Ser Verdadeiro - do seu Ser Crístico - o Cristo retornou. 
Como nós dissemos, em reuniões similares, haveria um dia quando a 
consciência crística desceria em uma escada de cristal (seu DNA) e viria para se 



95

reunir e se fundir com vocês. Agora isto está acontecendo dentro de cada um 
de vocês. Enquanto a consciência crística retorna através do seu DNA, através 
das fitas, através da escada, cada um dos seus aspectos de vidas passadas que 
estavam enterrados está agora pedindo para vir para o seu "julgamento". Com 
sua permissão, nós gostaríamos de levá-los através de um exercício esta noite, 
uma experiência. De fato, esta é uma experiência. Esta é uma cerimônia 
simbólica. Mas, meus amigos, é, de fato, o que está acontecendo e o que irá 
acontecer com vocês. Com cada um de vocês. Como já dissemos, desde o 
momento em que vocês se sentaram (ou começaram a ler), esta sala se encheu 
com dezenas de milhares de entidades, dezenas de milhares. Talvez isto seja 
difícil para que compreendam na dimensão humana. Mas compreendam que 
falamos com vocês em uma diferente dimensão neste momento. De fato, este 
espaço pode ser preenchido.

Muitas entidades têm esperado por vocês, ou seja, pelo aspecto de sua alma 
que existe nesta vida e no agora. Elas têm esperado para que vocês se 
abrissem, permitissem que a semente crística germinasse e viesse à tona. Elas 
têm estado unidas à Terra. Elas não foram capazes de retornar integralmente 
para casa até agora, até que o humano nesta vida, o humano que se senta 
aqui, chegasse ao ponto de encontrar a criança perdida de Cristo em seu 
interior.

Imaginem simplesmente agora vocês mesmos em frente a um grande portal... 
um portal que é o véu, o portal entre a Terra e Tudo o que É. Aqui estão vocês, 
o aspecto humano desta vida, de pé diante do portal, o aspecto humano que 
está criando e se movendo pelo túnel, o túnel da ascensão, da Segunda 
Criação. Cada entidade de cada uma de suas vidas passadas começa agora a 
fazer fila à sua frente, desejando serem liberadas, desejando retirar sua energia 
da antiga Terra retornando para Tudo o que É. E, enquanto faz isso, cada um 
destes aspectos de vocês, de sua alma, de seu passado, olha em seus olhos e 
pede para que compreendam o que elas fizeram. As coisas que fizeram. Pedem 
para que vocês as perdoem, pedem que tenham compaixão, pedem para serem 
liberadas do julgamento. Pois, de fato, meus amigos, é o seu dia do julgamento 
e também o delas. Elas fazem fila umas depois das outras. Não importa, meus 
amigos, se vocês não as vêem claramente. A energia delas está aí. Vocês não 
precisam discernir as faces ou ver coisas específicas de suas vidas passadas. A 
energia delas está aí e, devido ao trabalho que vocês realizaram nesta vida, 
devido aos seus compromissos, elas agora estão, como dizem suas escrituras, 
se levantando dos mortos, se levantando de seus antigos túmulos. Elas têm 
aguardado por este dia, esperando para serem liberadas. Elas passam em fila, 
uma por uma, olhando em seus olhos, pedindo perdão, pedindo para serem 
liberadas, agradecendo a vocês por sua diligência, por seu trabalho nesta vida, 
para tornar possível a ascensão de sua alma.

Oh, de fato, nos causa muita tristeza ver a beleza do que estava escrito em 
suas escrituras, sobre o dia do julgamento ser transformado em um evento 
negativo e cheio de medo, pois de fato este é um dia abençoado para vocês e 
para tudo o que vocês foram. Este é um dia abençoado de liberação e de 
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agradecimento. Elas agora podem retornar para casa, retornar para a unidade 
com a sua alma. E vocês imaginam, vocês se perguntam por que o trabalho 
desta vida tem sido tão difícil, pois vocês têm carregado a energia de todo o 
seu passado com vocês.

Enquanto o passado continua a fazer fila, enquanto vocês continuam a 
agradecê-las e a abençoá-las... são também seus ancestrais que agora passam, 
pois eles também são vocês - seus avós, e os avós deles, e todos que estão em 
sua linhagem biológica. Não se enganem, vocês também estão ligados a eles. 
Mas enquanto o seu DNA muda e enquanto a consciência crística emerge do 
seu sono, seus próprios ancestrais que são vocês - também fazem fila, passam 
através do portal e agradecem a vocês e pedem para serem liberados para que 
possam retornar para a unidade da sua alma.

Agora há um outro grupo de entidades que passa em fila. Vocês as reconhecem 
como a escuridão que os têm seguido, que têm perseguido vocês através de 
todas as suas vidas. Oh, meus amigos, para a maioria de vocês há três 
entidades das trevas que os seguiram até esta vida e agora passam em fila. 
São aqueles que trouxeram a tristeza e o medo. São as entidades que 
desafiaram vocês, que causaram seus piores pesadelos, que causaram o pior, 
as mais escuras horas de sua alma. Elas passam em fila, pois elas também são 
vocês, de certa forma, como esperamos explicar aqui. Compreendam que o que 
vocês têm sentido por tantos anos em sua vida, as entidades das trevas ao seu 
redor, foi verdade. Assim como seus próprios guias e anjos deixaram sua 
energia nos meses que se passaram, meus amigos, havia o oposto deles. Vocês 
podem chamá-los de seus "Anjos Negros". Eles estavam lá. Na verdade vocês 
não pensavam que eram simplesmente seres de luz, não é? Vocês são um Ser 
de Tudo o que É! E certamente tanto quanto seus guias e anjos estavam com 
vocês, havia um equilíbrio. Havia os "Anjos Negros". Eles agora passam à sua 
frente. Por toda a ferida, por toda a tristeza, o temor, a morte e a destruição 
que eles trouxeram a vocês durante o período de suas vidas, elas passam em 
fila. Vocês os observam assombrados, pois, apesar da escuridão que trouxeram 
para suas vidas, há um anel de luz, uma aura ao redor delas, uma aura de 
amor.

Estes anjos das trevas que partem agora, meus amigos, estes que passam em 
fila pelo portal, foram apropriados. Eles têm sido apropriados em todas as suas 
vidas e dizemos mais uma vez que, assim como seus anjos e guias partiram, 
estas sombras de seus Anjos também partem agora, rodeados por uma aura de 
amor. Eles estavam lá servindo a um propósito muito importante. Enquanto 
vivem os próximos poucos dias e semanas talvez vocês realmente sintam sua 
presença partindo, e talvez haja uma parte de vocês que sinta saudades deles, 
apesar de toda a destruição que trouxeram para suas vidas. Vocês sabem no 
centro do seu Ser que eles desempenharam um importante papel no equilíbrio. 
Sim, o que dizemos aqui, meus amigos, é que seus guias partiram. A sombra 
deles parte agora também. Nós estamos dizendo a vocês que é verdade que 
estas entidades das trevas estiveram ao seu redor. Elas agora estão partindo. 
Isto os deixa um tanto sozinhos, sem seus guias, e sem suas sombras. Por isso 
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dizemos que agora é o momento de não fazer "nada". Há apenas vocês. Há 
apenas vocês, o despertar da consciência crística, a liberação de todas as suas 
vidas passadas, a liberação dos Anjos Negros. Há apenas vocês. Isso provê a 
energia ideal para que seu Ser Verdadeiro surja. É o momento para permitir, 
escutar e estar em um lugar da maior Verdade e confiança neste 
acontecimento.

A experiência da qual falamos nesta noite, meus amigos, é de fato uma 
experiência. Vocês a sentirão e verão se manifestando em suas vidas nos 
próximos dias, meses e semanas. O que fizemos aqui é com que passassem por 
uma troca de roupas final. É para dar-lhes um sentimento e uma impressão 
sobre isto, de forma que, quando começar a acontecer nos níveis mais 
profundos, vocês compreendam o que está acontecendo ao seu redor. Vocês 
compreenderão e talvez se lembrarão de nossas palavras dizendo para fazer 
"nada", neste momento. Simplesmente permitam que o Amor do Espírito se 
manifeste.

Meus amigos, o trabalho que vocês realizaram causou um efeito. Ele mudou 
não apenas este universo e esta realidade, mas criou a energia e o padrão para 
a próxima criação. Cada um de vocês é abençoado. Cada um de vocês é 
querido. A mais querida das energias é a Esperança. Como já dissemos antes, 
não é o que esperávamos. Nós esperávamos que vocês tivessem as 
compreensões do Amor e da Verdade, mas a Esperança é uma nova energia 
que os humanos criaram. A Esperança é o que os mantém caminhando pela 
mais escura das escuridões. É impressionante para nós. É impressionante para 
Tobias que vocês pudessem caminhar pelas dificuldades de estarem separados 
do Espírito em sua consciência por um período tão longo, mas, no entanto, 
continuarem a se levantar pelas manhãs, para trabalhar, orar e criar. Agora, 
meus amigos, é realmente o momento de relaxar e permitir. Vocês trabalharam 
bem nos campos. Vocês prepararam muito bem seus jardins. Agora vocês 
começaram a experimentar os frutos dos seus trabalhos.

Nós os amamos ternamente.

E assim é.

TOBIAS E

O CONSELHO CARMESIM

4 de março de 2000 - Série da Nova Terra

Não Façam Nada

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos reunimos novamente em nosso 
círculo agora para um período de discussão, um período de perguntas e 
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respostas. Mas antes de começarmos com esta parte, queremos lembrar a cada 
um de vocês aqui, a vocês que são família, que é importante que se 
comuniquem sempre conosco e com o Espírito, falando sobre como vocês estão 
se sentindo e o que estão passando. Vocês podem achar que nós sabemos de 
tudo, mas, de fato, não sabemos. É importante para vocês comunicarem todas 
essas coisas para nós, falarem conosco abertamente, falarem conosco de 
coração. Isto permite a nós, a seus mensageiros (runners) e a todos que 
trabalham com vocês uma melhor compreensão e sentimento do que estão 
passando. Lembrem-se, meus amigos, de que este não é um caminho que 
tenha sido trilhado por alguém antes de vocês. Não é um caminho que tenha 
sido desvendado. Vocês é que vão desvendá-lo. O feedback que vocês nos 
fornecerem com suas palavras, com seus pensamentos e com seu coração é 
muito importante. Nem sempre nós temos as respostas. Os humanos da velha 
energia supõem que o Espírito tem todas as respostas. Isto não é verdade. 
Juntos, vocês estão trabalhando mano-a-mano com o Espírito para criar a nova 
realidade. Vocês têm literalmente entrado no vazio, no que não existia, em um 
lugar neutro... de certa forma... em um nada. Vocês estão criando algo a partir 
daí. Dessa forma, o Espírito não pode conhecer todos os seus pensamentos e 
movimentos e o que vocês farão no futuro. Vocês estão andando mano-a-mano 
com o Espírito, e o caminho está sendo criado por ambos enquanto vocês 
prosseguem.

Assim, agora, nós ficaremos felizes em tentar responder às suas perguntas.

Pergunta: Tobias, obrigado. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a 
partida de nossos guias e anjos. Isto foi feito em massa, como no 13 de 
dezembro, conforme você explicou [em uma canalização anterior], ou tem sido 
devagar como a retirada dos nossos anjos negros? Você poderia falar mais 
sobre a partida de nossos guias e anjos?

Tobias: Voltaremos ao evento que vocês chamam de 11:11. Foi uma grande 
medição feita no ano de 1987 no mês de agosto. Com esta medição começou 
uma série inteira de eventos que têm mudado Tudo o que É. E a maneira com 
que os humanos têm trabalhado. Então, no evento de 12:12... este representou 
a libertação das entidades e dos devas, responsáveis por um certo equilíbrio de 
energia na Terra. Essas entidades nessa época do 12:12 se retiraram. Então, os 
guias começaram a partir rapidamente depois deste período. A energia deles 
não partiu repentinamente, mas sim retirou-se gradualmente de modo que não 
causasse um impacto devastador sobre vocês. Uma maior aceleração da 
consciência teve lugar desde a medição de 13 de dezembro e a subseqüente 
divisão da consciência em duas. Muitos de vocês ainda têm vários de seus guias 
em sua energia periférica. Este seria o seu segundo nível de energia. Eles não 
partiram totalmente. Há outros, entretanto, cujos guias deixaram totalmente o 
campo energético. O que vocês estão sentindo é conseqüência disso, mas, para 
que vocês saibam, isto acontecerá gradualmente. Este grupo em particular está 
sentindo a aceleração da partida. Há muitos neste grupo que, como realmente 
dizemos, estão quase completando o processo da partida. Resta apenas um 
resíduo. A partida dos guias não aconteceu para a maioria dos humanos até o 
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momento. Isto estaria ocorrendo, mas como vocês sabem, a maioria dos 
humanos não está nem consciente de que há anjos em volta deles. Há um 
processo pelo qual eles passarão semelhante ao que vocês passaram com um 
despertar e uma compreensão, com uma compatibilidade com os guias que eles 
têm e depois com a partida. Assim, em resposta à sua pergunta, a partida é 
gradual. Ela acontece dentro de cada indivíduo em tempos diferentes. É depois 
da partida dos guias que, então, a sombra deles também partirá. Nós não 
podemos estabelecer um prazo específico, mas sabemos que vocês estão 
sentindo bastante o andamento do processo.

Pergunta: Tobias, eu gostaria de saber sua perspectiva quanto às qualidades ou 
características da cor "carmesim". Como as qualidades e características desta 
cor traduzem o propósito e o significado de seus ensinamentos?

Tobias: Fora dos domínios humanos, onde vocês chamariam de domínios 
espirituais, não há questão física como vocês a conhecem. As coisas são 
compostas de vibrações e de energia, e em seus níveis mais baixos são 
percebidas como luz e cor. Há um grupo... que nós chamamos de família 
espiritual, que tem estado junto por eons de tempo. Eles se foram e criaram 
muitas novas energias em seu universo e em outros universos. Você e os 
outros que estão aqui e aqueles que se impressionam com estas mensagens 
são desta família, a qual chamamos de Conselho Carmesim. Há muita energia 
ou cor associada aos que passam para as novas energias a fim de entender 
como trabalhar com elas e depois ensinar outras pessoas. Por exemplo, você 
em particular, como parte da família, esteve em muitas outras partes deste 
universo, não necessariamente nesta dimensão, mas em dimensões que 
existem neste universo para ensinar a outras pessoas coisas que você aprendeu 
ao longo do caminho. Este é o propósito desta família, do Círculo Carmesim. Os 
atributos do carmesim em si estão incorporados em uma energia de amor e 
uma energia de intenção elevada, que, quando combinadas, criam os atributos 
de vibração e de cor do carmesim.

Pergunta: No processo de integrar o Espírito ao corpo, algumas figuras 
matemáticas têm surgido para mim. Numa noite, acordei com uma... era 5 pi 2 
R ao quadrado [muita risada].

Tobias: Como o DNA especificamente está aceitando mais vibrações de luz, 
uma série muito complexa de códigos matemáticos está associada a isso. A 
maioria dos que estão aqui esta noite tem visto novas seqüências de números, 
ou em seus sonhos ou em estado de vigília. Há também sessões em que você 
especificamente e outros estão envolvidos no estado de sono, quando ajudam a 
construir ou a arquitetar as energias e, como nós costumamos dizer, os túneis 
que estão sendo criados neste momento, os túneis de ascensão. O que você 
está recebendo ou lembrando no estado de vigília é parte dessas equações 
matemáticas muito elaboradas. Nós somos prudentes aqui ao dizer que o 
universo está em si no nível de raiz, não de uma equação matemática, mas 
existe matemática associada com coisas tais como arranjos cósmicos e grades 
de energia da Terra e mesmo com os trabalhos de energia eletromagnética. O 
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que você está lembrando, mais do que qualquer coisa, é uma parte de fórmulas 
extremamente complexas, fórmulas que são combinações que todos os 
computadores da Terra juntos não conseguiriam nem mesmo começar a 
entender.

Pergunta: Eu tenho uma pergunta, Tobias... Agradeço por estar aqui antes de 
tudo. Talvez seja uma pergunta ridícula. Nós estamos aqui em lição nesta 
Terra...

Tobias [interrompendo]: Meu amigo, nós interrompemos e lembramos que você 
e os outros que estão aqui não estão mais em lição. Não há lições a serem 
aprendidas [muita risada e aplausos].

Pergunta [continuando com a mesma pessoa]: OK, em outras palavras então, 
você respondeu a segunda parte da minha pergunta. Assim, quando nós 
cruzamos o véu, por que simplesmente não voltamos para a Unidade com Tudo 
o que É?

Tobias: É uma pergunta interessante. Há a percepção por parte de muitos 
Trabalhadores da Luz de que, quando vocês ficam livres do corpo físico, vocês 
retornam ao Lar. Nós diríamos que esta não é uma afirmativa precisa. Vocês 
ainda ficam presos à Terra por uma fortíssima grade (grid-work) ou rede 
vibracional. Se fossem retornar ao Lar, vocês não escolheriam voltar para a 
Terra. Vocês retornam para uma sala cósmica onde são bem atendidos por 
aqueles a quem vocês chamariam de anjos, aqueles que pertencem ao reino 
angélico. Vocês recebem orientações entre as existências, mas não retornam ao 
Lar. Sua alma escolheu voltar para a Terra repetidas vezes. Agora, meu amigo, 
foi escrito por você e pelos outros que esta existência não seria mais de lição, 
mas de uma nova experiência.

Pergunta: Olá, Tobias. É bom ver você de novo. Seguindo a linha do que você 
estava falando... de não ir para Casa mas ir para uma sala... as pessoas que 
escolheram ir para essa outra sala através do suicídio... há uma lição, um preço 
a pagar por essa atitude de tirar sua própria vida?

Tobias: Meu amigo, de novo uma boa pergunta, que requer uma resposta 
longa. Existem compreensões e ensinamentos humanos que freqüentemente 
trazem lágrimas aos nossos olhos e aos do Espírito. Coisas são mal 
compreendidas e muitas vezes manipuladas por outros humanos. Não há 
penalidade pelo suicídio. Nunca houve. Não estaria no caminho do Espírito 
penalizar um humano por exercer seu livre arbítrio para partir quando as coisas 
se tornam difíceis. Quando os suicidas chegam do nosso lado, são recebidos 
com amor e alegria. Eles carregam uma riqueza de experiência e entendimento. 
É difícil para nós compreender por que o homem rotula as coisas como pecado 
quando são na verdade experiências. Há muitas almas que vêm para a Terra 
sabendo que elas acabarão com suas próprias vidas. O Espírito as ama. Nós as 
amamos. É parte do processo. Não é mais difícil para aqueles que terminam 
com suas vidas fazer a transição ou voltar para a Terra do que é para qualquer 
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outro. Geralmente, isto é escrito no Livro da Vida por eles mesmos que 
escolherão esse caminho. Amem aqueles que tiram suas próprias vidas, porque 
há muito mais envolvido no processo deles do que se conhece. Nós não 
podemos dizer solidamente o suficiente – não há pecado, não há injustiça, não 
há punição por isso.

Pergunta: Tobias, eu estou vendendo algo chamado Água da Vida que parece 
causar um enorme impacto sobre as pessoas. Você poderia, por favor, falar um 
pouco sobre isso?

Tobias: Como nós mencionamos mais cedo, há profundas mudanças ocorrendo 
dentro de todos vocês no nível do DNA, mas elas começam bem antes deste 
nível. Há certos elementos da Terra que causarão o máximo de impacto sobre 
essas mudanças. Não farão com que as mudanças aconteçam, mas amenizarão 
as coisas e tornarão as mudanças mais confortáveis. Entre esses elementos 
está o que chamaríamos de "águas ativadas", em que há certas mudanças 
químicas, mudanças de elementos, que são realizadas para que essas águas 
estimulem e sejam compatíveis com o processo de mudança do DNA. 
Considerando que o corpo humano é composto principalmente de água, faz 
sentido então que suas águas ativadas ajudem no processo. Entretanto, nós 
advertimos que a água em si ou qualquer outro tipo de medicamento ou 
alimento que estiverem ingerindo não causarão as mudanças. Simplesmente 
vão ajudar a suavizar as mudanças pelas quais vocês estão passando. O melhor 
de tudo é perguntar a seu corpo se isto é uma forma conveniente e 
compreender que são vocês que estão mudando. A água não está mudando 
vocês.

Pergunta: Tobias, estou cercado de pessoas no trabalho que, eu acho, estão 
sentindo os efeitos da mudança de energia, mas que respondem de maneira 
negativa, com medo. Estou passando por um período difícil ficando no meio 
dessas pessoas. Eu imagino se você poderia me ajudar com isso.

Tobias: Isto, meu querido, será um dos maiores desafios para os trabalhadores 
da luz. À medida que a divisão na consciência se intensificar, à medida que os 
dois mundos se tornarem mais distantes um do outro, ficará cada vez mais 
difícil para vocês. Não é apropriado para você ou para os outros professores 
que estão nesta sala se deixar rolar montanha abaixo, ou seja, desistir. Vocês 
escolheram esta existência para serem uma âncora de luz, para serem aqueles 
que passarão pelo processo, e depois serem aqueles que vão ensinar. 
Compreenda que, na velha energia, as vibrações negativas dessas pessoas 
poderiam afetá-lo em alto grau. À medida que se tornar mais equilibrado e se 
fixar na nova energia, você perceberá que elas não causam um efeito em você. 
Neste ínterim, apreciamos por você nos dizer que isso é difícil [muita risada]. 
Sugerimos que você utilize uma técnica muito simples, que todos podem usar. 
Muitos já estão usando essa técnica. Consiste simplesmente de recorrer ao Eu 
Verdadeiro dessas pessoas, falar com o Eu Superior delas e assegurá-las de que 
você está lá em amor, que você está lá como uma mão que guia, que deveriam 
aceitar isso, e que você continuará a segurar a luz. Depois de um período de 
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tempo falando com o Eu Verdadeiro delas, você vai notar algumas coisas muito 
surpreendentes acontecerem. Gostaríamos que compartilhasse isso com o 
grupo quando for assim.

Pergunta: Tobias, obrigado por compartilhar sua energia conosco. Eu tenho 
uma pergunta que eu deveria talvez ter feito ao palestrante do início do 
encontro (Dr. Michael Abrams), mas tenho certeza de que você pode falar 
sobre o assunto. O parágrafo que descreve o que ele está fazendo diz que ele 
quer ajudar as almas agonizantes a fazerem a transição dolorosa para o mundo 
seguinte. A palavra "dolorosa" está me incomodando. Cada um de nós tem uma 
experiência independente para a transição? Você poderia, por favor, falar sobre 
isso?

Tobias: Sim, realmente, cada experiência de transição é difícil e, no contexto do 
que foi mencionado aqui, compreenda que há dois lados do véu. Para o eu 
humano que está morrendo e que ainda continua preso à dimensão humana, é, 
na verdade, dolorosa a transição. Para os humanos a quem ensinaram que 
quando eles morrem há ou julgamento ou nada. Eles tentam se segurar pelo 
tempo que for possível. Esta experiência de atravessar o portal, assim dizendo, 
despertará os maiores temores no humano, trará um enorme terror. Muitos, 
muitos, nem gostamos de dizer, se seguram tão firmemente a seus conceitos 
humanos que fazem fila mesmo agora, mesmo depois de atravessarem, 
esperando ser julgados por quem chamam de Jesus, esperando pelo Dia do 
Julgamento. O que eles estão fazendo, de fato, nesse estado é uma auto-
avaliação, que não é necessária. Eles estão se punindo e se julgando. É uma 
experiência dolorosa. Quando a consciência humana, o apego humano, é 
finalmente liberada, há um grande alívio. Quando eles compreendem que não 
morreram, que não há um júri do nosso lado esperando para julgá-los, que não 
há um lugar de inferno onde queimarão para sempre, há então uma alegria 
indescritível. Há um tremendo desprendimento, e geralmente é nessa altura 
que o espírito dessa alma então diz: "Eu voltarei."

Pergunta: Tobias, estou um pouco confuso com uma coisa. Parece que os 
incidentes trágicos que acontecem em que, por exemplo, dois jovens matam 
outros estudantes, uma mãe mata seus filhos, pessoas mantêm 
relacionamentos abusivos... parece que há muita simpatia e orações voltadas 
para as vítimas, mas se nós realmente somos todos um, não é importante olhar 
por trás da máscara que eles usam e conectar seus eus divinos?

Tobias: Na verdade é, meu querido, na verdade é. Esse é um paradoxo 
humano interessante. Tem relação com o que falamos mais cedo nesta noite, 
que vocês enquanto humanos por todas essas existências tinham seus guias 
anjos, mas não queriam olhar o fato de que vocês também tinham os seus 
anjos negros. Havia o desejo, no seu nível, de negar essa existência, de dizer 
que a escuridão não existia. Portanto, muitos ficaram em desequilíbrio, porque 
não estavam querendo olhar para os dois lados. Nos exemplos que você dá 
também há, na verdade, santidade em ambos os lados da equação, a vítima e a 
pessoa que comete o crime. Não há erro aqui. Essas coisas são um acordo 
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entre as duas partes, talvez nem sempre planejadas com antecedência, mas 
sempre combinadas no momento em que ocorrem. Há um enorme julgamento 
na mente humana com relação a "certo" e "errado". Como vocês aqui esta 
noite e lendo estas palavras irão compreender, julgamento é uma restrição e 
uma barreira. Vocês começarão a entender que foram necessárias quantidades 
iguais de luz e de escuridão para fazer esta experiência na Terra funcionar 
apropriadamente. Houve uma enorme negação. Ainda há uma enorme 
negação. Se vocês saírem desta sala esta noite rezando para aqueles que 
cometem crimes, vocês não vão compreender. (Não seria a primeira vez que 
isso ocorreria a vocês.) Mas vocês estão absolutamente corretos ao 
compreender e honrar o relacionamento. Esta noite, enquanto passávamos pela 
experiência de ver todos os aspectos de suas vidas passadas atravessarem o 
portal para a ascensão, serem liberados de seus velhos vínculos... e dissemos 
que no fim deste processo estavam os três ou mais anjos negros que sempre 
estiveram ao redor de cada um de vocês... e enquanto vocês os viam
atravessar o portal, vocês viam um círculo de luz e amor em torno deles. Isto 
foi surpreendente porque vocês pensavam que eles eram sempre sombrios. 
Cada um de vocês aqui tem muito o que aprender sobre a suposta escuridão. 
Agora há muito julgamento em torno do que é isso e, meus amigos, não é de 
maneira alguma o que vocês acham que é. À medida que abrirem suas mentes, 
que se libertarem e que não fizerem "Nada", vocês irão compreender que tudo, 
tudo é parte do amor de Deus, tudo é parte da criação de Deus. Nós, de fato, 
agradecemos a você por sua pergunta.

Pergunta: Isso explica em parte por que os caras "bons" partiram antes dos 
caras "maus"/das trevas? Que tipo de sentimento vai embora com os caras 
"bons" e fica com os caras "maus"?

Tobias: Primeiro, é para entender que não há caras "bons" nem caras "maus" –
exceto em seus filmes [muita risada]. Nós os chamamos, como você pode se 
lembrar, de "sombra" de seus guias anjos porque eles são simplesmente uma 
sombra. Isto é um tipo de charada para vocês. A sombra nem sempre segue 
diretamente o objeto. É, num certo sentido, um resíduo. Nem sempre se 
movem em uníssono, embora sempre criem equilíbrio. E vamos deixar assim 
para você chegar a uma maior compreensão.

Pergunta: Obrigado, Tobias, por sua orientação. Eu gostaria de esclarecimento 
em duas questões. Uma, minha percepção do véu é que ele nos impede de ver 
a realidade ou a verdade que está do outro lado. E, se meu conceito é correto, 
nós podemos... nós temos que estar de um lado do véu ou de outro, ou 
podemos ficar em algum lugar entre os dois? A outra questão é em relação às 
Crianças Perdidas de Cristo. Essas crianças perdidas– e eu me considero uma 
delas – poderiam ter caminhado com outros mestres em outros tempos, assim 
como Buda ou outro grande ser iluminado?

Tobias: Com relação ao véu... novamente uma pergunta de muita percepção. 
Até agora foi difícil estar em ambos os lados. Pouquíssimas entidades puderam 
fazer isso. É por essa razão, meus amigos, que vocês não vêem mais o que 
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chamam de alienígenas vindo para este planeta. Eles sabem que, uma vez 
ultrapassado esse limiar, os que vêm de outras partes de seu universo ficarão 
presos na gravidade, na grade eletromagnética. Não serão capazes de 
encontrar o caminho para fora do véu. É muito denso. Como costumamos dizer, 
foi até agora um ou outro. É por isso que também lhes dizemos que precisamos 
de seu feedback; porque não é do mesmo jeito que nós operamos em ambos 
os lados. Não estamos olhando para baixo e compreendendo todas as coisas. O 
véu também nos impede, e impede até o Espírito, de conhecer todas as coisas. 
Vocês, os novos humanos Divinos, é que emergem enquanto a semente de 
Cristo cresce dentro de vocês, e vocês serão o primeiro grupo de entidades que 
conhecerá os dois lados do véu.

Com relação às Crianças Perdidas de Cristo, estamos nos referindo aqui, 
primeiramente, à consciência de Cristo, e, de fato, vocês caminharam com 
muitos mestres, mas vocês ficaram igualmente frustrados como muitos 
mestres. Isso foi apropriado, meus amigos, porque os dias de seguir ficaram 
para trás. A maioria de vocês que está nesta sala seguiu mestres de vários 
tipos. A maioria se frustrou, talvez não com os mestres em si, mas com o que 
foi feito posteriormente com os ensinamentos. A maioria de vocês que está aqui 
esta noite e lendo isto distanciou-se de todo envolvimento espiritual, de todo 
envolvimento religioso com um desgosto total e seguiram um caminho solitário 
e difícil. A maioria de vocês que está aqui e lendo isto jurou encontrar a 
Verdade dentro de si, e é por isso que nós estamos aqui esta noite.

Pergunta: Eu pediria mais explicações sobre "não fazer Nada". Eu fico aqui 
muito impaciente esperando para fazer todos os tipos de coisas.

Tobias: Este será um conceito desafiador para a maioria aqui compreender. 
Vocês todos são seres de energia forte e elevada. Vocês deram a si mesmos 
esses atributos quando estavam vindo para esta existência. Vocês podem andar 
pelos parâmetros mais difíceis e não ser afetados por eles. Vocês vão aos níveis 
mais profundos de exploração da consciência. Será um tanto difícil agora, como 
dissemos, "não fazer Nada". Vocês vão querer saber que exercícios e 
cerimônias estão associados com não fazer "Nada" [muita risada, aplausos, 
etc.]. É algo como... para usar uma analogia simplista... se suas muitas 
existências fossem como construir um grandioso quebra-cabeça tri-dimensional 
composto de peças recortadas. Vocês tentam encontrar as peças e colocá-las 
no lugar apropriado. Vocês ficaram muito ocupados em suas existências 
tentando encontrar a peça certa na hora certa para colocá-la no lugar certo. 
Isso foi o que trouxe vocês até este ponto. Vocês foram todos determinados e 
dedicados e buscaram e buscaram encontrar essas peças apropriadas. O 
humano da velha energia continua querendo encontrar essas peças, mas na 
nova energia, na energia do "Nada", meus queridos, será como mágica em que 
o quebra-cabeça se monta sozinho. As peças aparecerão. É porque a sua 
intenção e o trabalho que vocês fizeram e sua determinação terão estabelecido 
a direção. Quando vocês integrarem sua própria divindade, a intenção mais a 
sua nova divindade criarão essa peça que falta encaixar. Mas uma outra coisa 
interessante acontecerá enquanto as peças do quebra-cabeça parecem criar a 
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si mesmas e se encaixarem umas nas outras. A natureza inteira do próprio 
quebra-cabeça mudará. Vocês se perguntam por que estão experimentando 
tanto desconforto. É, na verdade, tempo de respirar fundo, de relaxar e 
permitir que sua divindade assuma o poder. Sua divindade são vocês. Não é um 
ser de fora ou uma energia de fora. São vocês. Vocês sempre a tiveram. Estava 
trancada a sete chaves ou perdida, como vocês diriam. Está agora emergindo 
enquanto vocês a permitem surgir, esta energia que sempre foi vocês. Vocês 
verão coisas acontecerem de modo completo. Já usamos este exemplo antes. 
Vocês vão ouvir uma pedra falar com vocês. Vocês vão, de fato, achar que 
estão ficando loucos ou estarão finalmente confiando em sua própria divindade. 
E isto é o que é, meus queridos, uma divindade envolvendo vocês.

Pergunta: Obrigado, Tobias. Eu tenho uma pergunta relacionada a um assunto 
que foi discutido mais cedo. Existem espíritos do outro lado do véu sofrendo em 
espírito/humano que ainda não foram capazes de fazer a transição para a luz e 
ainda estão na escuridão, que seria o termo para "inferno"? Se sim, como 
podemos ajudá-los a ver a luz?

Tobias: Uma outra pergunta de muita percepção. É para nós muito agradável 
estar com o grupo a esta altura. Estamos começando a entender o quanto 
vocês, de fato, compreendem. Há entidades que, por causa do sistema de 
crenças e por causa principalmente da culpa permanecem no que vocês 
chamariam de um estado muito escuro ou muito deprimente. Há entidades, 
meus amigos, de suas vidas anteriores que são assim, que estão, num certo 
sentido, presas numa armadilha. Quando vocês deixam esta Terra, há uma 
parte da personalidade dessa existência que pode permanecer na energética da 
Terra, mesmo enquanto seu eu mais puro, ou Eu Verdadeiro, retorna para a 
sala a que nos referimos. Uma parte de vocês, uma parte de sua alma, pode 
ficar para trás. Quando os conduzimos no exercício desta noite de terem os 
mortos acordado e ido ao julgamento, eles eram simplesmente vocês, vocês 
agradecendo a eles e eles agradecendo a vocês. Isto é parte do processo pelo 
qual vocês estão passando – liberar essas existências que estão presas nesse 
tipo de energia limbo. Na verdade, elas querem ser libertadas, mas não sabem 
como. Na verdade, só vocês podem realmente libertá-las. Como nós dissemos 
antes, nem o Espírito pode. São vocês que têm que oferecer isso a elas. Com o 
esclarecimento que você, e os outros aqui possuem, você agora tem a 
capacidade de fazer isso, liberar suas vidas passadas, permitir que elas 
atravessem o túnel da ascensão.

Pergunta: Tobias, eu gostaria de trabalhar com cura, física e emocionalmente. 
Fico imaginando que cura se parece com a nova energia... se nossos 
medicamentos ainda serão importantes... ou se vai ser "imposição das mãos"... 
ou que cura realmente se parecerá com a nova energia.

Tobias: Os medicamentos continuarão por algum longo tempo. O processo de 
mudança para a nova energia levará muitas, muitas existências para muitas 
pessoas até que passem por ele. Aqueles que começarem a trabalhar com as 
novas energias ficarão cientes de quão rapidamente a intenção de ser um 



106

conduíte de cura para outros pode fazer efeito. Isso acontecerá, como você diz, 
talvez com suas mãos, mas é o seu ser inteiro que estará trazendo as energias 
de cura. Você, como outros, apresentará essas percepções que não serão 
prontamente aceitas por todos. Você trabalhará com aqueles que perderam a 
esperança nas outras áreas e agora estão prontos para começar qualquer coisa. 
Entenda, suas mãos não serão, na verdade, o que curará o indivíduo, embora 
eles possam precisar ver isso. Através do alinhamento do que nós temos 
chamado de chakra uno, a sua divindade, você será capaz de falar diretamente 
com as células que estiverem infectadas dos clientes com os quais estiver 
trabalhando. Você será capaz de se comunicar com eles de modo que possam 
curar a si próprios.

Pergunta: Tobias, eu não me sinto como um ser inteiro de modo algum no 
momento. Há partes de mim em vidas passadas, partes de mim que são meus 
anjos, partes de mim que são meus anjos sombrios, partes de mim do outro 
lado do véu. Eu não compreendo onde "eu" estou mais. Você falou sobre nós 
sermos os primeiros a compreenderem aqui e o outro lado do véu... e, e daí?... 
[risadas]... Quero dizer...

Tobias: Na verdade, o sentimento de desorientação, o sentimento de perda da 
identidade são coisas muito comuns pelas quais a família vai passar. Alguns 
estão dizendo que se sentem como que virados do avesso, outros estão se 
sentindo como se não tivessem mais essência ou centro. Todas essas coisas 
são apropriadas, porque, de fato, vocês estão mudando. Vocês estão liberando 
os caminhos da velha energia humana. Vocês estão começando a ter a 
capacidade de integrar os novos caminhos. É por isso que dizemos que agora é 
a hora do "Nada". É melhor que vocês simplesmente permitam que este 
processo aconteça, permitam que ele surja, em vez de resistir a ele. Resistir 
causará muito desconforto. Agora, há um propósito para tudo isso que é um 
tanto difícil de explicar. Dizemos isto sem nenhuma condescendência, mas a 
mente humana e a consciência humana que vocês têm hoje não teriam a 
capacidade de entender. É uma maneira simples de dizer que está acontecendo 
neste exato momento o que nós chamamos de "segunda criação". Só isto 
merece muita explicação que pode render muitos, muitos livros. Este é um 
evento crítico. É um evento culminante em toda a criação. Não é apenas sobre 
humanos ou sobre este universo simples ou esta dimensão. Esta segunda 
criação é a fundação para a capacitação do Espírito no futuro – muito difícil de 
explicar, muita dinâmica envolvida nisso. Vocês são os que estão ajudando não 
só a criar as energias da fundação que mencionamos – as energias de Amor, 
energias de Verdade, Esperança para esta segunda criação. Vocês que estão 
aqui especificamente e os que estão lendo isto são os que estão criando os 
túneis de energia, as estruturas que permitirão que vocês, suas vidas passadas, 
todos os humanos, todos os que estão no reino angélico, nós do Conselho 
Carmesim, Tobias, passem por eles. Assim, o trabalho que vocês fazem é muito 
importante.
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Pergunta: Tobias, outros guias me disseram que os trabalhadores da luz estão 
segurando os modelos de energia para as pessoas no planeta. Você poderia 
explicar mais sobre isso?

Tobias: A família de trabalhadores da luz está criando modelos que outros 
usarão no futuro. Até agora, vocês estavam, como você disse, segurando a 
energia. Muitos de vocês estiveram segurando a energia para grupos de 
pessoas, mesmo no trabalho. Com as mudanças que começaram a ocorrer em 
13 de dezembro, vocês não estão mais carregando essa responsabilidade de 
segurar a energia para os outros. Essa tarefa/responsabilidade foi assumida por 
outros. Vocês estão agora livres dessas responsabilidades a fim de otimizarem 
sua capacidade de trazer a sua energia divina. Enquanto você e outros aqui 
estão aprendendo, todo o seu ser e toda a sua energia são levados a passar 
por esta transição da sua energia divina que está chegando em sua dimensão.

Pergunta: Tobias, que parte cabe ao ego humano? Ele impede ou torna mais 
lenta essa reintegração? Há algum "Nada" que possamos fazer para ajudar?

Tobias: O ego humano foi apropriado na velha energia. O ego humano 
possibilitou a vocês se apoderarem da energia espiritual, dos anjos que vocês 
são, e ficarem debaixo do véu e serem capazes de manipular e usar o corpo 
humano, e serem capazes de compreender suas coisas humanas. O ego 
humano recebeu muita crítica ruim, mas ele serviu a um propósito valioso. O 
ego humano, a esta altura, de modo curioso para aqueles que estão aqui, está 
cansado, está querendo ir embora, está querendo ser liberado de seus deveres 
agora. Isto está acontecendo; entretanto, há memórias muito fortes, 
experiências passadas muito fortes que continuam a levá-lo a desempenhar sua 
função. Mas, na verdade, se vocês perguntassem a ele, ele desejaria realmente 
ir embora agora. Quando ele se libertar e for embora, então a sua própria 
divindade poderá surgir. A divindade é a substituta do ego humano.

Pergunta [da mesma pessoa]: Há alguma coisa que possamos fazer para ajudar 
isso? [muita risada... alguém no grupo comenta: "Somos aprendizes de 
raciocínio lento!"]

Tobias: Sim, há uma coisa que está sendo sugerida por outros que estão aqui 
do nosso lado. Acorde às 4:31 da manhã, segure uma maçã em uma mão e 
beba um copo de água, e depois se sinta ridículo e volte para a cama [muita 
risada e aplausos durante esta descrição e depois dela].

Pergunta: Tobias, quando você falou sobre as entidades e os espíritos da 
escuridão partindo... em nossa realidade há uma coisa chamada "lei do vácuo" 
que normalmente é preenchida por algo. Alguma coisa vai ficar no lugar dos 
que partem?

Tobias: Está absolutamente correto. Há um vácuo. Há um vazio e é por isso 
que muitos de vocês estão sentindo dificuldades tanto física quanto 
emocionalmente, porque vocês estão sentindo o vazio. Vocês estão querendo 
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preenchê-lo. É por isso que dizemos: "Não façam Nada, não tentem preencher 
o vazio." O que acontecerá vem depois de um curto período de vazio; sua 
divindade preencherá esse vazio. É simples assim. Sua divindade esperará 
pacientemente, esperará pacientemente até que vocês a reconheçam, até que 
vocês não façam "Nada". Enquanto vocês estiverem ativos, enquanto vocês 
estiverem buscando, enquanto vocês estiverem tentando encontrar a peça do 
quebra-cabeça para encaixá-la depois, a sua divindade vai aguardar e amá-los 
integralmente e esperar até que vocês finalmente digam: "Eu não farei Nada. 
Eu simplesmente confiarei em quem eu sou, em Tudo o que Sou."

E agora nós pediremos só mais uma pergunta. Embora nosso amigo não fique 
cansado, também não queremos sobrecarregá-lo.

Pergunta: Tobias, eu tenho uma pergunta relacionada às crianças. Eu tenho 
dois meninos, um com dislexia e um com ADD e paralisia cerebral. Como essas 
condições são afetadas pela nova energia?

Tobias: A energia causará um efeito sobre a dislexia e a ADD que será 
observado dentro de alguns anos. Sua ciência perceberá que elas não eram 
disfunções. Eram certos tipos de características de energia associadas, como 
dizer, com o pensamento de energia elevada. Você verá, em seu caso em 
particular, que essas supostas disfunções se dissolverão e delas surgirá uma 
ordem elevada de pensamento. No caso do outro sintoma físico, isto é uma 
reação cármica. Pedimos a você para simplesmente abençoá-la e honrá-la.

E, meus amigos, agora nós agradecemos a cada um de vocês por serem parte 
deste círculo. Terminaremos com uma nota sobre a direção para a qual nosso 
amigo estava virado durante a canalização. [No começo da canalização, 
Geoffrey Hoppe estava de frente para uma platéia de 125 pessoas. Ao final da 
canalização, ele estava virado 90 graus para o lado.] Quando falamos do 
Círculo Carmesim, meus amigos, há um círculo de energia que é muito forte. Se 
vocês olharem para o círculo como se fosse um relógio, o normal é que nosso 
amigo fale numa posição equivalente às 12:00 horas no círculo, mas houve 
influências de uma energia muito forte esta noite, o que o deixou numa posição 
próxima das 9:00 horas. Isto se deve às energias que foram trazidas, 
associadas aos números 3 e 3, que representam a energia de Cristo. Sem que 
nosso amigo soubesse, foi muito mais fácil e mais confortável para ele trazer as 
mensagens nessa posição no nosso círculo. Sorrindo, nós pedimos desculpas 
por ele por mudar a posição. Pedimos desculpas a todos para quem ele ficou de 
costas.

Meus amigos, também lembramos vocês de que aqueles que estão no Conselho 
Carmesim e eu, Tobias, trabalhamos com cada um de vocês... cada um de 
vocês que abraça esta intenção, que dá permissão. Porque, na verdade, nós 
não estamos aqui como intrusos mas, dada a permissão, trabalharemos com 
vocês para ajudá-los a compreender, ajudá-los a passar por este processo de 
se tornarem os humanos divinos que sabemos que vocês são.
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E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

8 de abril de 2000 - Série da Nova Terra

A Nova Camelot

E assim é, meus queridos amigos, que nos reunimos de novo neste círculo de 
amor, com o grupo chamado Círculo Carmesim. Já faz um mês quando nos 
reunimos como hoje, sentados juntos nesta energia, mas temos trabalhado 
com vocês quase que diariamente, cada um de vocês que recebe estas 
mensagens também através das páginas escritas. Nós temos trabalhado muito 
próximos a vocês e compreendemos as dificuldades pelas quais estão passando 
agora. Nós compreendemos os desafios físicos, o cansaço, a dor em suas 
articulações, nós compreendemos os desafios emocionais que estão 
experimentando agora - a sensação de estarem desconectados, a 
desorientação, o sentimento de que estão sós. Meus amigos, isto está tão longe 
da verdade. Agora, mais do que nunca, estamos trabalhando muito próximos a 
vocês.

Esta noite, vocês perceberão que a energia e as palavras transmitidas aqui são 
muito familiares. Vocês receberam esta energia, este conselho do Espírito 
mesmo antes de virem aqui no dia de hoje. Ou talvez não as palavras exatas, 
mas vocês receberam a energia. Isto foi feito para que possam integrá-la e 
comecem a adaptá-la dentro de sua consciência humana e também da sua 
biologia. Na noite de hoje, o propósito é verdadeiramente ativar esta energia, 
para verdadeiramente começar a usá-la. Esta energia deve ser familiar.

Aqueles do nosso lado - aqueles do outro lado do véu - começam a fluir para 
esta sala. Eles começam a se reunir com vocês, e, como dizemos a cada vez 
que nos reunimos como hoje, quando o humano e o Espírito se reúnem, uma 
nova energia é criada. Não é o que vocês chamariam de sua quarta, quinta ou 
sexta dimensões ou qualquer outro nome dado previamente. Isto, queridos 
amigos, é uma nova energia sagrada e divina. É de fato a energia do Humano 
Divino. Está acontecendo agora enquanto nos reunimos com vocês. Não há 
nada tão abençoado, tão alegre e tão enaltecedor como estar aqui e observar 
cerca de 100 corações humanos abertos. Durante a meditação e durante a 
música enquanto começávamos a nos reunir ao seu círculo, nós observamos a 
sua intenção se manifestar. Nós vemos seus corações se abrirem. Nós vemos 
sua guarda baixar. Nós vemos vocês se reunindo com a família neste lugar 
sagrado e seguro. Para nós a alegria é tocante. É tocante.

Agora, durante esta parte desta reunião com vocês, durante esta primeira 
parte, nós trabalhamos para ajudá-los a ajustar as energias, para se fundirem 
durante este momento. Eu, Tobias, falo pelo Conselho Carmesim através de 
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nosso amigo, aquele a quem chamamos Cauldre, o humano que traz estas 
palavras. Este curto período antes de iniciarmos nossas discussões da noite é 
para a fusão das energias. Nós usaremos este momento especial aqui, este 
momento de fusão e reunião para contar a vocês um pouco sobre vocês 
mesmos. Há um grupo que tem estado junto em nosso lado do véu, mas 
também do seu, um grupo com uma intenção profunda, um grupo que 
realmente compreende os trabalhos da energia e os trabalhos da criação. Nós 
chamamos a este grupo de “Trabalhadores da Luz“. Eles estão ao redor de todo 
o mundo, mas seu número é pequeno. Eles são adeptos de trabalhar e lidar 
com grandes quantidades de energia. Eles assumiram - vocês assumiram -
incríveis desafios em suas vidas para saberem sobre os trabalhos das energias, 
para mudarem e equilibrarem as energias desta Terra. Esta é de fato uma 
família espiritual, uma família espiritual. Há um nome associado a ela, um nome 
que é uma vibração. Este nome, a família a qual vocês também pertencem, a 
família em que estão, é chamada por nós de “Shaumbra“, uma palavra que 
talvez não tenham escutado antes. É uma vibração. É Shaumbra. É a família. 
Isto é o que vocês são, trabalhadores da energia, aqueles que passam pelas 
experiências mais profundas, aqueles que criam. Shaumbra... aqueles que se 
movem adiante na nova energia da Terra. Nós sugerimos àqueles interessados 
em pesquisa que procurem por esta palavra. Não é tão comum. Vocês 
começarão a compreender quando olharem para as várias interpretações em 
diferentes linguagens da sua Terra. Vocês começarão a compreender a energia 
desta palavra Shaumbra. Vocês são família.

Agora, queridos amigos, este é o momento para a fusão da energia. Nesta 
noite faremos algo um pouco diferente. É feita apenas com a sua permissão, 
apenas com a sua permissão. Nesta noite, nós gostaríamos de levar aqueles de 
vocês que assim escolherem em uma jornada, em uma profunda jornada. 
Vocês estão preparados para alguns trabalhos energéticos agora. Nós 
gostaríamos de estar com vocês nesta jornada. Então, se a permissão for dada, 
vejam-se agora em frente a uma porta, uma passagem. Isto criará a permissão 
que nos permitirá trabalhar com vocês para fazermos os ajustes necessários. É 
claro que, durante este momento, nós pronunciaremos as palavras, mas 
realmente se trata da energia do que está acontecendo. Meus amigos, como 
dissemos mais cedo, nós trabalhamos com cada um de vocês anteriormente a 
esta noite, preparando a energia, preparando vocês para as mudanças, para o 
que chamam de sua ascensão. Agora nesta porta todos os anjos, os seus 
mensageiros (runners), aqueles que vêm para ajudar se reúnem a vocês. Eles 
vêm até vocês para trazer conforto, para oferecer amor, para guiá-los enquanto 
vocês passam pela porta. E para todos que lêem estas mensagens, vocês 
também podem expressar sua permissão a qualquer momento para fazerem 
parte desta jornada.

Neste momento, nós pediremos ao nosso amigo Cauldre para estar em silêncio 
por um momento antes de continuarmos. Saibam que vocês estão rodeados por 
amor enquanto prosseguimos para a próxima parte de nossa discussão.

[Silêncio]
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Queridos amigos, vocês têm vivido em uma casa. A casa da qual falamos é um 
símbolo da sua consciência. Também um símbolo da sua biologia, seu ser 
humano. Vocês têm vivido nesta casa por bastante tempo. Esta casa está 
ficando velha. Se vocês olharem ao redor da casa, vocês verão que os carpetes 
estão se tornando desgastados. Ao redor da casa, vocês têm experimentado 
problemas com o encanamento. Sua fiação, seus circuitos têm funcionado 
estranhamente e de maneira não usual. Eles têm oscilado algumas vezes. 
Vocês sabem que a fiação está se tornando velha, desgastada e não pode 
suportar as energias que vêm através dela agora. O telhado de sua casa foi 
reparado muitas vezes, mas ainda parece ruir quando chove lá fora. A mobília 
que uma vez foi tão confortável, que vocês amavam tanto e a qual vocês 
mesmo haviam escolhido está se tornando velha, está se rasgando e 
quebrando, e não é mais tão confortável. Os quadros nas paredes parecem 
estar mais empenados do que nunca e não parecem mais apropriados. Os 
símbolos que eles carregam não trazem mais a energia com a qual vocês 
vibram. Parece que os pisos estão irregulares. Parece que, mesmo que vocês 
pintem as paredes, isto não melhorará o aspecto fosco que começou a aparecer 
recentemente. Na cozinha, a área que vocês amaram tanto, pois era o centro, o 
coração de sua casa... parece que os utensílios estão sendo retirados um por 
um. Parece que as portas estão rangendo mais do que nunca. A casa que uma 
vez os manteve aquecidos está cheia de frestas por onde entra o vento frio. 
Durante todo este tempo em que estão em sua casa vocês imaginam onde irão 
encontrar o tempo e os recursos para consertá-la. Vocês perdem o sono à noite 
imaginando quando consertarão a porta da garagem, quando irão consertar a 
maçaneta quebrada. Vocês imaginam quando terão o dinheiro para consertar 
as janelas quebradas e substituir as lâmpadas. Tudo isto causa muita tristeza. 
Vocês não sentem mais alegria por estarem em suas casas. Esta é a velha 
energia. Esta é a velha energia, meus queridos amigos.

Durante todo este tempo enquanto vocês estão se aborrecendo com a sua casa 
e amaldiçoando o Espírito por não consertá-la para vocês, vocês se perguntam 
por que têm que viver aqui. Vocês estão dizendo que criaram a intenção para 
que sua casa seja consertada, para que volte a ser como era. Todo este tempo 
vocês estão chateados, muito incomodados por todos os sons e as comoções 
que os mantêm acordados à noite, que os deixam cansados durante o dia, pois 
vocês não dormiram muito bem. Há distrações enquanto dormem. Há 
murmúrios e ruídos e às vezes até mesmo vozes. Vocês dizem para o Espírito: 
“Por que eu, Espírito?“ Por que minha casa está caindo aos pedaços? Por que 
estou sendo acordado por meus vizinhos à noite? Não posso mais ter uma boa 
noite de sono, por isso estou cansado durante o dia em meu trabalho. O que 
está acontecendo, Espírito?“

Nesta noite, gostaria de dizer-lhes o que está acontecendo. A porta através da 
qual pedimos para levar vocês... gostaríamos de mostrar o que está 
acontecendo agora. Vamos caminhar através da porta da sua casa. Vamos 
caminhar para fora juntos. Enquanto vocês caminham para fora, vocês notam 
uma placa no batente - e a placa diz, em construção, cuidado, cuidado. Então 
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vocês pensam consigo mesmos, talvez seja por isso que muitos se afastaram 
de mim; eles têm visto a placa que diz cuidado e por isso não vieram me 
visitar. Meus amigos, deixem-nos agora mostrar-lhes o que está acontecendo.

Durante todo este tempo em que têm vivido em sua casa, vocês não notaram o 
que está ocorrendo fora dela, em particular, nestes últimos nove meses. Há 
uma nova casa, uma casa divina sendo construída - não nas proximidades, não 
no final da rua, nem em outra cidade - mas exatamente ao redor e por sobre a 
sua velha casa. É imensa. É um palácio, um castelo. Está sendo construído ao 
redor e sobre o topo de sua velha casa, mas é tão grande que vocês ainda nem 
tinham notado.

Deixem-nos mostrar esta nova casa a vocês. Antes de tudo, vocês notaram que 
é como um castelo, mas as paredes não são sólidas. Não, elas brilham. Elas são 
como vidros, no entanto, elas não são sólidas. Todas as paredes da nova casa 
estão brilhando. Elas mantêm os elementos do lado de fora apropriadamente, 
mas elas permitem que as energias atravessem. Nesta nova casa que está 
sendo construída sobre o topo da antiga, não há necessidade de iluminação. A 
iluminação vem de dentro. Ela é iluminada a partir da fonte interior. Não há 
necessidade para janelas e portas como vocês tinham em sua velha casa. Tudo 
está aberto. Apenas as apropriadas energias de amor podem entrar.

Sua nova casa - seu castelo - também não tem telhado, o que é bom porque os 
telhados são um problema. Esta sua casa, este castelo não precisa de telhados. 
Tudo que é trazido para dentro é energia dos céus, a energia do universo e de 
Tudo o que É. Apenas as energias apropriadas de amor podem ser trazidas 
para dentro. Em sua nova casa, não há necessidade para fios de cobre ou 
fiações de metal, como vocês tinham no passado. A fiação aqui é totalmente 
diferente. Vocês poderiam dizer que ela vem diretamente da Malha Cósmica. É 
conectada diretamente a ela. É transmitida através de conduítes vibracionais e 
canais feitos apenas de energia, não de matéria ou materiais.

Em sua nova casa, todas as coisas que precisam como seres humanos estão lá. 
Elas surgem apenas quando vocês precisam delas. A cadeira - vocês não a 
vêem na sala até o momento de se sentarem, então ela aparecerá, e a cadeira 
mais apropriada estará lá para vocês. Não há uma cama no quarto até que seja 
hora de dormir, e então ela aparece, e os cobertores apropriados, os lençóis 
apropriados irão acompanhar. Quando vocês acordarem no dia seguinte, a 
cama irá mais uma vez retornar para uma forma energética e não uma forma 
material, sólida. Em sua nova casa, não há necessidade para um forno ou um 
ar-condicionado. Aqui todas as coisas são equilibradas naturalmente a partir de 
dentro.

Sua casa, seu novo castelo é muito grande, é muito, muito grande. Lá as salas 
são para acomodar todos os humanos que virão lhes visitar, diferentemente de 
sua velha casa que estava começando a parecer tão pequena, escura e 
desgastada. Em sua nova casa há muitos quartos. Muitos virão para visitar. A 
placa na entrada dirá “bem-vindo“ ao invés de cuidado. Muitos virão visitá-los 
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para aprender uma coisa, para aprender sobre o Humano Divino, para aprender 
sobre a capacitação do ser. Aqueles que vêm apenas para pegar a energia, 
para roubar a energia de vocês e dos outros, estes não encontrarão o caminho 
para o seu novo castelo. Apenas aqueles que escolherem a auto-capacitação 
irão encontrar o caminho até lá. Nos confins do seu castelo, vocês conversarão 
com eles. Vocês irão ensiná-los como se tornarem Humanos Divinos, que 
caminham em biologia, no entanto, compreendem quem são, compreendem 
Shaumbra, Família.

Sua nova casa, meus amigos, está em construção agora mesmo. É por isso que 
suas articulações dóem. É por isso que vocês se sentem como se não 
pertencessem mais a um lugar ou outro. Conscientemente, vocês estão em 
processo de mudança. Há muita coisa acontecendo as quais vocês ainda não 
têm consciência. Há muita coisa construída aqui as quais vocês desejarão 
estudar mais tarde.

Deixem-nos contar-lhes um pouco sobre os carpinteiros de sua casa, aqueles 
que estão construindo e mantendo vocês acordados à noite. Há dois deles que 
têm o nome de José. José, o carpinteiro, e Jeshua Ben Joseph (Jesus), o filho 
do carpinteiro. Eles estão trabalhando com você em sua nova casa. Eles estão 
ajudando a formar a energia da consciência crística. Não é surpresa que eles 
tenham sido chamados de carpinteiros em suas escrituras sagradas. Eles estão 
trabalhando com cada um de vocês nesta noite, cada um de vocês que lê este 
material.

Oh, e há outros que foram sub-contratados. Há aqueles especialistas em 
modular energias. Vocês já os conheceram aqui antes. Eles também estão 
trabalhando em sua casa. Eles estão estabelecendo as fundações. Eles estão 
criando as grades energéticas e as dinâmicas que facilitarão seus pensamentos 
e suas intenções uma vez que se movam para este novo lugar. Há os seus 
mensageiros que estão atarefados indo e vindo (correndo) agora mesmo entre 
a velha casa e a nova. Eles estão trazendo materiais. Eles estão trazendo e 
construindo uma ponte entre a velha e a nova. Há muitos, muitos trabalhando 
nesta nova casa. Vocês, meus amigos, são os arquitetos deste Castelo. Através 
de sua intenção, através das suas muitas vidas de serviço vocês projetaram 
este novo lugar na nova energia. Vocês são também os contratadores gerais. 
Vocês são aqueles, enquanto dormem à noite, dirigindo as energias, ajudando 
a fundir, ajudando a formar a aparência e o feeling da nova casa. Há muitas 
coisas acontecendo agora mesmo. E vocês se perguntam por que se sentem da 
maneira como se sentem!

A construção continuará durante o mês de maio [de 2000]. O trabalho 
continuará. E, meus amigos, em nossa reunião no mês que vem, nós teremos 
uma festa de inauguração. Então, no mês de junho, quando nos reunirmos aqui 
como família, nós testaremos todos os novos circuitos com vocês. Nós faremos 
o reconhecimento da casa. Nós nos certificaremos de que vocês estão 
confortáveis, e que vocês compreendem como a nova casa funciona. E então, 
meus amigos, quando retornarmos de novo no mês de agosto, então nós 
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começaremos o verdadeiro trabalho que vimos fazer com vocês. Neste 
momento, nós estamos ocupados com outra coisa. Nós estamos ajudando a 
construir a sua casa.

Deixem-nos falar sobre sua velha casa por um momento. Ela não está sendo 
demolida. Ela não está sendo destruída. Como já mencionamos, este novo 
castelo está sendo construído sobre a velha casa e ao redor dela. Oh, o novo 
castelo é imenso e grande, muito maior do que vocês poderiam imaginar agora 
mesmo. Vocês estão tão acostumados a viver na pequena casa. A nova casa 
envolve a antiga. Irá proteger a antiga, e evitar que a antiga casa desmorone. 
Vocês escolheram, e nós concordamos, em manter a antiga casa intacta. 
Dentro dela há muitas, muitas memórias. Dentro dela está o museu do humano 
da velha energia. Será em honra ao serviço que vocês trouxeram para esta 
Terra. Vocês serão capazes de retornar e visitá-la a qualquer momento, mas 
vocês compreenderão que aquela foi a antiga. Faz sentido ter a velha casa 
intacta como memória, mas também em grande honra por tudo o que a 
consciência da velha energia fez por vocês, fez pelo Espírito. Lembrem-se da 
velha casa. Ela não será destruída. Sempre estará lá. Irá sempre manter um 
espaço sagrado.

Agora, a respeito do seu novo local, meus amigos, ele é o que vocês chamam 
de a Nova Camelot. Foi apropriado que nesta noite houvesse a discussão sobre 
Excalibur. [David McMaster, da série de TV Excalibur, foi o palestrante do início 
da noite.] Vocês sabem que, em suas lendas, em suas histórias, e, de certa 
forma em sua história real, um lugar chamado Camelot foi construído em uma 
nova energia daquele tempo. Naquele tempo, Camelot representou a nova 
energia do humano que estava aprendendo sobre ele mesmo, que estava 
aprendendo sobre seu relacionamento com Deus e o Espírito naquele momento. 
Camelot, como descrito em seus livros, existia em muitos lugares. Existiu em 
sua Terra. Também existiu em uma dimensão fora da sua Terra, mas próxima. 
Cada um de vocês aqui, cada um de vocês lendo isto, visitou Camelot como 
descrito nos velhos livros, não necessariamente aquela nas ilhas e de sua Terra. 
Cada um de vocês visitou uma Camelot de outras dimensões. Foi o padrão para 
o humano naquele tempo, o humano que caminhava pelas muitas trevas e 
muitas mudanças. É um poderoso símbolo que carregam dentro de vocês, 
assim como Excalibur, a espada da verdade. Como dizemos mais cedo, nós 
trabalhamos com vocês antes e trouxemos as energias antecipadamente. Nós 
especificamente trouxemos vocês de volta para Camelot e especificamente 
lembramos a vocês sobre a energia de Excalibur. É Shaumbra. É quem vocês 
são. A nova casa em construção. Vocês são os arquitetos.

Meus amigos, quando começamos a falar com vocês nesta série [agosto de 
1999], nós dissemos que os guias e anjos com os quais haviam ficado tão 
familiarizados estavam partindo. Foi apropriado que eles se mudassem de sua 
velha casa. Eles estavam ajudando a construir a nova. Não havia mais salas em 
sua velha casa. Quando falamos sobre as duas Terras, sobre a mudança e a 
divisão na consciência... da permissão para que a nova casa começasse a ser
construída... [Ver canalização de dezembro de 1999.] Quando no mês passado 
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nós falamos sobre não fazer nada, foi porque, meus amigos, há uma 
construção em andamento, uma construção com a qual não precisam se 
preocupar. Vocês simplesmente criaram a arquitetura. Agora permitam-nos, 
permitam ao seu Ser Verdadeiro assumir a construção neste momento. 
Simplesmente usem estas próximas semanas para liberar e relaxar. Há muito 
pouca coisa que podem fazer. O que estamos realmente dizendo a vocês é que 
tirem umas férias enquanto podem!

Em agosto, um ano depois de nossa discussão sobre a partida dos guias, o 
trabalho da nova energia irá começar em sua nova casa. Até lá, as coisas ainda 
estarão de alguma forma em um estado de caos e comoção para aqueles que 
tiverem construído uma nova casa humana. Vocês saberão disto, enquanto há 
muita expectativa sobre a mudança para um novo lugar, este é um período 
difícil e muito desafiador. É por isto que vocês estão passando agora mesmo. É 
por isso que nós dissemos, simplesmente respirem profundamente e não façam 
nada. Está sendo feito para vocês. Os carpinteiros estão trabalhando.

Há uma outra coisa sobre a sua nova casa. É algo que vocês selecionaram, 
selecionaram especificamente para a grande entrada da frente. Há uma mesa 
no centro desta entrada frontal. Sobre a mesa está um vaso. No vaso está uma 
rosa solitária, uma rosa de cristal que cresceu em seus campos sobre os quais 
discutimos em canalizações anteriores. E todo este tempo vocês pensaram que 
estivessem cultivando milho e trigo! Há uma rosa. É uma rosa que dá frutos. É 
diferente de qualquer rosa que vocês jamais viram antes. Ela traz frutos. Dá 
energia a vocês. Dá sustento a vocês na nova energia. Esta rosa, assim como 
todas as rosas, é algo belo, é algo a ser apreciado. Tem uma fragrância, é 
gentil. Nós pediremos a vocês para pensarem e ponderarem sobre esta 
metáfora - a rosa solitária que vocês colocaram na sua entrada frontal. 
Lembrem-se de que a rosa também traz espinhos. Há muitas metáforas nesta 
noite para vocês pensarem, para vocês observarem.

Há uma outra coisa que gostaríamos de discutir com vocês na reunião desta 
noite. É muito simples, uma mensagem simples. Esta mensagem para cada um 
de vocês é que vocês não vão falhar com Deus. Vocês não podem (não 
conseguem) falhar com Deus. Muitos de vocês ultimamente têm se sentido 
como se tivessem falhado com o Espírito de alguma forma ou de outra, 
pensando que não fizeram o suficiente, que tomaram o caminho errado. 
Queridos amigos - Shaumbra - vocês não vão falhar com Deus. Não há certo ou 
errado. Não há punição. Não há nem mesmo um karma, meus amigos. Vocês 
criaram isto - karma, outra palavra para pecado, outra palavra para medo, 
outra palavra para não compreensão, outra palavra para retornar à Terra vezes 
e mais vezes. É algo que vocês criaram e colocaram na antiga energia. Não há 
karma. Vocês não vão falhar com Deus. Nós queremos reafirmar isto, vocês 
não podem falhar com Deus. Vocês não conseguem falhar com Deus. 
Lembrem-se disto. Saibam disto.

A questão agora é confiar em quem vocês são. Talvez a imagem que vêem de 
si mesmos no espelho não revele a verdade. E devido a todos os julgamentos 
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de falhas que vocês colocaram em si mesmos em sua alma, vocês não podem 
mais confiar em si mesmos. Vocês pensam que poderão falhar uma vez mais. 
Mas nós dizemos a vocês simples e firmemente que vocês não vão falhar com 
Deus. Vocês são Deus. Vocês são Espírito. Vocês são Shaumbra, simplesmente 
sendo e fazendo. Nós vimos a este grupo e vemos seres magníficos que não 
compreendem quem são, que vêem a si mesmos vivendo em pequenas casas, 
casas velhas. Nós vemos seres magníficos que deixaram a família há eons atrás 
para irem a um curso para um lugar chamado Terra para experimentar algo 
nunca antes experimentado. A Terra não é um lugar de punição. Vocês deram 
isto a vocês mesmos em suas experiências aqui. Não é um lugar de punição.

Nós os vemos como seres de poder infinito, poder de criar novas estrelas. 
Vocês sabem que fazem isso? Talvez vocês não estejam conscientes de que, 
através de suas expressões, através de sua criatividade, vocês literalmente 
criam novas estrelas, novos sistemas. Estes raios gama que vocês têm visto, 
estas centelhas de energia em seu universo - elas não estão vindo para vocês... 
elas são reflexos de vocês. Elas são quem vocês são. Só agora vocês estão 
começando a compreendê-las e a senti-las e vê-las. O que vocês estão vendo é 
uma porção de sua própria criatividade, suas próprias criações. E sim, para 
aqueles que acabaram de perguntar, haverá aumento de atividades vibracionais 
em seu universo, aumento das atividades solares, aumento nas atividades dos 
raios gama. No curso do tempo entre agora e o mês de setembro, seus 
cientistas verão coisas novas e impressionantes no universo, coisas 
inexplicáveis e impressionantes. Isto será compartilhado com os humanos, e 
haverá muitas discussões. Em seus corações, queridos amigos, que estão aqui 
e aqueles que lêem este material, vocês compreenderão o significado destes 
eventos celestiais. Vocês compreenderão o que está acontecendo. Nós 
discutiremos isto nos meses por vir.

Queridos amigos, vocês não vão falhar com Deus. Lembrem-se disto. Não 
coloquem isto sobre vocês. Este pensamento, este conceito deve permanecer 
nas estantes de sua velha casa. Esta reunião aqui foi sobre a energia, sobre a 
jornada. Mas falamos sobre muitas, muitas metáforas nesta noite, mas a 
verdadeira mensagem foi a energia que foi transmitida entre vocês, entre nós. 
Esta oportunidade que tivemos de nos sentarmos com vocês, com seus 
corações abertos, com suas portas e janelas abertas - esta foi a oportunidade 
de realmente e verdadeiramente realizar o trabalho energético que era 
necessário para que vocês se mudassem para a nova energia.

Há muitos eventos ocorrendo. Não é apenas um evento astrológico solitário, 
mas é uma série de eventos que estão ocorrendo aqui nas próximas seis 
semanas de seu tempo. Estes eventos energéticos permitirão que vocês se 
movam para a nova casa, para continuarem com aquela metáfora. Estes 
eventos energéticos permitem a mudança do humano da velha energia para a 
nova. Durante este momento, estas próximas seis semanas, nós pedimos a 
vocês para simplesmente serem pacientes com o processo. Sejam pacientes 
com o processo que está acontecendo. Quando virem grandes mudanças de 
energia ao seu redor em outras pessoas, em sua cultura, mesmo em seus 
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mercados financeiros, não os temam, mas compreendam que estas coisas são 
apropriadas. Vocês continuarão a ver estas mudanças ocorrerem. Elas serão 
grandiosas, e haverá muitas. Haverá aqueles ao seu redor que terão momentos 
difíceis lidando com elas; não fiquem presos em seus dramas, meus amigos. 
Haverá um puxão muito forte durante este momento para serem pegos no 
drama. Eles desejaram que vocês estivessem lá. Eles conhecem a sua energia e 
sabem que é forte. Eles vão querer que estejam lá. Meus amigos, tragam paz 
para a situação. Tragam sua própria paciência para a situação.

Quando nos reunirmos de novo no próximo mês, trabalharemos de novo em 
outra mudança energética. Como dissemos, teremos nossa festa de 
inauguração para a nova casa. Até lá nós continuaremos a trabalhar com cada 
um de vocês extensivamente. Vocês sentem o amor e a energia do Espírito 
nesta sala? Está aqui. Há mais de um milhão de anjos neste espaço. Eles não 
vêm aqui para lhes dizer o que fazer, para tomar conta de vocês, para julgar 
vocês. Eles vêm aqui com seus olhos e bocas abertos em espanto pelo que 
vocês realizaram. Eles vêm aqui para as lições sobre a nova energia pelas quais 
estão passando agora. É uma informação valiosa para todos. Eles vêm aqui 
para simplesmente agradecer por seus serviços. Aguardem alguns minutos 
depois de terminarmos nossa discussão para simplesmente absorver e permitir 
que esta energia se integre. Lembrem-se, queridos amigos, com mais de um 
milhão de anjos ao seu redor, vocês nunca estão sós.

E assim é.

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

8 de abril de 2000 - Série da Nova Terra

A Nova Camelot

Perguntas e Respostas

Tobias: E assim é, queridos amigos, que estamos aqui novamente nesta 
energia [retornando da canalização realizada no início da noite]. Na verdade, 
nós não deixamos o lugar enquanto vocês se confraternizavam no intervalo. 
Ficamos aqui nesta sala e apreciamos a sua companhia, a companhia dos 
humanos. Ficamos para continuar o trabalho que começamos com vocês, e que 
continuaremos a fazer ao longo desta sessão, por toda a noite, mesmo 
enquanto vocês dormem.

Agora, durante a sessão de canalização mais cedo [veja a canalização de 
Tobias de 8 de abril de 2000], nosso amigo que canaliza estas mensagens, o 
humano a quem chamamos de Cauldre (Geoffrey Hoppe)... ele nos perguntou 
quando pararíamos de contar histórias e passaríamos às informações 
importantes [risadinha]. Vamos dizer que esta discussão nesta noite foi 



118

diferente das outras canalizações que temos tido. Havia uma história. Havia 
muitas metáforas na história. Pedimos a cada um de vocês para ver a história, 
ler ou escutá-la novamente, porque há muitas, muitas coisas pertinentes a suas 
vidas agora e pertinentes às coisas que acontecerão. Mas como dissemos a 
nosso amigo, mais do que qualquer coisa durante este tempo, as palavras 
foram relevantes, mas serviram um pouco para distrair. Na verdade, muito 
trabalho de energia foi feito com cada um de vocês através da intenção que 
manifestaram, através do caminho que seguiram. Foi tempo de um profundo 
ajustamento que é realizado de melhor forma em uma energia como esta, com 
uma família como esta. É realizado de melhor forma quando suas mentes e 
seus ouvidos estão concentrados em uma história, de modo que possamos 
trabalhar bem próximos de vocês.

No início da canalização, se vocês se lembrarem, pedimos permissão para 
conduzi-los por uma porta. Com o seu coração aberto e a permissão dada, 
então começamos a fazer o verdadeiro trabalho energético que estava diante 
de nós. A porta também nos levou à casa das metáforas que discutimos. O 
verdadeiro trabalho foi realizado em outros níveis. Tudo isso, meus amigos, vai 
construir a casa do Humano Divino que vocês são. Este trabalho continuará 
aqui por mais algum tempo. Esta noite, as energias foram propícias para se 
começar o trabalho profundo das células e o trabalho profundo de 
conscientização. Assim, agora, ficaremos felizes em procurar responder às suas 
perguntas. Também continuaremos a trabalhar com vocês em outros níveis ao 
longo desta sessão e por toda a noite. Então, vamos começar com a primeira 
pergunta.

Pergunta: Quando mergulhei no caminho espiritual há 15-20 anos, deixava para 
trás um sistema de crenças e adotava outro. Parece que a cada dois a cinco 
anos eu faço isso em termos de tentar compreender como o corpo é 
estruturado... como o universo foi criado... toda essa coisa. Escolhia uma. 
Guardava no meu coração. Ela se tornava minha, e então eu percebia, 
enquanto seguia o caminho, que ela estava errada. Então, eu encontrava outra. 
Fazia tudo de novo... todos esses 15-20 anos. Agora estou num ponto em que 
joguei fora outro sistema, e estou livre de sistemas no exato momento. 
Encontrar outro sistema parece um caminho fora de propósito... outro caminho 
para ocupar a mente. A minha pergunta é, há um caminho para a unidade com 
o eu de Deus, com Deus, sem encontrar, ou usar, ou precisar de um sistema 
mental?

Tobias: Um resposta muito simples para a sua pergunta bastante profunda... e 
a resposta é “sim“. Em nossa reunião do mês passado, discutimos o conceito do 
“não fazer Nada”. Tivemos um feedback de que isto tem sido um tanto difícil de 
realizar, mas para todos que estão aqui, todos que estão lendo isto, esta é a 
época de se livrar dos sistemas. Este é o momento de colocar os velhos livros 
de volta nas prateleiras, porque vocês não encontrarão as respostas lá. A casa 
da qual falamos hoje, a casa que está sendo construída, não se parece com 
nenhuma casa que já tenha sido projetada antes. É nova. É diferente. Vem do 
mais profundo centro de vocês mesmos. Já falamos em discussões anteriores 
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que a maior parte de vocês, o Eu Verdadeiro como vocês chamam, esteve em 
um tipo de casulo, em um tipo de energia de aparência interna. É o momento 
em que esse Eu Verdadeiro está emergindo. Ele busca reunir-se com vocês, 
aqueles que carregam a consciência humana. Ele ficará parado – o seu Eu 
Verdadeiro – e esperará pacientemente até que vocês se libertem, até que 
vocês ponham a baixo todos os seus velhos sistemas. Vocês estão tentando se 
definir e definir Deus através de sistemas, através do intelecto. Como todos 
aqui sabem, não pode ser dessa maneira. Simplesmente é quando vocês vão 
para um lugar de quietude e paz... quando vocês confiam... quando não fazem 
coisas humanas e permitem que o espírito assuma o comando. Todos vocês 
aqui que carregam a crença no Eu Sou, todos vocês que carregam conceitos de 
que são parte do Espírito, de que são filhos de Deus... todos vocês que se 
agarram a certas filosofias... é hora de vocês as dispensarem. Não há meio, em 
sua consciência humana atual, no qual vocês possam compreender a alegria, a 
expansão e o amor do Espírito. Isto é difícil para vocês. Vocês todos estudaram 
muito. Vocês todos se agarraram a doutrinas. A maioria de vocês aqui criou 
doutrinas no passado. Agora é hora de silêncio e tranqüilidade. Dessa maneira, 
o seu Eu Verdadeiro poderá vir agora até vocês, poderá se juntar agora a 
vocês. Assim, vocês começarão a compreender as coisas que nunca puderam 
compreender através de seus sistemas, através de sua mente. Há alguns 
meses, em uma discussão aqui, mencionamos que haveria controvérsia e 
dificuldade com algumas das informações que nós trazemos, porque estaríamos 
pedindo a vocês para largarem essas coisas a que se apegaram ternamente. 
Agora, nós chegamos e lembramos a vocês que é hora de deixar tudo isso ir. 
Em sua consciência humana, vocês possivelmente não conseguem imaginar o 
que é ter unidade com o Espírito e com si próprios. É hora de parar de tentar 
remodelar a velha casa e permitir que a nova casa seja construída. Nós lhe 
agradecemos pela pergunta.

Pergunta: Olá, Tobias. Obrigado por todas as suas informações. Eu gostaria 
apenas que você, se possível, explicasse de outra maneira uma palavra que 
estou cansado de ouvir. E essa palavra simplesmente é “paciência”. Por favor, 
seja o mais direto possível.

Tobias: Nós explicaremos de maneira bastante simples para você. Troque a 
palavra “paciência” pela palavra “confiança”.

Pergunta: Tobias, muito obrigado por toda a ajuda desta noite e toda a 
companhia. Eu tive uma experiência hoje que gostaria de compartilhar com 
você e pedir um conselho a respeito dela. Eu tenho ensinado Reiki em uma 
prisão federal e hoje um dos internos disse que eles estavam construindo um 
alojamento. Pediram rezas porque havia muita energia negativa em volta da 
organização do alojamento, do andamento disso. Concordei em ajudar quando 
fosse para casa. Então, enviei a energia, construí o espaço sagrado para eles e 
depois de cinco minutos mais ou menos, vi a imagem de um demônio real 
estereotipado, uma figura demoníaca que eu pedi ao Espírito para gentilmente 
levar embora para se reabilitar em algum lugar. Considerando que é uma 
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prisão, há muita energia negativa lá e muitas entidades que talvez não tenham 
as melhores intenções. Qual seria o melhor jeito de ensinar aos internos como 
lidar com essas entidades?

Tobias: Meu querido, há nesta situação que você está falando muitas energias 
negativas, que vêm, como dizer, dos internos mesmos, na maioria das vezes, 
mas eles estão atraindo energias negativas externas também. O símbolo do 
demônio que você viu representa a intenção do mal por parte de alguns que 
estão envolvidos nisso. Eles estão usando esta oportunidade para propósitos 
muito egoístas. Agora, você estava vivenciando esta energia na forma de um
demônio, e para todos vocês que vivenciam estes tipos de coisas em suas vidas 
terrenas... saibam, primeiro, que esses demônios, esses monstros, essas 
representações das trevas que chegarão a vocês de tempos em tempos não 
carregam nenhum poder ou energia verdadeiros. Vocês podem pedir que eles 
vão embora. Não é muito apropriado agora, como Humanos Divinos, pedir ao 
Espírito para levá-los, mas assumam vocês o poder para essas energias 
negativas irem embora e não interferirem. São excelentes oportunidades de 
aprendizagem para cada um de vocês. E, novamente, lhes pedimos para não se 
voltarem para os anjos ou para os guias ou mesmo para um conceito geral de 
Espírito, mas sim para começarem uma busca dentro de vocês. É o momento 
de assumirem seu poder. À medida que aprenderem a usar esse poder, vocês 
serão capazes de atravessar a mais escura das situações. Você será capaz, 
então, de trabalhar intimamente com a intenção de luz daquelas pessoas que 
estão envolvidas nesse projeto para afastar os outros e eles não entenderão 
por que não fazem mais parte do programa.

Pergunta: Tobias, estou achando que essas mudanças que estão acontecendo 
estão afetando o meu trabalho, sabe, onde ganho o meu sustento. Estou 
achando que há um mês, mais ou menos, problemas de memória, quero dizer, 
coisas sérias estão afetando o que eu faço no dia-a-dia... é como se eu tivesse 
perdido parte do meu... ou colocado em lugar errado parte do meu insight, da 
percepção e da intuição. Agora, quando se está lidando com pessoas no mundo 
dos negócios que não estão envolvidas com os tipos de coisas que nós 
estamos... não se pode compartilhar isso e dizer: “Oh, imagine, meu espírito 
está trabalhando comigo hoje e, sabe como é, estou passando por uma 
reconstrução.” Não se pode fazer isso. Estou achando difícil manter o equilíbrio 
enquanto essas coisas estão acontecendo. Você poderia me dar alguma luz ou 
me ajudar com isso?

Tobias: Na verdade, a instalação elétrica antiga da sua velha casa não está 
mais sendo capaz de suportar a nova energia que está chegando. É que os 
humanos com os quais você trabalha não estão tão atentos. Você está muito 
mais ciente dessas inconsistências. Você está muito mais ciente de que não 
está ligada à terra como costumava estar. Assim, simplesmente não se 
preocupe no momento. Você não precisa explicar a eles o que está 
acontecendo porque muitos não entenderão. Simplesmente saiba que eles não 
estão tão conscientes como você está da situação. À medida que você se 
mudar para a nova casa, como explicamos na metáfora da canalização de hoje, 
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você sentirá um tipo totalmente diferente de conexão com a sua memória, com 
todas as coisas que você precisa saber. Por enquanto, minha querida, 
simplesmente acredite que isto é apropriado. Nós compreendemos e, na 
verdade, temos alguma empatia pelo que você está passando.

Pergunta: Tobias, obrigada por estar conosco e por sua paciência e ajuda na 
conquista de nossa confiança. A pergunta que eu tenho não é somente para 
mim, mas possivelmente para uma boa quantidade de pessoas do mundo 
inteiro. Nós passamos – e me refiro à sua canalização “As Crianças Perdidas de 
Cristo” – por esse período de tempo e até dezembro passado estávamos muito 
na velha energia. Aqueles de nós que estavam direcionados espiritualmente 
foram capazes de coexistir intimamente com aqueles que estão na terceira 
dimensão. Mas, agora, com as mudanças de energia, vamos encontrar essas 
lacunas se ampliando tremendamente. A pergunta em minha mente é esta: Nós 
que estamos passando para a nova energia vamos ter relacionamentos 
semelhantes na nova energia e no novo mundo mas em um nível mais alto do 
que os que tínhamos na velha energia?

Tobias: Há diversas questões dentro da sua pergunta, querida amiga, que nós 
responderemos aqui. É tudo muito apropriado. Primeiro, com relação à 
pergunta inicial que foi feita sobre o sentimento de estar desconectada e o 
efeito que isto causa nas outras pessoas, se elas notarem isso em você. Em 
seus relacionamentos, enquanto vocês passam para a nova energia, enquanto 
vocês aceitam a sua divindade dentro de vocês, vocês podem não se sentir tão 
conectados nos relacionamentos como se sentiam antes. Vocês podem ter tido 
um relacionamento em sua velha casa que lhes serviu bem, mas que não 
parece mais apropriado. Por outro lado, aqueles com quem vocês tiveram o 
relacionamento na velha casa estão agora se sentindo mais próximos e mais 
unidos a vocês. Eles vêem algo acontecendo dentro de vocês. Eles sentem algo 
acontecendo. Eles se sentem mais conectados. Eles percebem a sua luz e a sua 
paz. Assim, enquanto as suas observações podem levar à conclusão de que o 
relacionamento está mudando ou terminando, da perspectiva deles pode ser 
que o relacionamento esteja ficando mais forte e melhor. Na nova energia, o 
relacionamento que importará, que será da máxima importância é o que vocês 
têm com vocês mesmos, com a sua Divindade. Vocês não sentirão a 
necessidade de buscar relacionamentos externos, embora eles virão muito 
naturalmente e de maneira muito bela. Só para lembrar, eles podem não ser 
com entes que estejam a nova energia. Por questão de equilíbrio, eles podem 
não estar em nenhum caminho espiritual, estar na velha energia. Mas esses 
relacionamentos podem ser absolutamente apropriados. O primeiro 
relacionamento, minha amiga, será com o seu próprio eu divino. A partir daí, 
você começará a compreender a dinâmica, a importância e a energia de um 
relacionamento apropriado. Aqueles que estão em relacionamentos agora que 
sentirem que não eles não lhes servem, como muitos aqui e lendo isto estão... 
como dissemos antes (e outra vez um conceito um tanto difícil), agora, nestes 
próximos dois meses não é o momento apropriado para fazer grandes 
mudanças ou tomar maiores decisões. Vocês verão aqui, depois das principais 
mudanças de energia que acontecerão entre agora e o final de maio, que as 
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coisas acontecerão muito naturalmente. Depois deste período, vocês terão uma 
profunda sabedoria do que fazer com esse relacionamento. Quanto à nossa 
discussão do mês passado, não é a melhor época para fazer essas mudanças 
radicais.

Pergunta: Você mencionou na canalização sobre dormir menos no futuro. Eu 
estou achando que estou dormindo mais e acordando cansado. Tem alguma 
coisa que vá mudar em breve?

Tobias: Os padrões de sono que os Trabalhadores da Luz estão experienciando 
no momento são coisas das mais notáveis. Eles vão diferir de pessoa para 
pessoa. Alguns sentirão necessidade de mais sono, e, ainda assim, estarão 
cansados, porque, como mencionamos no início de nossa sessão esta noite, 
vocês não estão tendo um sono típico porque há muita atividade de construção 
acontecendo à noite. Há muita coisa acontecendo nos níveis mais profundos do 
eu, portanto, vocês dormirão muito e ainda se sentirão cansados. Isto também 
vai mudar dentro das próximas seis semanas do seu tempo. Há outros que 
estão dormindo muito pouco e também se sentem muito cansados. Gostariam 
de dormir mais, mas, com base no plano de construção, não é apropriado no 
momento. O resultado final dessa vontade, para a maioria aqui, mas não para 
todos, será que vocês necessitarão de menos sono e se sentirão mais 
energizados durante as suas atividades. Mas, também, vocês sentirão a 
necessidade depois do mês de maio de ter diversos períodos de descanso 
durante o dia. Vocês acharão que podem se recarregar muito rapidamente 
numa questão de cinco ou dez minutos do seu tempo, mas vocês precisarão se 
afastar das atividades e das outras pessoas. Vocês precisarão de vários desses 
períodos de descanso, além do seu sono regular. Os seus métodos de 
recarregar e rejuvenescer a sua biologia mudarão um bocado depois dessa 
época.

Pergunta: Agradeço, Tobias, por estar aqui conosco. Como sabemos, há muitos 
caminhos que levam ao mesmo fim. Eu atravessei um caminho conhecido como 
“escola espiritual da ascensão”. É canalizado pela Ordem da Elevação. Você 
está familiarizado com eles e pode me dar mais luz a respeito deles?

Tobias: Aqui, nós temos que chamar outros [pausa]. Há muitos grupos a esta 
altura trabalhando com humanos em diferentes níveis. Este grupo a que você 
se refere tem uma missão com um grupo específico de humanos, não muito 
grande. Tem uma missão baseada em velhas escolas nas quais o grupo de 
humanos esteve envolvido, velhas escolas do Egito as quais vocês estavam 
ligados. Vocês escolheram trazer certos ensinamentos daquele tempo. Nós 
estamos procurando aqui no que vocês chamariam de reino angélico para ver 
se há uma conexão direta, e não vemos nenhuma. Esta é essencialmente a 
energia dos humanos que estiveram juntos anteriormente nas escolas do Egito, 
que agora buscam ascensão através de um ensinamento antigo. Isto é o que 
nós sabemos sobre esse grupo.
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Pergunta: Tobias, eu tenho uma pergunta que é muito pessoal, mas 
ultimamente eu acho que compartilhar informações é útil para todo mundo. 
Meu irmão foi morto há dois anos. O julgamento do assassino está acontecendo 
bem agora, não coincidentemente na última semana de abril, primeira semana 
de maio. Durante os dois últimos anos, todo este drama serviu para precipitar 
uma enorme polarização em que os poucos membros restantes da minha 
família estavam de um lado e eu estava sozinho do outro. Eu fui escolhido pra 
bode expiatório da raiva, da culpa e da vergonha que eles não foram capazes 
de admitir nesse tempo. Tem sido incrivelmente difícil, e, ao mesmo tempo, um 
profundo campo de atuação para eu exercitar o velho espaço e o novo espaço. 
Eu sei que é uma situação extrema, mas o que eu tenho enfrentado é que, 
nessa polarização, eles estão na velha energia – o julgamento, a acusação, a 
escolha de um bode expiatório, o não se ter responsabilidade – e eu estou 
tentando ficar na nova energia. Há tamanha loucura nesse espaço, porque é 
tão oposto, contraditório. Eu quero amar. Eu tenho compaixão. Eu tenho a 
capacidade de compreender o contrato e tudo o mais. O que acontece no 
momento de tentar ter um relacionamento, no nível imediato concreto de uma 
breve conversa... é loucura. Para mim, interagir parece me levar a 
comprometer a minha integridade ou a verdade de quem eu sou. É quase como 
se eu tivesse que voltar para uma situação difícil e ser quem eles são antes 
mesmo que possam falar comigo. Se eu realmente confrontá-los com a minha 
verdade, ela é tão grande... que parece agressiva e ruim. Basicamente, o meu 
desejo não é impor mais dor na minha mãe e no meu pai. É quase como se eu 
não pudesse conviver com eles. Minha pergunta surge quando nós enfrentamos 
esse absoluto – em que esses dois espaços realmente dão de cara um com o 
outro de maneira concreta – como fazemos nós, que temos uma consciência 
ampla, para lidar com a loucura?

Tobias: Esta é uma pergunta pessoal, de fato, mas se aplica a todos aqui e que 
estão lendo. À medida que vocês passam mais e mais para a nova energia e 
aceitam a sua divindade, vocês começarão a afetar as situações de maneira 
muito diferente do que vocês estão afetando agora. Vocês agora falam 
diretamente e invadem o espaço dos humanos com quem se relacionam; à 
medida que se expandirem, que assumirem o poder, vocês estarão trabalhando 
com eles energeticamente nos níveis não verbais em outras comunicações. 
Vocês não se sentirão caindo na armadilha do caos em que vivem, do caos das 
energias mais baixas. Vocês estarão trabalhando com eles no nível do Eu 
Verdadeiro deles. Então, vocês não cairão na armadilha. Vocês não se sentirão 
ansiosos como se sentem agora. Vocês não sentirão um aperto no peito e uma
tensão em seus músculos. Vocês começarão a afetar as situações em um nível 
diferente. Vocês não vão impor a sua vontade, e falar, mas vocês caminharão 
carregando uma luz muito brilhante que mudará a natureza e a direção da 
situação como um todo. Meus amigos, as ferramentas com que vocês 
trabalham agora como humanos serviram bem a vocês. As novas ferramentas 
da nova energia, da nova casa em que vocês vão viver serão muito diferentes. 
Elas funcionarão em níveis muito mais propícios, muito mais sutis, e ainda
assim mais poderosos. Em sua situação aqui, meu querido, simplesmente fique 
aí. Você está se submetendo a muito esforço ao pensar que precisa mudar ou 
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afetar a situação. Mas você também está sentindo, como mesmo disse, muita 
pressão da velha energia. Agora, enquanto você lida com a situação, coloque a 
sua divindade nela e observe como as coisas automaticamente vão mudar em 
torno de você. Nós sabemos que você teria preferido uma resposta mais 
específica e menos esotérica, mas é assim que vemos.

Pergunta: Tobias, eu pertenço a um outro grupo no Colorado chamado Marco. 
É uma canalização feita por Jeanette Crowley. É um grupo muito pequeno, mas 
tem muita luz. Você poderia explicar a ligação, se houver alguma, entre vocês e 
este grupo?

Tobias: Na maioria dos casos não há uma interação significativa entre os 
grupos do nosso lado. Estamos cientes de muito trabalho sendo feito, mas o 
trabalho que nós fazemos e o trabalho do grupo Marco são altamente 
direcionados. Muitas vezes, são subgrupos um do outro. Muitas vezes, eles 
usam os mesmos princípios básicos de energia, mas ainda assim lidam com 
grupos inteiramente diferentes. Este grupo com o qual está trabalhando é, na 
verdade, um grupo pequeno com uma missão ou meta específica aqui de guiar 
o grupo de humanos através de algumas mudanças um pouco difíceis. Nós 
realmente estamos vendo e conhecemos o efeito saudável deste grupo. 
Escolhemos, entretanto, não fazer maiores comentários sobre qualquer outro 
grupo em particular, mas você deve saber que cada um deles serve a 
propósitos únicos.

Pergunta [da mesma pessoa]: Por que me envolvi com os dois grupos, o Círculo 
Carmesim e o Marco?

Tobias: Você envolveu-se com ambos os grupos de humanos no passado e a 
sua energia especificamente é necessária como um equilíbrio para o grupo 
Marco. É importante que você esteja lá para haver um certo tipo de unidade. 
Por outro lado, você se envolveu com o Conselho Carmesim como família. 
Pode-se dizer que o trabalho com o grupo Marco é parte de seu programa de 
expansão.

Pergunta: Tobias, agradeço por você estar aqui. Obrigado por revelar a 
maravilhosa energia do amor. A minha pergunta diz respeito à mudança do 
contrato com que cheguei aqui. Tenho certeza de que outros tiveram este 
pensamento. Uma vez que passarmos por esse período de seis semanas, serão 
menores algumas das restrições que me impediram de passar para o que 
realmente tem a ver comigo? Serei capaz de liberar essas velhas energias, de 
modo que a maneira de proceder fique clara?

Tobias: Em uma só palavra, “sim”. Vocês ficarão surpresos quando as restrições 
desaparecerem, como você disse. É, na verdade, um afinamento do véu. É a 
sua capacidade de trabalhar com os vários níveis do véu para se adaptar a eles. 
Mas nós advertimos a todos aqui e a todos que lêem isto que as mudanças que 
vocês verão em suas vidas não são necessariamente aquelas pelas quais 
esperam sentados aqui neste dia. Serão muito diferentes. Para continuar com 
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nossas metáforas da noite, muitos humanos simplesmente esperam um grande 
trabalho de reforma em suas velhas casas, mas isto não é apropriado. Está 
sendo construída uma nova casa que não se parece com nenhuma outra que 
vocês tenham visto. Mencionamos mais cedo que voltaremos no mês que vem 
para a inauguração da casa. É para vocês se acostumarem à nova energia. 
Então, nós voltaremos em junho para a nossa jornada, para vocês se 
acostumarem à primeira parte de suas novas ferramentas. Depois, o verdadeiro 
trabalho começará em agosto, mas, como dissemos, não será necessariamente 
o que vocês acham que será. Há muito trabalho acontecendo. Há muitas 
mudanças acontecendo. Será uma energia maravilhosa, mas muito diferente 
para vocês que estão trabalhando.

Pergunta: Tobias, se eu entendi, depois de mudarmos, seremos capazes de 
criar um novo contrato sem precisar voltar. É verdade?

Tobias: De certa forma, vocês já criaram esse novo contrato por meio da 
intenção, por meio das rezas que ouviram. Vocês criaram uma nova direção 
para si próprios. Se vocês puderem voltar por um momento e ver as coisas 
como eu as vejo, olhem para os grandes desafios que vocês estão enfrentando 
bem agora, seja o desafio do relacionamento, o desafio da verdade, o desafio 
da confiança interior. As coisas que os estão afetando mais no momento são as 
coisas que vocês ensinarão aos outros no futuro. Este é o contrato de vocês. 
Por que vocês acham que é tão difícil agora? É porque vocês estão trabalhando 
nas partes mais desafiadoras dessa energia. Porque aqueles que estão tendo 
dificuldades com os relacionamentos agora estarão ensinando aos outros um 
novo tipo de relacionamento. Para os que enfrentam as questões da verdade, 
estarão ensinando aos outros as verdades simples e puras do Espírito. Olhem 
para as questões com as quais estão trabalhando agora. Esse é o contrato que 
vocês já escreveram para o seu futuro.

Pergunta: Tobias, obrigada estar aqui conosco. Eu tenho uma pergunta 
pessoal, mas pode ser do interesse de todos. Me pediram que falasse para um 
grupo sobre cura e trabalho energético. Esse grupo em particular é formado por 
mulheres que se denominam nazarenas, luteranas, cristãs e metodistas. A 
minha pergunta é como falar a elas sobre trabalho energético e cura de si 
mesmas sem ofendê-las e sem ter que me rebaixar. Por acaso, o programa foi 
intitulado: “Deus cura e quem paga é o médico.”

Tobias: Na verdade, será um trabalho interessante da velha energia e da nova. 
É melhor, minha querida, simplesmente falar a sua Verdade. Há uma tendência 
engraçada por parte dos Trabalhadores da Luz de se colocarem na defensiva 
com relação às suas crenças. Na defensiva, constroem uma barreira energética 
quando trabalham com os outros. Isto é sentido pelos outros. Eles sentem que 
alguma coisa não está muito certa. O que você tem que dizer a esse grupo de 
mulheres, minha querida, tem a ver com elas, talvez não em suas mentes, mas 
em seus corações. É novamente um bom exemplo de como trabalhar em níveis 
não verbais. É parte de sua prática e trabalho com a sua nova Divindade. Não 
há palavras que você precise dizer para se defender. Quando você entrar com o 
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amor e com a verdade, elas entenderão. Talvez, quando você sair, elas se 
perguntem sobre o que mesmo você estava falando. Elas entenderão com o 
coração. Para todos aqui, estes são excelentes exemplos de como trabalhar na 
nova energia, de como estar simplesmente lá com a sua verdade. Não tanto 
com a sua mente, mas usem o seu chakra uno, o seu “tudo”. Vocês vão ver 
que as situações serão muito diferentes do que vivenciaram no passado. A 
maioria aqui tem estado no caminho por muitas, muitas existências. A maioria 
aqui tem estado buscando a Verdade. A maioria aqui rejeitou religiões 
organizadas. E a maioria aqui é composta daqueles que organizaram as 
religiões [muitas risadas]. Vocês estão acostumados à rejeição dos outros. 
Vocês têm sido considerados um tanto excêntricos por sua própria família e 
amigos. Mas no âmago disso tudo estava a sua intenção pela Verdade, a sua 
intenção pela Divindade. Agora, vocês estão neste ponto. A Terra e a 
consciência coletiva estão num momento em que isso é apropriado. 
Simplesmente estejam em sua Verdade, e verão os outros mudarem em volta 
de vocês.

Pergunta: Fui levado recentemente a buscar uma determinada vida passada e 
reunir informação sobre ela. É fascinante. Eu estava imaginando se isso é algo 
que cabe a mim ou se todos passarão por isso nesse processo?

Tobias: Há casos aqui em que se aprofundar em vidas passadas é uma parte 
importante do processo individual. Para a maioria, dizemos que é hora de 
deixar os velhos livros nas prateleiras. Em nossa reunião do mês passado, 
falamos de liberar energias residuais de vidas passadas que ainda existiam, mas 
estavam presas à Terra. Trabalhamos com todas elas para levar os mortos de 
suas sepulturas de volta à vida no dia do juízo final, por assim dizer. Para a 
maioria, a esta altura, não é apropriado remontar suas vidas passadas; 
entretanto, se houver bloqueios específicos atrapalhando vocês de irem em 
frente, então, vocês serão guiados especificamente para entrarem nessas vidas 
passadas. Se você está sendo levado para lá, meu querido, então continue com 
esse trabalho.

Pergunta: Você não tem que responder a esta pergunta se não quiser, é claro. 
Pode não ter a ver com o assunto. Mas eu estou curioso, há um tempo, sobre 
quem construiu as pirâmides do Egito.

Tobias: Foram, hum, os... egípcios [enormes gargalhadas]. Uma tecnologia 
interessante foi utilizada; tecnologia que não foi trazida de volta. Havia o uso 
de energias “ampliadas” na época. Havia sacerdotes extremamente capazes no 
que vocês chamariam de controle da mente, que reuniam grandes grupos de 
pessoas e concentravam o pensamento em áreas específicas. Esses 
pensamentos eram então transmitidos desse grupo de humanos para diversas 
grades (gridworks) de cristal que eram enviadas a outro grupo de humanos 
que, então, literalmente erguiam as pedras. Encontravam dentro deles grande, 
grande força. Como dissemos, era uma energia “ampliada” indo de um grupo 
de humanos para outro. Este tipo de trabalho energético ainda está disponível. 
Acarretará muito estudo trazê-lo de volta. Mas, como dissemos, essas são todas 
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ferramentas da velha energia. Em sua nova energia, criar será muito diferente 
e certamente muito mais fácil do que antes. Em resposta à sua pergunta, foram 
os humanos daquele tempo que viveram naquela terra que construíram as 
pirâmides através da sabedoria e da ciência dos sacerdotes da época.

Pergunta: Eu reparei, ao descobrir meu centro em outubro, que há um 
movimento intrínseco desse centro. Isto já está cessando ou posso esperar um 
pouco mais de movimento? E quanto às outras pessoas que estão sentindo 
mudanças semelhantes?

Tobias: É uma pergunta excelente. Continuará a haver muitas mudanças. Como 
dissemos antes, o lugar onde vocês costumavam buscar respostas, onde vocês 
costumavam ir para encontrar quem vocês são está mudando e continuará a 
mudar. Vocês vão achar, quando voltarem aos velhos lugares, à velha 
consciência, que se frustrarão. Vocês se sentirão como se tivessem batido 
contra a parede. Isso continuará a se alterar e a mudar. Trabalharemos 
especificamente com este grupo e aqueles conectados via internet. 
Trabalharemos especificamente com vocês, começando no mês de agosto, a 
respeito de como encontrarem outra vez o que vocês chamam de seu centro.

Pergunta: Tobias, agradeço por ajudar com nossas perguntas. Eu trabalho com 
um guia espiritual chamado Penas Brancas. Uma dádiva de medicina de luz me 
foi entregue. Eu quero saber como cuidar do meu corpo para receber esta 
dádiva e como usar esta dádiva.

Tobias: Penas Brancas pede que você pergunte diretamente a ele.

Pergunta [da mesma pessoa]: Eu tentei fazer isso e parece que há um bloqueio 
que não me permite trabalhar com o Penas Brancas.

Tobias: Dizemos isso com toda a seriedade, meu querido, mas é parte de seu 
próprio desafio abrir-se para receber esta informação. Este guia (Penas 
Brancas) é alguém que você realmente conheceu muito bem. Ele gostaria que 
você se voltasse para dentro de seu ser. A ligação entre vocês dois está lá. 
Parte da lição aqui... há uma charada por trás disso tudo, ele está nos 
dizendo... é para você trabalhar diretamente com ele. Optamos por não revelar 
as lições ou o humor por trás disso, mas pedimos a você que fale conosco em 
encontros futuros. Dizemos isto com seriedade, foi uma pergunta excelente. 
Penas Brancas está tentando trabalhar com você e precisava ouvir isto 
diretamente de você. Também é bom para cada um aqui começar a trabalhar o 
seu interior. Vocês descobrirão quando pedirem a opinião de seus guias que 
eles não estão lá. Não estão em casa. Vocês estão sendo solicitados, estão 
sendo desafiados agora a olhar continuamente para dentro. Esta é uma das 
razões de por que algumas vezes é doloroso e é difícil e vocês se sentem 
frustrados. Houve um tempo no passado em que vocês pediam a opinião e 
faziam perguntas a seus guias. Eles saíram da velha casa agora. Eles deixaram
vocês para que pudessem encontrar as respostas dentro de vocês. Vocês 
continuarão a ser desafiados com isto, buscar as respostas dentro de vocês, até 
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que encontrem esse lugar, até que encontrem esse centro para começar a 
operar no novo. É um dos maiores desafios para todos que estão aqui.

Pergunta: Tobias, eu gostaria de perguntar sobre o método Malchizedek de 
cura.

Tobias: Há grande honra pelo trabalho de Malchizedek, grande honra, porque 
tem ajudado muitas, muitas pessoas da família a chegar a este ponto. Nós 
temos afirmado que todos os velhos sistemas se mostraram muito bons. 
Trouxeram vocês até este lugar, mas, meus amigos, cada um de vocês estará 
escrevendo os novos livros. Estamos lhes pedindo agora para gentil e 
amorosamente esquecerem os velhos livros. Eles os trouxeram até aqui. Eles os 
guiaram bem. Vocês descobrirão que, se continuarem a tentar usá-los, ficarão 
frustrados. Ficarão com raiva do Espírito. Descobrirão que a energia é baixa e 
não é adequada. É hora de seguir em frente. É hora de passar para a nova 
energia. Há um lugar para cada um de vocês de onde virão as respostas. Vocês 
não precisarão procurar em outros sistemas. Vocês não precisarão tomar certos 
tipos de vitaminas ou fazer determinadas dietas. Não há livros específicos que 
precisem ler ou certos rituais que precisem seguir. O seu Eu Verdadeiro, o seu 
Anjo Dourado dentro de vocês os está desafiando a olharem para uma coisa 
agora, para dentro de vocês. Um Grande Mestre disse que todas as coisas vêm 
de dentro, que o Espírito de Deus, o Pai, a Mãe está no interior. Fica dentro de 
cada um de vocês. É hora de trazê-lo para fora agora. Não estamos pedindo 
para rejeitarem os livros e os sistemas que trouxeram vocês até aqui. 
Simplesmente, estamos pedindo que vocês os coloquem na estante, para 
começarem a caminhar na nova energia, e, depois, com o que vocês 
aprenderem, como dissemos, vocês serem aqueles que escreverão os novos 
livros.

Queridos amigos, sabemos que vocês estão enfrentando muitos desafios a esta 
altura. Como nosso amigo Cauldre se queixou recentemente... ele disse que 
parecia como se todos os caminhos da velha energia, tudo o que ele pensava 
que era estivesse sendo despedaçado até o osso, estivesse sendo dilacerado. 
Compreendemos que muitos que estão aqui se sentem da mesma maneira. Isto 
é, em um certo sentido, precisamente o que está acontecendo. Todos esses 
padrões de energia que não são mais apropriados serão dilacerados se vocês 
não os liberarem. Mesmo que vocês dêem sua intenção para liberá-los, algumas 
vezes, eles persistem; algumas vezes, eles querem se prender a vocês. 
Apropriadamente, a nova energia está fazendo com que eles sejam 
despedaçados. Isto não acontecerá apenas com vocês pessoalmente, mas está 
acontecendo em um nível de consciência global. Novamente, como dissemos 
em nossa discussão com vocês em dezembro, observem seus noticiários. Vejam 
o que está acontecendo. Observem as grandes oscilações. Observem a 
desordem. Está acontecendo em volta de vocês.

Vocês são os que vão passar por isso nos níveis mais profundos para começar. 
Esta é a sala de aula da nova energia espiritual. É onde discutiremos e 
apreenderemos a nova energia. Em alguns meses de seu tempo, começaremos 
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a trabalhar especificamente com isso. Estamos falando agora nestes últimos 
meses sobre os eventos energéticos que estão acontecendo. Aqui, em alguns 
meses de seu tempo, começaremos a trabalhar com as novas ferramentas. 
Enquanto isso, pedimos não apenas para serem pacientes com o processo, mas 
para simplesmente confiar no processo e confiar em quem vocês são.

E assim é, queridos amigos. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

5 de maio de 2000

Série da Nova Terra

Um Momento para Liberar

Nota: Na noite de sexta-feira, 5 de maio, mais de 230 pessoas lotaram a 
pequena sala de reuniões da comunidade montanhesa onde, mensalmente, 
ocorrem as reuniões do Círculo Carmesim. Vieram de Ohio, Texas, Nebraska, 
New México e New York para participar desta reunião especial de trabalhadores 
da luz no momento do alinhamento planetário.

Antes da canalização, a Dra. Mindy Reynolds apresentou informações a respeito 
das diversas configurações planetárias poderosas e relevantes que estão 
ocorrendo durante o mês de maio. Estas informações foram incluídas aqui, a 
fim de proporcionar ao leitor uma oportunidade de dar intenção de maneira 
apropriada à energia disponível durante o alinhamento. Para os que lerem isto, 
a energia permanece poderosa por todo o mês, e é apropriado dar intenção de 
maneira consistente com o material a seguir em qualquer época.

A canalização de Tobias vem logo após a apresentação da Dra. Reynolds.

Dra. Mindy Reynolds: Como já devem ter ouvido falar, este mês de maio é 
consideravelmente impressionante para os "assuntos" do céu. Na realidade, 
começou no final de abril, quando o Sol entrou no signo de Touro. Em 2 de 
maio, tarde da noite, tínhamos sete planetas – e, em linguagem astrológica, 
isso inclui o Sol e a Lua – no signo de Touro todos ao mesmo tempo. É um 
evento incomum – não totalmente incomum, mas ainda assim bastante 
incomum. Esses sete planetas incluem: Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, 
Júpiter e Saturno. Todos no signo de Touro ao mesmo tempo. E ficaram todos 
em Touro por cerca de 14 horas, até as 13 horas do dia 3 de maio. Esta 
configuração de sete planetas é chamada de "stellium", que significa vários 
planetas no mesmo signo ou na mesma casa. Um stellium normalmente 
envolve diversas conjunções que ocorrem quando os planetas estão a poucos 
graus uns dos outros. Uma conjunção de dois ou mais planetas sinaliza o fim de 
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um ciclo e o começo de outro. Ter sete planetas sinalizando o fim de um ciclo e 
o começo de outro é algo bastante impressionante.

Marte passou para o signo de Gêmeos no dia 3 de maio, deixando seis planetas 
em Touro. Depois, na madrugada de 3 de maio, parte do processo mensal 
inteiro ocorreu quando o Sol e a Lua criaram, de fato, uma fase de "lua nova" 
que é outra parte do término de um ciclo e começo do próximo. Fase da lua 
nova ocorre todo mês, mas esta aconteceu simultaneamente com o stellium de 
Touro em maio.

Agora, chegamos ao dia de hoje, 5 de maio. Muitas pessoas chamaram este dia 
de "o grande dia". Há razões para isso, mesmo que não haja mais sete planetas 
em Touro. Temos cinco planetas em Touro e dois em Gêmeos – a Lua passou 
para Gêmeos bem cedo na manhã de hoje. Todos os sete se espremeram, o 
que é chamado de "orbe". Quando todos estavam em Touro, estavam 
afastados 29 graus. Hoje, pelo menos de manhã cedo, estavam afastados 26 
graus. Foi uma considerável concentração de planetas ao mesmo tempo.

Outra razão para hoje ser considerado um dia poderoso... Alguém viu os 
jornais, o Boulder County, o Daily Camera? Há um artigo nos jornais de hoje 
falando sobre os alinhamentos. É claro, não estão falando da mesma maneira 
com que falamos aqui. A manchete diz: "Agrupamento planetário será 
obscurecido pelo clarão do sol." O subtítulo da manchete é: "Acontece hoje o 
mais rigoroso alinhamento de cinco planetas, com a lua, desde 1962." [Para 
informação do leitor, o alinhamento de 1962 envolveu sete planetas no signo 
de Aquário, incluindo uma lua nova e um eclipse solar. Foi o ano da crise de 
mísseis em Cuba, o ano em que os Beatles gravaram seu primeiro disco, para 
citar apenas dois eventos daquele ano mundialmente marcantes.]

A outra razão para que hoje seja considerado um dia particularmente 
importante – e o artigo tentou mostrar isso na ilustração – é que todos os 
planetas, incluindo a Lua, estão alinhados do outro lado do Sol. É claro que esta 
parte, a parte da qual vou falar a seguir, é muito mais interessante para nós, 
indivíduos da Nova Era/Metafísicos, e não será encontrada no jornal. Há uma 
linha – estamos na Terra e a Lua está entre a Terra e o Sol, quase em linha 
reta –, não uma linha perfeitamente reta, mas próximos dessa linha, seguindo 
pelo universo do outro lado do Sol, temos todos os planetas. Agora, de acordo 
com outras canalizações que li recentemente... e muitos de vocês, tenho 
certeza, viram as mesmas canalizações na internet... este alinhamento dos 
planetas aponta diretamente para o Sol Central, não para o Sol de nosso 
Sistema Solar, mas para o Sol Central de Tudo o que É. E isso é o que está nos 
trazendo toda essa maravilhosa energia de Touro. Ela representa uma mudança 
importante na energia. E quanto aos planetas além de Saturno? Eles não estão 
tão alinhados porque estão em signos diferentes de Touro. Estão, entretanto, 
do outro lado do Sol. É por isso que o dia de hoje é tão poderoso.

Todos esses planetas estão em Touro. O que isso significa? Como muitos de 
vocês devem saber, Touro é um signo de "terra", o mais terreno de todos os 
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signos. Com todos esses planetas em Touro, temos a oportunidade, em 
primeiro lugar, de "fixarmos bem os pés" na nova energia. Kryon, começando 
com as canalizações do Milênio, falou que o planeta Terra precisava de alguma 
coisa. O que Kryon disse que mais estamos precisando é de MÃE. Kryon 
descreveu este alinhamento planetário como uma distribuição da energia Mãe. 
Por que nós precisamos da energia Mãe? Alguém notou desequilíbrios pelo 
planeta? Touro é o signo do reino físico, e certamente o nosso planeta, acho 
que podemos dizer, tem estado fora de equilíbrio fisicamente. Nossa Mãe Terra 
precisa de uma distribuição da energia Mãe. Eu creio que muitos aqui 
concordariam que nosso corpo individual possa se beneficiar com uma infusão 
de energia Mãe.

O signo de Touro tem a ver com recursos, os recursos que precisamos para 
sobreviver, como alimento, vestimenta, abrigo. Aqueles de vocês que leram e 
ouviram as canalizações de Tobias, sabem que Tobias tem falado de um abrigo 
em particular. Antes disso, Tobias falou de plantio. Foi uma maneira de falar do 
fornecimento de recursos em termo de alimento e abrigo. O signo de Touro é o 
signo do "construtor master", o que condiz com a criação da Nova Camelot (o 
nome que Tobias deu à nova casa que cada um de nós pode construir). Tobias 
falou sobre cada um criar uma Nova Camelot para si próprio. Eu sugeriria que 
também estamos criando uma Nova Camelot para a Terra inteira, pois esta não 
é uma mudança apenas em nós como indivíduos, mas uma mudança no 
planeta como um todo.

Assim, se vocês têm uma série de recursos, se sabem quais são os seus 
recursos – vocês têm uma casa, têm abundância de alimentos, têm 
vestimentas, vocês têm uma fonte de renda, entendem a língua – que tal 
parece? Estão seguros de que têm todas essas coisas. Elas não vão ser tiradas 
de vocês. Bem, eu acho que a maioria concorda que tudo isso indica paz. Traz 
uma sensação de serenidade, uma sensação de tranqüilidade e segurança. Esta 
é a meta definitiva de Touro. O signo de Touro está buscando serenidade e paz 
– essencialmente, não fazer "Nada"! [referindo-se à recente canalização de 
Tobias]

Este mês representa uma distribuição de energias que pode ajudar a equilibrar 
o rápido andamento do mundo que estamos vivenciando neste momento, a 
equilibrar o enfoque na tecnologia. Que maravilhosa é a nossa tecnologia... 
Pessoas sentadas aqui esta noite me falavam do quão maravilhoso é conseguir 
as canalizações pela internet. Mas eu quero, especialmente nesta energia de 
Touro, encorajá-los a, de vez em quando, desligarem a internet e saírem para 
abraçar uma árvore. É um modo de assimilar essa energia de Touro a que 
estamos tendo acesso no momento.

Tobias falou sobre a energia, sobre essa mudança inteira que está ocorrendo 
agora, que está nos dando mais energia física – e eu ainda estou esperando 
por ela, eu tenho dormido muito. A maior mudança, no entanto, que está 
acontecendo bem agora – tenho certeza de que muitos de vocês leram sobre 
ela no material da internet e ouviram de Tobias – essa mudança inteira na 
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energia está nos dando a oportunidade de assimilarmos mais os nossos Eus 
Verdadeiros, de permitirmos que a Luz dentro de nós, a Luz dentro de cada 
uma de nossas células cresça, de criarmos verdadeira e inteiramente os 
Trabalhadores da Luz que nós somos.

Para ir mais além com a analogia de Kryon sobre trazer a energia Mãe... 
estamos falando sobre um equilíbrio. A energia que tivemos por um tempo... 
poderíamos chamá-la de "patriarcal". Poderíamos dizer que a Terra estava 
voltada para o masculino por causa dos sistemas patriarcais ao longo da maior 
parte de nossa história recente. Bem, suponho que vocês digam que trazer a 
energia Mãe soa como mudarmos para a direção oposta, o matriarcado. Bem, 
não. O que nós precisamos é de equilíbrio. Equilíbrio entre as diversas 
polaridades, não um lado sendo enfatizado mais do que o outro. Equilíbrio 
entre o masculino e o feminino, o bem e o mal, a luz e a escuridão. É a 
oportunidade que temos, neste exato momento, de equilibrar os desequilíbrios 
em torno de nós, de criar unidade.

Há uma outra etapa deste mês inteiro que é muito poderosa, tanto para o 
planeta quanto para os indivíduos. Acontece depois do stellium vigente. No final 
do mês, em 28 de maio. Nesse dia, os planetas Júpiter e Saturno estarão 
exatamente em conjunção. Essa conjunção em particular, que ocorre este ano, 
é especialmente poderosa. As conjunções Júpiter-Saturno acontecem 
aproximadamente a cada 20 anos. Ocorrem séries de conjunções em que uma 
série fica em um elemento; a série seguinte fica em outro elemento. Em 
"astrologiquês", os elementos são terra, água, fogo e ar. No momento, estamos 
bem no final de uma série "terra" das conjunções Júpiter-Saturno. De fato, a 
que vamos ter este mês é chamada de "conjunção da mutação". O que significa 
que, por um período de cerca de duzentos ou trezentos anos, toda conjunção 
Júpiter-Saturno estará no mesmo elemento, não necessariamente no mesmo 
signo. Por exemplo, há duzentos anos, todas estiveram nos signos terrenos de 
Touro, Capricórnio ou Virgem, exceto uma, em 1980, que esteve em Libra, um 
signo de ar. Essa mudança anunciou uma variação em todas as séries de 
conjunções. Sinalizou que estava para acontecer uma conjunção de mutação.

Cada vez que acontecia uma dessas mudanças de um elemento para outro, 
havia uma inacreditável mudança por todo o planeta. Uma delas foi uma 
mudança de água para fogo que aconteceu no ano 4 A. C. Alguém pode pensar 
em algo significante que aconteceu nessa época? Essa mudança sinalizou o 
nascimento de Jesus, um evento que teve ramificações pelos séculos seguintes. 
A última série terra aconteceu durante o período de... quando o planeta 
passava por sistemas político-econômicos feudais, despóticos. Quando essa 
série terra das conjunções mudou, o planeta explodiu em um frenesi de 
explorações. Novos territórios por todo o planeta foram explorados, o que 
ajudou a ocasionar a Renascença. É interessante que as explorações terrestres 
literalmente começaram quando as conjunções de terra mudavam para outro 
elemento.
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Agora, este mês, temos a mudança das conjunções de terra para as conjunções 
de ar. O que mais, que novos territórios nós temos que explorar na Era de 
Aquário (um signo de ar)? Uma possibilidade que vem à mente é explorar o 
resto do Sistema Solar e além. Estamos no meio de uma conjunção de 
mutação. Não sabemos exatamente o que ela trará, mas podemos supor que 
uma grande mudança está para acontecer. Poderíamos classificar os últimos 
duzentos anos, durante as conjunções de terra, como aqueles em que tivemos 
nacionalismo, capitalismo e comunismo/socialismo como os principais sistemas 
político-econômicos. Provavelmente, veremos uma mudança importante nas 
próximas décadas, nos próximos duzentos anos; espera-se que a mudança seja 
para sistemas sociais e político-econômicos mais globalizados, o que estaria 
condizente com a intenção humanitária do arquétipo de Aquário.

Outra correlação interessante com essas conjunções de terra... durante as 
conjunções de terra... todo presidente americano que foi eleito no ano de uma 
dessas conjunções de terra, morreu no poder, por assassinato, doença, por 
exemplo. Bem, tivemos uma conjunção Júpiter-Saturno em 1980/1981. Quem 
levou um tiro? Reagan levou um tirou. Ele não morreu. A conjunção não era de 
terra. Estava em Libra, um signo de ar. Coincidências? Será interessante ver o 
que acontecerá com quem se eleger este ano.

Uma conjunção Júpiter-Saturno também é importante para os indivíduos. 
Depende de onde se encontram Touro e a conjunção Júpiter-Saturno no mapa. 
Normalmente, sinaliza uma mudança significativa em alguma área da vida, 
geralmente tendo algum impacto no trabalho. Ambos os planetas estão ligados 
a nossos papéis na sociedade. Desse modo, quando essas conjunções ocorrem 
é um sinal de mudança, de um novo tempo de oportunidade para fazer algo 
diferente. Vocês podem pensar no que estavam fazendo em 1980/1981 quando 
a conjunção estava em Libra. O que aconteceu a vocês nos últimos 20 anos?

Aqueles que conhecem os mitos de Saturno e Júpiter devem fazer uma idéia do 
que esta conjunção significa. Se vocês se lembram, esses deuses estão 
relacionados com essa coisa toda de geração. Saturno era filho de Urano. 
Saturno matou seu pai. Bem, Saturno ficou com medo que seus filhos fizessem 
a mesma coisa com ele, então o que fez Saturno? Ele os engoliu. Mas não 
engoliu Júpiter. E, é claro, Júpiter é aquele... bem, ele não matou Saturno. Ele 
deu a Saturno, seu pai, um emético, e Saturno expeliu pela boca todos os 
outros filhos. Sendo assim, o que isso significa? Simbolicamente, significa a 
morte dos velhos deuses e o surgimento dos novos deuses. Durante anos e 
anos foi: "O rei está morto, vida longa ao rei." Temos, assim, esta oportunidade 
de permitir que nossos velhos deuses morram, liberar toda essa coisa de que 
não precisamos mais. Isso não é muito fácil de fazer, é? É muito difícil liberar as 
coisas a que temos nos apegado por tanto tempo. Mas nós realmente temos 
oportunidade agora. Temos uma ajuda da energia dessa conjunção Júpiter-
Saturno.

Vamos dar mais uma olhada em Júpiter e Saturno. Saturno tende a representar 
a energia muito estável, muito prática, de quem tem os pés na terra. É uma 
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energia bastante confortável no signo de Touro. Tende a estar voltada para a 
conquista. Tende a ser a energia da liderança nas manifestações mais positivas 
do arquétipo. Saturno não gosta de se arriscar. Não gosta de mudar. Júpiter se 
aproxima e se une a Saturno na conjunção a cada 20 anos. Júpiter quer se 
divertir por todo o cosmos porque gosta de explorar. Júpiter é extremamente 
curioso, cheio de esperança, fé e otimismo. Mas Júpiter gosta de ficar passando 
de uma aventura para outra. Aqueles que têm uma forte energia de Sagitário 
nos mapas podem se identificar com isso. Encontram um novo projeto – ah, é 
empolgante. Mas tem alguma coisa mais aqui... e tem outro projeto lá... vão de 
uma coisa a outra, praticamente nunca completando nenhuma delas. É o ponto 
fraco da energia investigativa de Júpiter: ter dificuldade de levar um projeto a 
termo. Bem, coloquem os dois juntos, Júpiter e Saturno, e eles ajudarão um ao 
outro. Pegar a visão de Júpiter e fixá-la com Saturno e Touro ajuda a colocar 
limites nessa visão, uma visão impetuosa admirável, essa inspiração de Júpiter.

Assim, pensem nos tipos de coisas que estão acontecendo em suas vidas. 
Vocês têm novos projetos em andamento? Estão pensando em começar um 
novo projeto em alguns setores da sua vida? Novo emprego? Uma mudança? 
Isto condiz provavelmente com a localização da conjunção Júpiter-Saturno no 
seu mapa.

Parte de mim acha que é bobagem falar disso tudo agora, porque é o momento 
de fazer "Nada". Mas também há outra razão para eu estar dizendo isso. 
Mencionei, no início, que existem outros planetas lá fora, não só esses sete 
envolvidos no stellium de Touro. Temos Plutão em Sagitário. Temos Netuno e 
Urano em Aquário. E temos Quíron em Sagitário. Bem, estão todos trabalhando 
juntos para evitar que a energia de Touro "se confunda", o que pode acontecer. 
Touro pode ficar muito preguiçoso, obstinado e não querer mudar – são os 
pontos fracos da energia taurina. Os pontos fortes, lembrem-se, são a 
serenidade, a paz, a calma, o amor pela beleza, a honra pelo corpo e pelo 
planeta. Assim, temos esses outros planetas, especialmente Uranos e Netuno 
em Aquário. Uma outra razão para não fazer "Nada" pelo resto do mês é que, 
não importa o que vocês tenham planejado, não vai ser o que parece – foi isto 
que ouviram de Tobias... mais e mais vezes. Mas é também o que a energia de 
Aquário faz. Ela chega e diz: "Não, não, não, não importa o que pense que isto 
seja, eu vou surpreendê-lo. Vou fazer algo totalmente inesperado." É outra boa 
razão para apenas relaxar. Sigam em paz. Sigam com serenidade. Cuidem do 
corpo.

Pergunta: E quanto à lua cheia mais adiante no mês? Tem algum significado?

Resposta: A lua cheia ocorre em 18 de maio. Está em Escorpião, que é o signo 
em oposição à Touro. A lua cheia sempre ajuda a trazer realização e provação 
para o que quer que tenham iniciado na lua nova. As fases do sol e da lua 
passam pelo ciclo inteiro a cada mês, de modo que acontecem muito 
rapidamente. O que quer que tenham começado na lua nova em Touro no dia 3 
de maio... a lua cheia em Escorpião, este mês, os estimula a ir fundo. O que 
quer que tenham começado durante a lua nova, não tratem disso por alto. 
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Escorpião é energia profunda, penetrante. Vocês terão que ir para o Inferno. 
Desculpem, não sou eu, é Escorpião. Foi uma brincadeirinha, mas Escorpião é o 
signo da transformação, e nós temos, em geral, que entrar na escuridão, no 
Inferno, a fim de nos transformarmos.

Pergunta: Quíron está atuando como curinga nessa coisa toda? Qual a sua 
previsão do que poderia acontecer?

Resposta: Plutão e Quíron estão ambos no signo de Sagitário. Eles estão em 
conjunção desde 31 de dezembro de 1999, e estarão muitas vezes em 
conjunção pelo resto do ano. O signo de Sagitário é semelhante ao que eu 
disse anteriormente sobre Júpiter. Tem a ver com crenças, expansão, 
investigação. Com Quíron e Plutão no signo de Sagitário... uma das coisas que 
isso está fazendo agora mesmo é nos empurrar para examinar nossas crenças, 
nossos sistemas de crenças que realmente pertencem à velha energia. É hora 
de deixar ir e liberar essas velhas crenças. Isto é um pouco da energia que está 
nos ajudando a mudar com o influxo significativo da energia de Touro. Seria 
muito fácil apenas se tornar preguiçoso, obstinado e não querer mudar. Mas
com a energia sagitariana... ela está nos ajudando a reexaminar nossas crenças 
e a não ficar parados. De fato, com Plutão, que é semelhante à energia de 
Escorpião, da qual falei há alguns minutos, seria difícil não fazer algum tipo de 
busca espiritual. Quíron está atuando como catalisador e como ponte – como 
catalisador para acelerar as transformações potenciais e como ponte entre 
polaridades, para ligar o pessoal e o universal.

Pergunta: Mindy, como não se faz "nada" e se vai fundo no que se começou?

Resposta: Opa, fui pega numa contradição. Sua pergunta está ligada à 
pergunta anterior sobre a lua cheia? [A pessoa que fez a pergunta diz que sim.] 
Uma forma de fazer isso seria permitir e confiar. Sim, eu sei que estou jogando 
de volta pra vocês as palavras de Tobias, mas eu realmente acho que, se é um 
processo adequado... isto é, para mergulhar em um processo, ou no que estiver 
fazendo, simplesmente permita que aconteça. Confie que acontecerá. Você não 
tem que fazer acontecer.

Pergunta: Você deve dar a mesma resposta para esta pergunta, Mindy... se 
oportunidades chegam até nós... quero dizer, mais ou menos como se 
cruzassem nosso caminho... nesse ponto, nós devemos basicamente não fazer 
nada com essas oportunidades até o final do mês, seja dar telefonemas ou 
realizar alguma coisa...

Resposta: Eu não disse isso. Se vocês estiverem tentando abrir portas com a 
sua intenção e uma porta se abre... [A pessoa que fez a pergunta diz: "Ou uma 
porta está abrindo na sua frente e você não sabe o que está do outro lado... 
ainda assim, não se faz "nada" até o fim do mês ou se segue em frente?"] Eu 
acho que você teria que perguntar para si. Eu não sei se posso responder isso 
pra todo mundo nesta sala, porque acho que, se tem uma porta aberta na sua 
frente, deve ser alguma coisa apropriada pra você nesse momento. É muito 
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fácil usar a frase "não fazer Nada" literalmente e ficar como o preguiçoso 
Touro, em vez de permitir, permitir que essa mudança de energia se aproxime 
e crie a transformação para a qual a intenção foi dada.

Pergunta: Se o seu signo astrológico é Touro, significa que você sentirá essa 
energia mais intensamente?

Resposta: Bem, eu diria que tem uma grande probabilidade de senti-la com 
mais intensidade. As pessoas que sentirão essa energia de maneira mais forte 
são as que têm um mapa que enfatiza os signos de Touro, Leão, Escorpião e 
Aquário, porque estes signos formam os relacionamentos mais desafiadores aos 
planetas de Touro. Mas todo mundo vai senti-la de um jeito ou de outro, 
porque todos temos Touro em algum lugar de nossos mapas. Todos vamos ter 
também a conjunção Júpiter-Saturno transitando em algum lugar do mapa.

Ainda tem uma coisa que eu queria explicar antes de passarmos para a 
canalização. É sobre o Símbolo Sabian para a conjunção de Júpiter e Saturno. 
Os Símbolos Sabian são imagens, símbolos, arquétipos para cada um dos 360 
graus do zodíaco. Foram criados principalmente por dois astrólogos, Marc 
Edmund Jones e Dane Rudhyar, que receberam essas imagens em uma série 
de meditações, visões, canalizações. Aqueles que gostam de símbolos e 
arquétipos, como eu, podem achar útil. Cada Símbolo Sabian é uma imagem 
que vocês podem levar consigo para representar a energia. O símbolo, o 
arquétipo, para o grau em que Júpiter e Saturno estarão em conjunção, que é o 
vigésimo terceiro grau de Touro... o arquétipo é uma joalheria repleta de 
pedras preciosas. Um modo de traduzir isto é que esse grau representa uma 
confirmação social na nossa excelência natural.

Vamos um pouco além. Os dois elementos que representam a joalheria e as 
gemas podem ser observados na imagem. As gemas vêm de um processo 
natural. São feitas de material cristalino bruto que, forjado no calor e na 
pressão da terra, vira pedras preciosas raras. Essa é uma parte da imagem. A 
outra parte é a joalheria. Temos essas pedras maravilhosas, sendo, então, 
trabalhadas, artisticamente, em jóias, numa forma própria para o uso, em 
termos de beleza, trabalho energético. A símbolo se aplica a qualquer produto 
no qual a habilidade culturalmente adquirida, essa arte, embelezou ou 
transformou os resultados finais de um processo natural extenso e exigente. 
Isso vai ao encontro das canalizações que presenciamos. Passamos existências 
de processos naturais exigentes em que fomos forjados no calor e na pressão 
de todas essas existências. Recebemos agora a recompensa. Temos essas 
pedras e a joalheria, que são como juntar as energias de Júpiter e Saturno, 
pegar esses materiais brutos e torná-los cada vez mais belos e úteis. No 
processo, recebemos um certificado de valor pessoal. O valor pessoal está 
integralmente relacionado à energia de alto nível do signo de Touro. Esta é 
uma imagem para levarem com vocês. Que tipo de gemas, que tipo de jóias 
foram forjadas dentro de vocês, e que forma elas têm agora? Em que vocês 
estão permitindo que elas se transformem neste exato momento?
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Tobias: E assim é, queridos amigos, que nos reunimos novamente neste espaço 
sagrado, neste espaço divino. Agora, enquanto chegamos aqui e começamos a 
trazer estas mensagens através de nosso amigo, aquele a quem chamamos de 
Cauldre (Geoffrey Hoppe), nós fluímos, nós fluímos. Porque vemos os corações 
dos humanos que estão aqui, a intenção de amor que cada um aqui esta noite 
tem dado. Não é uma intenção de pura curiosidade. É uma intenção para cada 
um de vocês que veio aqui nesta noite de liberação. Falaremos disso durante a 
noite.

Vamos falar a vocês, a cada um de vocês. Vamos falar ao coração de vocês. 
Vamos falar ao seu ser divino nesta noite. Nós, deste lado do véu, estamos 
repletos de alegria. Estamos repletos de alegria de ver o sorriso e os rostos 
brilhantes de todos estes trabalhadores da luz que se reúnem aqui, da família, 
dos "Shaumbra" que estão aqui. Vocês vêm aqui sorrindo nesta noite. Vocês 
vêm aqui radiantes, mas ainda têm suportado muito, cada um de vocês, não 
apenas nestes últimos meses, não apenas nesta existência, mas vocês têm 
suportado muito por todos os seus dias aqui na Terra. Não foi em vão. 
Queridos amigos que se reúnem aqui esta noite – Shaumbra – não foi em vão. 
Agora, à medida que o véu afinar nos próximos meses, vocês verão por que 
também temos tanta honra e tanto orgulho e alegria pelo trabalho que vocês 
estão fazendo. Vocês começarão a entender aqui, em breve, a missão de vocês 
desde que vieram pela primeira vez para este lugar chamado Terra.

É, na verdade, uma honra para mim, Tobias, estar aqui esta noite. Sim, na 
verdade, eu caminhei como humano numa época. Eu caminhei como humano 
com muitos de vocês que estão sentados aqui. Eu caminhei com aquele que 
canaliza estas mensagens, Cauldre. A energia é familiar. Derramamos muitas 
lágrimas juntos e demos muitas risadas juntos. Chegou um dia quando eu disse 
a Cauldre que não retornaria à Terra, que eu ficaria deste lado do véu para 
estar aqui, ajudar no equilíbrio e ajudar a amar todos que são Shaumbra. Se 
cada um de vocês pudesse ver quem realmente são!

Agora, há muito que tratar esta noite. Mas antes, pediremos a cada um que 
reconheça a energia em volta e dentro de vocês. Reconheçam o sentimento de 
conforto e segurança e família que está aqui. Reconheçam o que os trouxe aqui 
a este lugar nesta montanha esta noite. Não foi a curiosidade. Foi a 
sincronicidade. Foi um chamado de Casa que os trouxe até aqui. Cada um de 
vocês sabe que o momento é agora para começar a sua nova vida, o seu novo 
caminho, a sua direção. Foi isso que os trouxe até aqui.

Sintam, queridos amigos, que o sentimento de amor que vem de dentro, o 
amor que vem de muitas, muitas entidades que estão se reunindo aqui, que 
estão sentadas ao lado de vocês agora, que têm as mãos nos seus ombros. 
Sintam o amor da família neste lado do véu. Eles estão realmente aqui. Não há 
dúvida quanto a isso. Vocês os convidaram. Vocês abriram este espaço sagrado 
para eles. Como dissemos cada vez que nos reunimos assim, quando o humano 
com intenção e coração aberto se reúne conosco e nos dá permissão, dá 
permissão ao Espírito para entrar neste espaço, como estão fazendo neste 
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exato momento, enquanto falamos e enquanto vocês estão lendo isto, um lugar 
inteiramente novo, uma nova dimensão e uma nova consciência são criados. 
Vocês é que estão criando isto. Nós simplesmente estamos nos juntando a 
vocês. Tomem um momento aqui para sentir este espaço sagrado.

[Pausa]

Abram os seus corações, queridos amigos, porque nesta noite há muitas coisas 
para vir, algumas que serão sentidas nesta noite, algumas nos dias e semanas 
que se seguem. Dêem permissão para abrir seu coração ao Espírito, a quem 
vocês realmente são. Abram o coração para tudo que vocês são. A vibração 
nesta sala está repleta de amor e intenção. Enquanto olhamos para cada um 
aqui, estamos em contínua admiração, porque vocês puderam suportar muito e 
dar muito para o bem de todos, atravessar tantos sofrimentos, tantas 
dificuldades e lutas, privar-se do seu conhecimento, da sua conexão com o 
Espírito. Ainda assim, vocês vêm aqui, dizendo que estão querendo continuar, 
querendo prosseguir.

Por isso, meus amigos, esta noite há uma cura especial. Todos vocês deram 
muito e pediram pouco, a não ser para as suas necessidades humanas de 
alimentação, abrigo e vestimentas. Mas vocês pediram pouco, e deram tanto. 
Nesta noite, há uma dádiva especial de cura, uma vez que abriram o espaço e 
o potencial para que isso acontecesse. Todos aqueles que trabalham com vocês 
deste lado vêm correndo agora enquanto falamos, vêm correndo porque não há 
barreiras, vêm correndo com a energia, o amor e a recordação de Casa para 
dar a cada um de vocês. Sinceramente, vocês ganharam esta dádiva especial e 
trabalharam por ela. Então, por favor, neste momento, aceitem a dádiva, 
aceitem esta dádiva de cura. Pediremos ao nosso amigo para ficar em silêncio 
por um momento, e depois continuaremos.

[Pausa]

Para vocês que não acham que são valiosos e pensam que não estamos falando 
com vocês, é para vocês também. Sim. Agora, nós falaremos, por algum tempo 
nesta noite, do que está acontecendo dentro e em volta de vocês, e, então, 
haverá, como dizer, um convidado especial na segunda parte da apresentação 
desta noite. Quando esse convidado especial chegar, Tobias e o Conselho 
Carmesim ficarão de lado, de modo que será, de certo modo, uma canalização 
dentro de uma canalização.

Queridos amigos, muito aconteceu no último ano do seu tempo. Faremos uma 
rápida revisão aqui. Primeiro, falamos com vocês há aproximadamente um ano 
do seu tempo de um evento que aconteceu na consciência que vocês utilizam. 
Desde a primeira vez que vieram à Terra até este evento, há aproximadamente 
um ano, sempre houve a estrutura da dualidade, de duas forças em sua 
consciência na Terra e em seu universo físico. Era "o yin e o yang", "a luz e a 
escuridão" e, em seu julgamento, "o bom e o mau", embora isto seja 
puramente um julgamento. Era "masculino e feminino", "jovem e velho". A 
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dualidade tem sido um meio de vida para vocês. Foi a estrutura, a condição de 
sua consciência desde o tempo em que vieram para cá. A condição que 
permitiu isso, como dizer, o grande experimento, o grande teste, mas o teste 
não era com vocês. Vocês estavam simplesmente auxiliando no teste.

Sempre houve dois lados, uma luz e uma escuridão. Vocês passaram para essa 
energia e aceitaram esses parâmetros. Vocês também aceitaram a livre 
vontade, o livre arbítrio. Vocês aceitaram o fato de que não saberiam quem 
vocês eram. Vocês aceitaram uma "amnésia espiritual". Vocês vieram para a 
Terra a fim de começar um longo, longo ciclo de existências e aprendizagens e 
compreensões. Será revelado a vocês, a cada um individualmente, nos tempos 
que virão, por que foi tão importante para o Um Eterno, para o Espírito, saber 
essas coisas, e por que vocês participaram disso.

Como dissemos há um ano de seu tempo, as duas forças, o yin e o yang, a luz 
e a escuridão, sempre estiveram separadas desde a criação de sua consciência. 
Elas agora se reuniram. Voltaram a ficar juntas no âmago do que vocês 
chamam de seu ser, sua consciência, seu universo. O que era "dois" voltou a 
ser "um", mas um "um" com maior compreensão, maior poder, maior 
criatividade. E mencionamos, há um ano de seu tempo, que, devido à 
densidade do véu, devido aos padrões que vocês estabeleceram na forma 
humana, devido aos sistemas de crenças, levará um tempo para a unidade, no 
centro de todas as coisas, fazer o caminho até vocês, até a sua vida diária. 
Levará um tempo. Vocês estiveram trabalhando nisso no último ano. A 
necessidade de "dois" acabou. O "um" voltou. Cada um de vocês tem essa 
dádiva, a de ser capaz de acessar essa compreensão do retorno à Unidade.

Agora, há aproximadamente nove meses do seu tempo, dissemos que seus 
guias estariam partindo, aos poucos, afastando-se lentamente de seu espaço 
energético. A família da qual falamos estaria passando por isso. Lentamente, os 
guias começaram a se retirar. Ocupavam um espaço que permitia um equilíbrio 
entre a consciência humana e a sua consciência espiritual. Eles começaram a 
partir. Vocês sentiram isso bem no fundo. Vocês sentiram que quem era mais 
querido foi embora. Vocês sentiram depressão. Vocês sentiram o vácuo que se 
criou. Muitos de vocês suportaram tempos muito difíceis por causa disso, mas 
foi necessário. Vocês não precisam mais de uma energia de fora para manter o 
seu equilíbrio. Foi o momento de puxarem completamente a energia para 
dentro de vocês. Desde então, meus amigos, vocês têm andado em um vácuo 
de energia, por assim dizer. Vocês mantiveram o seu equilíbrio humano, mas o 
equilíbrio do quociente espiritual não estava totalmente disponível.

Agora, como muitos de vocês sabem, houve predições de que o fim do milênio 
seria o fim da Terra. Como todos que estão sentados aqui sabem, isso não 
aconteceu. Não aconteceu por causa da intenção e por causa do trabalho e 
esforços de todos que caminham na forma humana e todos os que ajudam. 
Uma estrutura foi colocada no devido lugar há eons de tempo. Se a Terra 
tivesse que terminar, como sabem, agora no fim do milênio, uma estrutura, 
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uma estrutura planetária permitiria a liberação dos resíduos de energia que 
permanecessem na Terra.

Vocês sabiam que Gaia, a Mãe Terra, reteve as suas energias de todas as vezes 
que vocês estiveram andando por aqui? A Mãe Terra reteve as emoções e os 
sentimentos de todas as suas vidas passadas. Na verdade, elas (as suas vidas 
passadas) morrem, mas a essência delas, a vibração delas permanece na Terra. 
Vocês que caminharam na Terra há 2000 anos... há resíduos dessa parte de 
vocês... há padrões de energia que ficaram sobre a Terra, nas pedras, na lama, 
na água. Ficaram aqui. A Terra está repleta de memórias e padrões de energia 
de todas as vidas que vocês viveram aqui. Sabiam que hoje vocês beberam a 
mesma água que beberam há 20 existências? Os padrões de energia ainda 
estão aqui.

Sendo assim, foi colocado no devido lugar um sistema que teria permitido a 
liberação de todas essas energias, assumindo-se que a Terra acabaria. Mas a 
Terra não acabou, e aqui estamos nós sentados nesta noite. O sistema que foi 
colocado no lugar há eons de tempo ainda está aqui. É por isso que estamos 
aqui nesta noite. É por isso que há milhões de trabalhadores da luz neste dia e 
nesta noite por todo o planeta fazendo a mesma coisa que estamos fazendo.

Esta noite, queridos amigos, tem a ver com liberar. Quando os planetas se 
alinham na configuração em que estão agora do outro lado do sol, "somewhere 
over the rainbow..." (como na famosa música, que diz em português, "em 
algum lugar além do arco-íris..."), quando eles se alinham desta maneira, eles 
formam, como dizer, um túnel de energia, um portal. Neste momento do 
alinhamento, há uma permissão para que todas as vibrações e padrões de 
energia de todas as vidas passadas de quem vocês foram sejam liberadas da 
Terra.

Em nossa canalização de dois meses atrás, fizemos o que chamamos de um 
exercício. Dissemos a vocês que era simplesmente imaginário. Naquela altura, 
dissemos que Cristo voltaria. Os mortos levantariam de seus túmulos. Seriam 
julgados, e seriam libertados. Fizemos isto como um exercício há dois meses do 
seu tempo, a fim de prepará-los para esta noite. Na verdade, todas as 
vibrações de todos que vocês foram no passado estão esperando para ser 
liberadas da Terra e de vocês. Vocês se perguntam, às vezes, por que é tão 
difícil progredir na forma humana agora, por que é tão difícil criar? É porque 
vocês ainda estão carregando as energias de todo o passado. Elas ainda estão 
influenciando vocês.

Com este portal que foi criado... que é como um túnel. Por esse túnel, Gaia 
pode liberar, e vocês podem liberar todo o passado. Não é apropriado para isto 
estar na energia da nova Terra. Não é apropriado, meus amigos. Com a sua 
intenção, nesta noite, e a ajuda de todos que vêm trabalhar com vocês, no 
conforto da família aqui nesta energia sagrada, pedimos a cada um de vocês 
para liberar e deixar ir, honrar cada vida passada que vocês tiveram, não julgar, 
mas honrar como honramos vocês. É o momento para liberar, para deixar ir. 
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Vocês, os humanos que se sentam aqui, talvez não achem que possam 
influenciar o passado, mas, na verdade, podem. Sabiam que cada aspecto de 
vida passada que vocês foram está contando com vocês, como dissemos antes, 
os "designados a ascender"? Eles contaram com vocês para andarem esses 
últimos poucos quilômetros desse longo caminho de suas existências aqui na 
Terra. Contaram com vocês para transmutarem, para se transformarem. Eles 
contaram com vocês para serem vitoriosos no que vocês chamariam de batalha 
final da luz e da escuridão dentro de vocês mesmos.

Com a sua autorização, permitindo, nesta noite, e trabalhando junto de Gaia, 
pedimos a vocês gentilmente para liberarem agora. Talvez alguns aqui vejam 
rostos, sintam vibrações do passado. Talvez outros não. Não importa. É a sua 
intenção. É o que está em seu coração. Isso está permitindo que todos esses 
padrões de energia, todos esses aspectos se libertem. Isto está permitindo que 
Gaia liberte o que ela segurou tão reservada e carinhosamente. Levaremos 
alguns minutos aqui, meus amigos. Este é um espaço seguro. É o momento no 
seu calendário, o momento do alinhamento para permitir esta liberação. Não há 
mais karma pelo qual passarem. Já foi cumprido. Já foi equilibrado. É o 
momento para liberar. Ficaremos em silêncio. Estaremos trabalhando com cada 
um de vocês que pedir ajuda nesta hora.

[Alguns minutos de silêncio]

Queridos amigos, a energia deste alinhamento, a sua intenção e a vibração de 
seu próprio coração possibilitam uma coisa que, de outro modo, seria muito, 
muito difícil ser feita. O fato de vocês se reunirem neste grupo, de enviarem 
energias para sua família de trabalhadores da luz, possibilita a libertação. Aos 
poucos, aos poucos, Gaia pode começar a deixar ir. Partes de seu ser que 
permaneceram nesta Terra podem ficar livres. Podem ser liberadas através 
desse portal, através desse momento perfeito em que as outras influências 
astrológicas estão do outro lado. Este é um momento significante. Ele 
continuará até o fim do mês. Cada dia, quando vocês acordarem, permitam, 
permitam que esses passados, essas memórias, essas energias caminhem 
livres. Vocês podem se sentir um pouco estranhos no começo, porque, na 
verdade, eles são parte de vocês. Eles, em vocês, buscam serem liberados. 
Vocês podem senti-los beijando seu rosto enquanto partem, enquanto 
agradecem pelo trabalho que vocês têm feito nesta existência, pelo que têm 
suportado com a família, com os amigos, com a saúde e com os 
relacionamentos, para estarem aqui neste momento?

Queridos amigos, enquanto vocês estão liberando, enquanto vocês estão nesta 
energia, lancem também nesse túnel as aflições físicas que vocês têm 
carregado – é uma boa hora para isso. Liberem essas aflições físicas e se curem 
por dentro, queridos amigos. Vocês não precisam carregar essas energias. 
Aqueles que têm lutado com relacionamentos e carregaram a energia de 
outros, a energia da culpa ou do pesar... liberem essa energia, também. Há 
muita energia agora neste portal. Ele carregará essas coisas para longe e os 
fará retornar ao estado de unidade e ao estado de amor de onde pertencem. 
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[Falando com uma pessoa em especial] Libere a sua ansiedade quanto ao 
relacionamento que você tem, porque não precisa carregar isso para onde você 
está indo. Sim, estamos falando diretamente com você, se quer saber.

O seu medo, a sua culpa pela abundância... é o momento para liberar isso 
também. Vocês sabiam que isso é simplesmente um resíduo de suas vidas 
passadas? É simplesmente um padrão do seu passado que não precisa estar 
em sua vida daqui para frente. Liberem-no. [Falando para uma pessoa] Sim, 
para aquele que está libertando isso e imagina como se estivesse soltando um 
pombo – está certo.

Aqueles que lutam, imaginando se estão no caminho certo, fazendo a coisa 
certa – liberem isso também. Vocês estarão aprendendo de dentro do seu ser 
qual é o seu novo caminho. O seu caminho, até agora, queridos amigos, nestes 
tempos mais recentes... o seu caminho foi simplesmente o de permitir que 
ajustes acontecessem para possibilitar que vocês seguissem em frente no 
futuro. Não há alguém que esteja aqui, não há alguém que esteja lendo este 
material agora que não seja merecedor desta liberação. Àqueles que dizem: 
"Não estou certo se sei como fazer isso", não existe técnica. Vocês não 
precisam ser mestres em liberar. Simplesmente permitam. Simplesmente 
permitam.

Este momento, esta energia na qual estamos é poderosa para a liberação. O 
alinhamento de seus planetas, estando eles escondidos... isso torna o portal 
muito, muito forte. Cada um aqui respire profundamente. Vocês se mantiveram 
tão presos, imaginando, imaginando se estavam fazendo a coisa certa. Estamos 
aqui para lhes dizer: "Vocês estavam." Vocês verão os efeitos disso. Agora, 
respirem de novo profundamente, e, pelos dedos dos pés, liberem todas as 
impressões que estavam enterradas em seu ser biológico, porque elas não são 
mais apropriadas.

Agora, queridos amigos, olhem para o que chamamos de chakra uno dentro de 
vocês, o centro dentro de vocês, seu ser. Sintam isso. Sintam isso. Agora, 
respirem através desse centro. Respirem através desse espaço único dentro de 
vocês. Inspirem profundamente para ativá-lo. Liberem tudo o que não for mais 
apropriado em suas vidas ao exalarem. Se não sabem em que lugar este chakra 
uno, este centro, está dentro de vocês, perguntem agora para que ele se 
mostre a vocês. Inspirem profundamente de novo.

Esta noite, queridos amigos, é para liberar. É o momento mais apropriado para 
liberar os desequilíbrios, para liberar as vidas passadas, para liberar 
desequilíbrios biológicos e emocionais. Este alinhamento originalmente era a 
intenção de permitir que Gaia deixasse ir toda a energia que ela estava 
carregando para a consciência humana. As coisas mudaram. Agora, este 
alinhamento proporciona o mecanismo, o veículo para vocês liberarem o 
passado, para vocês permitirem que Gaia também libere.
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Como será seu futuro próximo? Vocês se sentirão bem mais leves do que antes. 
Às vezes, isso pode parecer estranho. Haverá energias residuais do passado 
transitando por sua consciência à noite e, às vezes, isso pode sobressaltá-los. 
Às vezes, vocês se perguntarão por que estão tendo um sonho ruim. Queridos 
amigos, é simplesmente o passado surgindo dos mortos e partindo, retornando 
para Casa, para onde algum dia vocês também voltarão. Nas próximas semanas 
de seu tempo, devido às muitas mudanças dentro de seu ser físico, emocional e 
espiritual, pode haver uma tendência a se sentirem desorientados. Não se 
preocupem, porque isso também passará. Pode haver, às vezes, até um 
sentimento, uma saudade do passado, uma melancolia.

Queridos amigos, vocês estavam repletos de muitas experiências. Vocês 
passaram por muita coisa. À medida que tudo partir, vocês se lembrarão do 
passado com amor e com um pouco de remorso, semelhante a quando deixam 
uma casa em que viveram por um longo, longo tempo. Vocês não podem 
esperar para sair, mas quando finalmente saem, vocês olham para trás e há um 
sentimento de tristeza e de amor no coração. É o que está acontecendo aqui. O 
passado está deixando vocês. As aflições estão deixando vocês. O véu está 
afinando. Simplesmente permitam.

Agora, como lhes dissemos, nesta noite haverá uma festa de inauguração. 
Faremos uma pausa aqui de alguns minutos de seu tempo para realizarmos os 
ajustes necessários com Cauldre, realizarmos os ajustes necessários com cada 
um de vocês, se vocês derem permissão para isso. Pediremos, agora, que se 
posicionem de maneira confortável. Se quiserem mexer alguma parte de seu 
corpo que esteja doendo, virar a cabeça, esta é a hora.

[Pausa de alguns minutos para permitir a mudança para "a canalização dentro 
da canalização".]

Quando estiverem prontos e tranqüilos, nós prosseguiremos.

Agora, eu, Tobias, e aqueles que estão comigo do Carmesim, que estiveram 
falando com vocês nesta noite... ficaremos ao lado aqui por um momento. 
Simplesmente, pediremos a vocês que, na seqüência, abram seus corações, 
abram seu ser para escutarem da parte mais interior de seu ser. Nós ficaremos 
ao lado.

[Tobias e o Conselho Carmesim saem. Uma nova voz vem através de Cauldre.]

Eu Sou o que Sou. Eu falo a cada um individualmente, não como um grupo. Eu 
Sou Tudo o que Você É. Eu sou a sua alma. Eu sou o seu pai/mãe. Houve um 
tempo em que parti. Houve um tempo em que Eu, sua alma, entrei em um 
processo em que não pude mais falar com você. E você foi para um lugar 
chamado Terra, e parecia que estávamos separados, mas nunca estivemos. 
Você caminhou nesta Terra, não se lembrando de quem você era, não se 
lembrando de quem Eu era. Você se sentiu abandonado. Sempre existiu a 
saudade no seu coração. Existiria algum dia a unidade outra vez. Eu sempre fui 
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vocês. Eu sempre estive tão perto quanto a sua respiração, tão perto quanto o 
ar ao seu redor, mas, ainda assim, não podíamos nos falar. Você não podia me 
sentir. Eu sou você. Não há diferença.

Chegou o momento em que posso acordar do meu longo sono. Chegou o 
momento em que você pode começar a ver através da névoa do véu, em que 
podemos novamente estar em unidade, e não precisamos ficar separados. Eu 
sou o amor perdido pelo qual você procurava. Eu sou você. Eu sou cada 
pensamento seu, cada sentimento seu. Eu Sou o que Sou, e Eu sou você. Em 
sua casa, minha casa, há muitos cômodos. Há muitos cômodos. Você viveu em 
um deles. Você viveu em um cômodo, no corpo da Terra. Você não viu os 
muitos outros cômodos que você é. Agora isso está mudando. Você está se 
mudando para uma nova mansão, uma nova casa, um novo castelo. Você 
existiu numa consciência muito delimitada e não era capaz de ver os outros 
cômodos que você é, que Eu sou. Isso está mudando. Eu estou aqui para 
simplesmente dizer-lhe, através da voz de outro humano... mas são meus 
pensamentos, é o meu amor por você. Eu estou aqui para dizer-lhe que o 
espaço foi criado dentro de você, e em toda a volta, para o meu retorno. O 
momento está agora se tornando apropriado.

Eu serei uma nova voz para você. Eu serei um novo sentimento para você. Eu 
serei um novo poder para você. Eu sou você. Eu sempre fui. Por uma razão 
muito boa, você e eu precisávamos ficar separados. Eu Sou o que Sou. Eu sou 
você.

Eu lhe peço agora, nesta energia, para me sentir, para se sentir. Eu lhe peço 
para se lembrar de Casa. Lembre-se de quando não éramos dois, mas éramos 
um. Eu sinto a necessidade de me desculpar com você por estar distante, por 
estar em outro lugar. Eu sei que chegará o dia em que você compreenderá por 
que se sentiu abandonado por mim. Eu não o abandonei. Eu sempre estive 
aqui. Não foi apropriado até agora que nos encontrássemos e nos reuníssemos. 
Havia muito trabalho a ser feito por mim e por você.

É apropriado neste espaço, nesta noite, ter uma vaga idéia e um sentimento de 
quem você realmente é. Eu toco você esta noite com puro amor. Eu toco você 
esta noite, simplesmente, com a recordação. Eu toco você esta noite para 
lembrá-lo de tudo que você é, porque você e eu somos o mesmo. Eu sou o que 
você chamaria de "anjo dourado", mas eu sou verdadeiramente você. Eu não
sou uma entidade à parte que aparecerá para você no ar tênue. Eu sou você. 
Eu estou dentro de você, dentro de cada célula. Eu simplesmente estava 
adormecido. Eu estava retraído, mas eu venho esta noite lhe dar a energia da 
recordação.

À medida que me convidar, que convidar tudo o que você é para o seu espaço, 
você começará a ver quem você verdadeiramente é. Não há mais batalha que 
você precise enfrentar. Não há mais luta. Não há mais desafio. Agora, é 
simplesmente o momento de permitir, o momento de começar a ver quem eu 
sou, quem você é. Em sua casa, há muitos cômodos. Você começará, agora, 
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aos poucos, suavemente, a experimentar todos os cômodos, todos os 
potenciais. Eu Sou o que Sou. Eu estou aqui para segurar a sua mão. Eu sou 
você. Obrigado.

[Tobias retorna depois de uma pausa breve.]

Queridos amigos, eu, Tobias, retorno para um breve resumo desta noite. Como 
mencionamos no mês passado, haveria um momento para a festa de 
inauguração da casa, um momento para que aqueles que estiveram 
trabalhando na nova casa de vocês ficassem ao lado e sentissem a energia por 
um breve momento, sentissem a energia da sua casa. Na verdade, não foram 
as palavras, mas foi a energia, a recordação que esteve accessível a vocês esta 
noite. Logo, vocês estarão se mudando para a casa da qual falamos. Na nossa 
próxima reunião, nós lhes mostraremos e trabalharemos com vocês alguns 
sistemas novos, algumas ferramentas novas. Até lá, pedimos a vocês, 
novamente, para serem pacientes.

Pedimos, novamente, que larguem os velhos livros. Eles trouxeram vocês até 
este ponto, mas não lhes servirão mais na nova casa. Pediremos que voltem a 
este espaço, onde o que chamariam de sua alma, de seu Eu Verdadeiro pode 
lhe falar, pode estar com vocês, pediremos que fiquem nesse espaço por mais 
algumas semanas do seu tempo. Ah, de fato, como dissemos, haverá muito 
trabalho pela frente. Aproveitem a oportunidade, agora, para simplesmente 
serem, simplesmente permitirem que os processos de liberação continuem com 
vocês. Simplesmente, estejam em um estado de não fazer "Nada", mais do que 
permitir e liberar.

Estaremos trabalhando com vocês nos dias que se seguem, com algumas 
ferramentas muito específicas, ferramentas que ajudarão vocês na integração 
verdadeira e no uso verdadeiro do poder. Mas, foi dito no início da noite, meus 
amigos, para que, nas próximas semanas, não antecipem o que acham que 
virá. Não antecipem o que acham que serão as coisas, porque vocês ficarão 
desapontados. Será diferente do que possivelmente vocês estão imaginando 
sentados aqui nesta noite. Liberem as noções preconcebidas do que será o seu 
amanhã. Fiquem num estado, agora, de fazer "Nada".

Voltaremos para trabalhar com vocês. As próximas semanas de seu tempo 
conservarão, em particular, a mais alta energia e o mais alto potencial para 
liberar essas partes de vocês que existiram no passado, essas energias que 
estavam ligadas à Terra. Pedimos também que, nesse período, vocês enviem, 
todo dia, amor para Gaia, pois ela reteve muita coisa. Ela reteve muita coisa. 
Vocês verão seus próprios movimentos (de Gaia), verão ela liberar aqui, em 
breve. Ela anseia por isso também. Ela diz: "Foi uma honra servi-los até aqui." 
Mas ela também está cansada. Ela também quer retornar para Casa.

Queridos amigos, estaremos trabalhando com vocês, com aqueles que 
consentirem, aqueles que derem permissão, dia e noite, intensivamente, pelas 
próximas semanas de seu tempo. Honramos o trabalho que vocês estão 
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fazendo. Honramos o fato de que tantos humanos que suportaram tanto 
possam vir a este espaço, estar aqui nesta noite para esta ocasião gloriosa e 
solene. Esta, na verdade, é a passagem do tempo e a passagem das eras, que 
vocês estão vivenciando aqui nesta noite. Nós os amamos ternamente.

E assim é. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

4 de junho de 2000 - Série da Nova Terra

Em Sua Nova Casa

E assim é, queridos amigos, que nossa Família Carmesim se reúne mais uma 
vez neste espaço sagrado, nesta energia sagrada, neste dia muito sagrado.

Hoje temos muitas informações e experiências para trazer para vocês. Há 
informações sobre a sua nova casa e a sua nova energia. Há informações sobre 
por que vocês têm passado por todas essas coisas que estão acontecendo e 
também informações sobre para onde estarão caminhando no futuro. Durante 
este momento, eu, Tobias, falarei através do nosso amigo, aquele a quem 
chamamos Cauldre (Geoffrey Hoppe).

Nos próximos minutos nós equilibraremos e ajustaremos as energias 
juntamente com vocês. Nós olharemos dentro do coração de cada um de vocês. 
Nós nos fundiremos a vocês. Nós compartilharemos momentos de amor e, de 
fato, este é o momento de simplesmente fundirem as energias conosco. 
Simplesmente abram seus corações. Simplesmente estejam neste espaço 
seguro com a Família.

Como já dissemos muitas vezes antes, há lágrimas em nossos olhos quando 
somos convidados para o seu espaço para sentir as energias, para sentir o 
amor, para estar com vocês de novo como fazemos agora. Às vezes, o véu é 
realmente muito espesso. É difícil nos comunicarmos com vocês, é difícil 
compartilhar a energia. Mas quando vocês se abrem desta forma, quando nos 
reunimos desta maneira, há um verdadeiro sentimento de casa, de Shaumbra, 
de amor.

Como muitos de vocês presentes nesta sala, e também os que lêem este 
material, sabem muito bem, houve um momento em suas vidas nos últimos 
anos quando vocês foram perguntados, ou chegaram em um momento de 
decisão, sobre se permaneceriam aqui na Terra ou se partiriam. Vocês 
chegaram a um momento crítico. Cada um de vocês foi perguntado de modo 
diferente, cada um à sua própria maneira, se permaneceria nesta Terra ou se 
retornaria para casa. Relembrem-se disso por um momento. Vocês podem se 
lembrar deste momento. Para alguns de vocês, ocorreu durante os sonhos. 
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Para outros ocorreu enquanto estavam dirigindo, ou quando estavam lendo ou 
até mesmo quando estavam doentes. A razão pela qual mencionamos isto no 
dia de hoje, queridos amigos, é que cada um de vocês estava chegando ao final 
de seu velho contrato. Vocês tinham preenchido o que haviam vindo fazer aqui 
na Terra. Naquele ponto vocês poderiam ter partido. Vocês poderiam ter 
partido do corpo físico e voltado para casa. Obviamente aqueles que estão aqui 
e os que lêem este material escolheram ficar! [risos] De certa forma, como 
gostamos de brincar, vocês se alistaram no serviço espiritual. Vocês sabiam que 
havia trabalho adicional para ser feito nesta Terra. É por isso que estão aqui.

Desde aquele momento de decisão em suas vidas, muitas coisas têm 
acontecido a vocês. Alguns desses eventos foram um tanto dolorosos ou difíceis 
de se atravessar. Alguns relacionamentos foram terminados, casamentos que 
haviam sido duradouros e cheios de significado agora estão sendo dissolvidos. 
Talvez tenham havido até mesmo mudanças de trabalho. Talvez vocês também 
tenham perdido muitos, se não todos os pertences materiais que possuíam. 
Talvez tenham perdido amigos, e até mesmo membros da família ao 
caminharem pela estrada solitária. Todas essas coisas, queridos amigos, eram 
parte do seu plano, caso escolhessem permanecer. Aquelas coisas precisavam 
ser liberadas, aquelas coisas que não eram mais apropriadas encontraram seu 
caminho para fora de suas vidas. Nós sabemos e compreendemos que o 
caminho tem sido difícil. Mas tem sido uma importante parte da jornada.

Hoje vocês se mudarão para sua nova casa. Vocês começarão a trabalhar com 
as novas capacidades. Oh, sim, de fato, tudo isto está em metáforas mas é 
igualmente significativo e igualmente real em suas vidas. Como foi colocado 
antes, não era mais apropriado se agarrar aos seus cristais - uma nova 
metáfora - ou se agarrar aos seus velhos livros. Quantos aqui procuraram seus 
velhos livros recentemente e perceberam que as palavras não mais pareciam 
verdadeiras como antes? Quantos aqui se sentiram como se estivessem 
flutuando, em transição? Quantos se sentiram como se as ferramentas e as 
zonas de conforto que tiveram no passado não estivessem mais lá, e não há 
nada mais a se agarrar agora?

Tudo isso é parte do processo que começou quando fizeram a decisão de 
permanecer na Terra, para se alistarem no serviço espiritual. Tudo isso, meus 
amigos, se refere à mudança para sua nova casa, a “Nova Camelot“. Isto é 
aceitar a divindade dentro de vocês. Depois de eons de tempo debaixo do véu, 
vocês não compreendiam quem vocês eram. Vocês não têm sido capazes de 
carregar a capacitação de si mesmos, mesmo se desejassem. Vocês não têm 
sido capazes de carregar integralmente a sua própria divindade.

Mas agora a energia da Terra mudou. Os tempos mudaram. Agora é 
apropriado. Porém, deve haver aqueles que caminham primeiro, que aprendem 
primeiro a integrar a sua divindade. O processo do passo a passo começa com 
um humano, então um grupo de humanos, e então muitos humanos para 
depois se espalhar ao redor de toda a Terra. Este grupo é o que nós chamamos 
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de a sala de aula da nova energia espiritual da Terra. Vocês são aqueles que 
concordaram em iniciar a aceitação da sua divindade e de criar na nova Terra.

Vocês são aqueles que não estão mais sob a direção de velhos contratos 
cármicos. Vocês já liberaram isto. Meus amigos, nós pedimos a vocês para 
escutarem tudo isto profundamente dentro do seu ser, profundamente dentro 
da sua mente. Vocês não estão mais sob as condições dos contratos cármicos. 
Você já satisfizeram isto. Não há nenhuma de suas vidas passadas ou mesmo 
esta vida, com as quais ainda tenham uma obrigação ou estejam em débito. 
Vocês caminham livremente sem a conexão aos karmas passados. Vocês 
caminham livremente para serem criadores nesta Terra, nesta vida. É por isso 
que vocês passaram por tantas coisas em suas vidas nestes últimos anos. 
Mudanças. Transformações. Sentindo-se como se não soubessem mais onde é 
a casa. Sentindo-se como se quisessem se reconectar ao Espírito mas não fosse 
possível. Sentindo-se como se as antigas maneiras não mais se aplicassem. 
Tudo isto tem sido apropriado, embora saibamos que seja difícil. É por isso que 
nós honramos cada um que está aqui e lê este material. É por isso que nós 
honramos a cada humano na Terra. É um caminho difícil. Vocês abandonaram 
o conforto do velho. Vocês largaram tudo o que vocês pensavam que fossem 
ou aquilo que se tornariam. Vocês fizeram isso com muita vontade. Vocês 
fizeram isto em alegria. Esta é a sala de aula da nova energia espiritual.

Há muitos outros grupos de trabalhadores da luz ao redor de seu mundo neste 
momento, com diferentes nomes e diferentes professores. Este grupo tem uma 
importante função, em particular, para este continente, para esta zona 
energética na qual se sentam. Quantos se mudaram para cá e têm-se 
estabelecido aqui nos últimos cinco ou dez anos, ou até mesmo no ano que se 
passou? Há importantes energias mantidas dentro dessas montanhas, e nos 
planos que rodeiam as montanhas. Estas são energias importantes que têm a 
ver com sua própria divindade, e a divindade de cada humano na Terra. É por 
isso que estão aqui neste local, nesta geografia.

Há também seus irmãos e irmãs através de toda esta Terra, através de todo 
este planeta e que também estão realizando o trabalho, que também são parte 
da nova energia espiritual, parte desta classe. Eles estão em outros postos. Eles 
estão em lugares mais remotos, e mesmo que não possam se sentar aqui 
conosco, eles estão conectados. Nós pedimos a cada um que está aqui nesta 
sala nesta noite para ajudar a espalhar esta energia e o amor para todos os 
trabalhadores da luz que são parte e extensão da sala de aula.

Nesta classe aprendemos sobre divindade. Nós ajudaremos vocês a 
compreenderem quem realmente são. Nós ajudaremos vocês a compreenderem 
como trazer esta energia, a sua Divindade, seu Ser Verdadeiro. Depois que 
retornarmos do nosso recesso de verão do Círculo Carmesim... quando 
retornarmos em agosto iremos realmente começar o trabalho intensivo - não 
que o ano que se passou não tenha sido intenso para vocês! [risos] Mas nós 
começaremos com as verdadeiras compreensões de como se trabalhar com a 
energia de sua nova casa. Então cada um de vocês, queridos amigos, por sua 
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própria vontade, por sua própria escolha e por sua própria intenção será 
requisitado para ser um professor. Vocês serão requisitados para usarem o que 
vocês aprenderam e ganharam para ajudarem a outros apropriadamente, para 
ajudarem aos outros quando vierem até vocês.

Cada um de vocês [falando pausadamente] - as emoções aqui são muito 
intensas - se moverá para a mais elevada ordem de sua intenção, a mais 
elevada ordem da sua jornada das muitas vidas na Terra. Cada um de vocês 
servirá como um professor ordenado. Vocês carregarão esta ordenação em seu 
coração. Vocês saberão que foram abençoados com isso. Vocês saberão que 
trilharam o caminho, que vocês o ganharam. Oh, ele não será gravado em um 
pedaço de papel, mas quando nós olharmos em seus olhos, quando olharmos 
em seus corações, nós saberemos que cada um de vocês é ordenado como um 
Humano Divino com as credenciais para ensinar, para guiar e para auxiliar 
outros humanos que estiverem passando através deste mesmo processo que 
vocês realizaram. Com a sua experiência e orientação, o processo será muito 
mais fácil para eles. Não haverá os profundos desafios e tribulações pelos quais 
vocês passaram. É por esta razão que nós honramos cada um de vocês 
profundamente. Vocês se abdicaram de muitas coisas e sacrificaram muitas 
coisas para estarem sentados nestas cadeiras no dia de hoje - tudo dado em 
amor.

Agora, queridos amigos, antes de caminharmos para sua nova casa, permitam 
a si mesmos serem lavados em uma chuva de amor e lágrimas por todos os 
que se reúnem aqui, por Tobias, pelo Conselho Carmesim, por aqueles que 
caminharam com vocês como seus guias no passado, pelos membros familiares 
que partiram e agora estão do nosso lado do véu. Nós permanecemos aqui com 
um sorriso. Não há nenhum que não esteja sorrindo pelo trabalho que vocês 
realizam. Permitam a si mesmos serem lavados com um chuveiro de lágrimas 
de alegria. Permitam que estas lágrimas lavem o que é antigo, lavem a culpa, 
lavem a vergonha que vocês possam ter sentido. Deixem nossas lágrimas lavar 
quaisquer sentimentos ou pensamentos de não merecimento que vocês 
tenham. A única razão pela qual estas coisas estão aí é a presença do véu, pois 
vocês não vêem quem realmente são. Deixem nossas lágrimas lavar as 
questões físicas que têm segurado vocês. Queridos amigos, aceitem isto nesta 
energia. Nesta energia, isto é realmente muito poderoso. Permitam a si 
mesmos serem lavados, purificados e limpos de qualquer coisa que seja menos 
do que a perfeição. Permitam-se liberar quaisquer pensamentos que sejam 
menos do que completos ou menos do que íntegros.

Queridos amigos, todos nós iremos falar sobre isto algum dia. Como pode ser 
que vocês não pudessem ver quem eram, quando nós podíamos ver claramente 
em cada um e em todos vocês?

Antes de continuarmos com a próxima parte de nossa seção, nós pedimos que 
todas as entidades que se reúnem nesta sala se aproximem - os anjos, os 
arcanjos, e de fato Sananda. Nós pedimos a eles que venham adiante para 
abraçá-los, para se fundir com vocês, para tocar em suas costas, para trazer 
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coragem, para agradecer-lhes por se alistarem e para agradecer-lhes por 
permanecerem na Terra para trazer esta nova energia, por mais difícil que isto 
seja. Portanto, durante este momento, nós pediremos ao nosso amigo Cauldre 
para ficar em silêncio por um momento. Nós pedimos a cada um de vocês para 
simplesmente abrirem seus corações, para darem permissão para que 
venhamos agora para abraçar e beijar vocês.

[Pausa]

Este, meus queridos amigos, é o momento da Nova Energia da Terra. Com a 
física espiritual tal como é, este é de fato o primeiro momento na história da 
humanidade sobre a Terra no qual é possível trazer a energia do Ser Divino. 
Oh, vocês e outros tentaram no passado. Vocês tentaram compreender Deus. 
Vocês tentaram ser santos e espirituais. Em vidas passadas, vocês tiveram 
jornadas em ordens religiosas. Vocês iniciaram muitas religiões, como já 
mencionamos. Mas até em meses recentes de seu tempo, não havia sido 
possível realmente começar a trazer esta energia Divina. O véu era espesso. O 
Ser Verdadeiro estava em um tipo de casulo. A vibração da Terra não era 
apropriada. Mas agora chegamos ao momento onde é possível trazê-la para cá, 
começar a trabalhar com ela e a usá-la.

Hoje nós caminharemos com vocês em sua nova casa. Nós caminharemos com 
vocês e falaremos sobre como ela funciona. Mas saibam que será necessário 
um comprometimento da parte de cada um de vocês. Será necessária a 
compreensão de que vocês são os criadores; não será feito por vocês. Será 
necessária a compreensão de que é a sua casa, de que é sua divindade, que 
vocês a possuem, que, se vocês esperarem que outros façam isto por vocês, 
nada acontecerá.

Então agora, queridos amigos, deixem-nos usar este momento para caminhar 
para dentro da sua nova casa. Três anjos foram escolhidos para caminhar com 
vocês. Não é importante saber quem eles são. Talvez tenham sentido quem 
eles são. Eles caminharão e acompanharão vocês com sua permissão, é claro. 
Deixem-nos começar a jornada para dentro de sua nova casa, para a nova 
Camelot, para o seu Ser Divino. Enquanto caminharmos através dela iremos 
narrar. Nós mostraremos a vocês algumas das coisas em seu interior. Pedimos 
para que não tentem ter um preconceito do que pensam que seja, mas 
simplesmente comecem a caminhar conosco agora.

Agora, deixem-nos nos aproximarmos da entrada de sua nova casa. Vamos 
permanecer aqui por um momento antes que entremos de fato. Deixem-nos 
falar por um momento sobre o que representa a casa. Por vidas e vidas a sua 
casa tem sido principalmente o seu ser físico e mental. Havia e há uma 
estrutura energética ao seu redor. Havia sete chakras dentro da casa e cinco do 
lado de fora. Seu campo energético, o que vocês chamam de merkabah, era 
limitado em seu tamanho, forma e capacidade. Era limitado na quantidade de 
energia espiritual que poderia processar. Isto foi feito por uma boa razão. O 
resto de sua energia espiritual era mantido dentro do casulo em outro lugar, 
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em uma dimensão diferente, até o dia em que poderiam aceitá-lo em seu ser 
físico aqui na Terra.

Enquanto permanecemos na entrada, saibam que não há limites para o 
quociente de energia da sua nova casa. Não há limites. "O quociente de energia 
sempre será apropriado para a experiência à mão." Isto é para ser lembrado. O 
quociente de energia da sua nova casa será sempre equivalente à experiência e 
às necessidades que estão à mão para vocês. Não predeterminem o quão 
grande ou pequena é a sua nova casa.

Sua velha casa foi inicialmente projetada para permitir que vocês 
experimentassem e lidassem do seu lado do véu. Foi especificamente projetada 
de forma que não houvesse interferência em seu estado de consciência em seu 
lado do véu. Vocês já se perguntaram por que, por que quando vocês oravam 
tão intensamente e com tantas lágrimas para os anjos e para o Espírito, suas 
orações não foram respondidas para vocês? Foi porque o véu não permitia que 
isto acontecesse. Sua velha casa não permitia que isto ocorresse.

Em sua nova casa, há um tipo diferente de estrutura energética. Nos últimos 
meses, nós dissemos que há construtores trabalhando em sua nova casa. Há 
construtores conectando a estrutura e a fundação de sua nova casa. A 
estrutura energética que envolve vocês é muito complicada e intricada. Nós não 
entraremos em muitos detalhes sobre isso no dia de hoje. Mas dizemos que 
tem requerido um incrível refinamento e muita habilidade em comparação ao 
que era sua velha casa. Há um entrelaçamento energético ao seu redor que faz 
o antigo merkabah ficar pálido em comparação. É grande e intenso. Tem sido 
entrelaçado cuidadosamente para permitir que vocês tragam seu Ser Divino, 
mantenham-no, estejam em contato, e tenham acesso constante a ele. É uma 
bela malha. É uma bela e delicada malha. A energia de sua nova casa é uma 
malha fortalecedora.

Pedimos para que estejam conscientes de mais uma coisa enquanto 
permanecem na entrada de sua nova casa. Vocês notaram que, enquanto 
estivemos falando, a percepção que têm de como a sua casa se parece 
continua a mudar diante de seus próprios olhos? Primeiro ela pode parecer um 
grande castelo. Depois pode parecer uma bela casa branca de verão. Então não 
se parece absolutamente com nada. E então não está mais lá. Ela continua a 
mudar enquanto vocês permanecem na entrada. Compreendam que quando 
vocês estão em sua nova casa, aqueles que estão do lado de fora, verão o que 
escolherem ver. É importante lembrarem-se disso hoje. Eles vão escolher o 
querem ver, o que esperam ver, e como se parece a sua casa. Não há uma
aparência ou padrão pré-determinados para sua nova casa. Ela parecerá única 
e individual para eles. Então, quando eles disserem que vocês se parecem de 
determinada maneira, compreendam que isto vem deles. Usem isso para 
compreenderem de onde eles vieram. E a próxima pessoa que vier dirá que 
vocês se parecem completamente diferente. Não permitam que isto os deixe 
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perplexos, pois cada um verá vocês de forma apropriada para eles antes que 
venham para sua nova casa.

Agora pediremos aos anjos que acompanham vocês para abrirem a porta, e 
faremos com que caminhem para dentro da sua nova casa com vocês. Vocês 
perceberão duas coisas aqui. Primeiro de tudo, percebam a energia. Percebam 
o zumbido, a vibração de sua casa. Não é necessariamente um som. Não é 
necessariamente uma luz. Não necessariamente emana de um lugar, mas vem 
do interior de todos os aspectos de sua nova casa. É um sentido. Esta primeira 
vibração que vocês sentiram, escutaram ou perceberam quando 
mencionamos... lembrem-se disto. Isto será um ancoramento para vocês nos 
meses por vir enquanto aprendem a trabalhar com as ferramentas da sua nova 
casa. Esta é a freqüência adequada para vocês. Não pensem muito sobre isso, 
queridos amigos. Aceitem, a vibração que sentiram primeiro. É sua. É com isso 
que estarão trabalhando.

Em sua nova casa, não há nada em seu interior a não ser esta vibração. Não há 
muros como aqueles de sua velha casa. Não há telhado. De fato não há portas, 
e vocês só perceberam isto quando entraram. É por isso que nós pedimos aos 
guias para criar uma naquele momento para vocês. Não há luzes, mesmo que a 
luz pareça estar emanando de todas as partes de sua nova casa. Não há piso, 
mesmo que vocês se sintam bem ancorados. Vocês podem claramente olhar o 
exterior, pois realmente não há paredes aqui. Há apenas uma percepção, uma 
leve dica e percepção de um padrão energético que talvez crie um muro 
externo, mas mesmo isto está se movendo e mudando. Do lado de fora da casa 
vocês viram a estrutura. Do lado de dentro vocês apenas vêm uma dica de 
padrão energético, um padrão que está mudando constantemente. Isso deveria 
dizer alguma coisa a vocês, queridos amigos. Isso deveria dizer a cada um de 
vocês que os construtores não fizeram seu trabalho muito bem, ou que há algo 
mais do que isto. De fato há algo mais!

Em sua nova casa, a energia é neutra. Ela permanece neutra até que vocês a 
ativem. Quando vocês escolherem que uma parede esteja lá, ela estará. 
Quando vocês escolherem uma cadeira para relaxar ao final de um longo dia, 
ela aparecerá. Sejam cuidadosos com o que escolhem. Vocês que escutaram 
essas palavras antes, mas nunca tiveram uma verdadeira chance de 
experimentar como era isto, sejam cuidadosos com o que vocês escolhem aqui 
em sua nova casa, pois estará lá. Se vocês precisarem de mais energia para 
continuar seu trabalho no dia-a-dia, o trabalho espiritual, seu emprego (que 
também é seu trabalho espiritual), então criem a intenção e os alimentos 
apropriados, as energias e mantimentos apropriados serão trazidos para vocês. 
Eles encontrarão o caminho até vocês. Se vocês precisarem de mais descanso, 
de energia em seu corpo físico que vem do sono, expressem sua intenção. Uma 
cama que vocês nunca viram antes aparecerá, e estará lá para vocês. Se vocês 
precisarem de um momento de tranqüilidade, um momento de reflexão, então 
criem isto dentro de sua nova casa. O que quer que seja que vocês precisem 
em sua jornada adiante, o quer que seja que vocês desejem, o que quer que 
seja que vocês pretendam, pode ser criado em sua nova casa.
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Em sua nova casa, todas as energias permanecerão num estado neutro até que 
vocês criem de outra forma. É importante que se lembrem disso, pois se vocês 
apenas sentarem em suas cadeiras e esperarem que as coisas venham até 
vocês, nada virá. Quando vocês escolhem ser criadores, quando vocês 
escolhem aceitar a divindade que vocês são, todas as coisas começarão a vir 
para a cena. A energia que parecia estar neutra, que parecia estar dormente, 
virá à vida agora. Se vocês precisam de mais abundância em sua vida para 
continuarem a sua jornada espiritual, o seu trabalho como professores, então 
vocês atrairão abundância. Se vocês precisam de abundância, então chamem 
por isso de dentro de sua nova casa, que ela estará lá para vocês. Se vocês 
precisarem de cura física para continuarem no seu trabalho espiritual aqui, 
ativem as energias em sua nova casa. Criem intenção para a cura, e ela estará 
lá.

Em sua nova casa, acontecem muitas coisas. Como dissemos, a energia 
permanece em um estado neutro até que vocês escolham ser um criador. Isto 
pode causar conflito para vocês. Vocês não estão muito certos sobre o que 
criar. Vocês não estão tão certos se estão criando a melhor coisa possível para 
si mesmos. Queridos amigos, enquanto vocês permanecem em sua casa, 
compreendam que todas as coisas que criam por mais simples que sejam são 
apropriadas. Não temam sua própria habilidade criativa. Aprendam e comecem 
a confiar em sua própria divindade. Virá de dentro de vocês mesmos. Não a 
temam, pois dentro da estrutura energética de sua nova casa há também 
entrelaçada uma energia que tornaria muito difícil a criação de uma doença. 
Isto foi um atributo da velha energia. Esse foi um atributo de quando havia a 
separação. Mas, como já falamos para vocês anteriormente, há agora uma 
unidade na fonte. Há unidade em sua nova casa. Não temam as suas 
habilidades criativas. Não esperem pelo Espírito ou pelos seus guias, ou outros 
para que façam por vocês.

Meus amigos, deste dia em diante, quando estiverem em suas situações 
humanas e não estiverem muito certos, e se sentirem pesados com a energia 
antiga, retornem para este lugar. Retornem para sua nova casa. Verbalizem a 
sua intenção. Não verbalizem para Tobias ou para o Espírito ou os anjos. Nós 
podemos escutar vocês, mas não há nada que possamos fazer. Verbalizem-no 
em sua nova casa. Verbalizem para seu Ser Verdadeiro, para tudo o que vocês 
são. Criem a intenção. Isto transformará a energia neutra de quem vocês são 
em energia criativa. Então todas as coisas começam a acontecer. Todas as 
coisas começam a ocorrer. Não se preocupem com os detalhes de como elas 
acontecem. Não se preocupem, não se preocupem sobre como isto acontece.

Em sua nova casa, vocês têm habilidade de criar todas as coisas para si 
mesmos. Compreendam que os detalhes serão cuidados pela própria estrutura, 
a energia e o trabalho na grade do seu Ser Verdadeiro. De fato, são vocês 
tomando conta disto, mas em níveis com os quais vocês não precisam se 
preocupar enquanto estão na condição humana.
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Quando começarem a trabalhar com esta energia, ela poderá parecer estranha 
de alguma forma. É por isso que pedimos que fossem acompanhados por três 
seres hoje, para dar a vocês o sentimento de conforto. Vocês não estão 
acostumados a lidar com tanta energia. Vocês não estão acostumados à rápida 
resposta aos seus desejos criativos. Vocês estavam acostumados a orar para 
outros para pedir ajuda exterior. Muitos aqui ainda estão pedindo aos seus 
guias para fazer isso por eles. Em sua nova casa, meus amigos, cabe a vocês. 
Oh, de fato nós estaremos lá observando, cuidando e aprendendo, mas cabe a 
vocês.

À medida que entrarem em sua nova casa no futuro, vocês poderão se sentir 
um pouco estranhos. Pode haver um sentimento inicial de desconfiança. A 
desconfiança é de que, se vocês tentarem criar e nada acontecer, então vocês 
falharam. Na verdade não é assim. Se vocês tentarem e não funcionar, isso 
apenas significa que vocês estão tentando demais. Não deveria haver esforço 
envolvido. Deveria haver intenção com amor. Se houver esforço, enquanto 
permanecem em sua nova casa como criadores, vocês não estarão escutando a 
sua vibração, aquele zumbido que escutaram quando entraram pela primeira 
vez. Vocês estão apenas escutando ao intelecto do velho humano.

No início, quando começarem a usar a energia da sua nova casa, pode haver 
uma falta de confiança devido à crença de que poderão usar mal a energia ou 
que ela não seja apropriada. Como já dissemos, isto não será assim. Se vocês 
desejarem testar esta teoria, estão livres para fazer desta forma. Com a 
sabedoria que vocês têm e com a estrutura da sua casa, vocês não podem criar 
nada inapropriado. Não temam suas próprias habilidades criativas. Não temam 
a crença de que não merecem o que está por vir. Levará algum tempo para se 
acostumarem a trabalhar com sua nova casa. Nós não podemos estar lá para 
fazer isto por vocês. Não procurem por nós. Nós certamente estamos lá em 
amor, sempre presentes para falar com vocês. Nós não podemos ativar estas 
energias neutras por vocês. São vocês. É o que vocês são. Está aguardando 
que vocês surjam como criadores.

Vocês não necessariamente se mudarão para sua casa de uma só vez. Há um 
período de transição. Vocês continuarão a se encontrar de volta na velha 
energia, pois ela ainda é forte nas outras pessoas. Ela ainda é forte mesmo em 
vocês mesmos. Mas, deste dia em diante, conscientemente, coloquem-se em 
sua nova casa, e em breve vocês se tornarão os moradores permanentes. 
Colocarem-se em sua nova casa irá requerer pensamentos conscientes, mas 
sem esforço. Amanhã quando se encontrarem em experiências no seu trabalho 
ou com a sua família, experiências que trazem frustração, coloquem-se 
conscientemente em sua nova casa. Tornem-se os criadores que vocês 
escolheram ser para o porvir desta experiência. Façam isto regularmente. Será 
necessária uma diligência diária para que se coloquem em sua nova casa, para 
aprenderem a trabalhar com as energias que estão ao seu redor, para 
aprenderem como elas respondem a vocês, e vocês a elas. Meus amigos, isso é 
algo que requer prática, mas deverá ser uma prática de amor. Se vocês se 
encontrarem lutando e fazendo um esforço excessivo, se perguntando por que 
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as coisas não estão acontecendo... é porque vocês estão fazendo esforço e 
lutando.

Esta energia em que se encontram não é uma casa a qual estão alugando. Não 
é uma casa financiada. Ela pertence a vocês. Nós usamos a metáfora da casa 
para ajudá-los a compreender. Esta é a energia do seu Ser Verdadeiro, seu Ser 
Divino. Ela vem do seu interior; ela vem do exterior também. Mas é tudo vocês.

Em sua nova casa, queridos amigos, há muitas mansões. Não limitem o poder, 
o tamanho e as capacidades de sua casa. Trabalhem com ela para serem 
criadores em sua nova energia. Não sejam envergonhados ou tímidos com 
relação a isto. Não se frustrem se a princípio sentirem como se não 
funcionasse. Leva algum tempo para mover uma energia do neutro para 
qualquer outra direção. Sejam pacientes com isso.

Mas, mais do que tudo, quando estiverem em sua nova casa e não estiverem 
tão certos do que fazer ou como operar ou a melhor forma de ser um criador, 
perguntem à sua nova casa. Simplesmente perguntem ao seu Ser Verdadeiro. 
Simplesmente perguntem a todas as energias que estão lá. Quando vocês não 
estiverem tão certos se estão fazendo a coisa correta ao ativar as energias - se 
vocês não estiverem tão certos se estão trabalhando com as energias para 
serem criadores - simplesmente perguntem à sua casa e então escutem as 
respostas. Não perguntem a nós. Não perguntem aos anjos e guias. Não é 
apropriado perguntarem a nós, pois nunca passamos pelo que vocês estão 
passando agora! Perguntem à sua própria casa, perguntem ao seu próprio Ser 
Divino, e então escutem as respostas. Escutem de onde vêm as respostas.

Meus amigos, há um outro aspecto da sua nova casa. Vocês perceberão que 
todas as coisas vêm até vocês à medida que ativam as energias, à medida que 
vocês verbalizam a sua intenção, à medida que vocês agem como criadores. 
Vocês não terão necessidade de ir para fora procurando aquilo que vocês 
desejam. Virá até vocês. Através da sua intenção, vocês estão literalmente 
ativando, polarizando e energizando a energia que estava neutra, e como um 
grande e majestoso ímã gigante, todas as coisas apropriadas serão trazidas até 
vocês. Se é algum tipo de questão de saúde que vocês estão procurando, 
verbalizem sua intenção dentro da casa e então compreendam que a saúde 
encontrará o caminho até vocês. Ela virá batendo à sua porta. Se vocês 
escolhem algum tipo de relacionamento agora (agora que vocês limparam a si 
mesmos daqueles inapropriados!), compreendam que o relacionamento 
apropriado virá até vocês. Vocês não precisam ir para fora procurando por ele. 
Vocês não precisam ir a um shopping imaginando se esta ou aquela pessoa é a 
sua alma gêmea. Essa pessoa acabará na sua porta da frente.

Todas as coisas serão trazidas até vocês. Elas irão bater à sua porta. Elas serão 
tão óbvias que vocês vão ter a tendência de dizer que não é real, e vocês vão 
fingir não perceber que elas estão ali. À medida que vocês ativam através de 
sua intenção, à medida que vocês ativam sua nova casa, compreendam que 
todas as coisas apropriadas serão trazidas até vocês - abundância, saúde, 
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compreensões, sabedoria, relacionamentos, amigos, novas informações, novas 
ferramentas. Sua nova casa é um ímã gigante que trará as coisas para a sua 
porta da frente. De fato, ainda haverá um período de tempo quando as 
maneiras do velho humano ainda parecerão atuar, mas, meus amigos, à 
medida que vocês confiam no Ser, à medida que vocês trabalham com estas 
energias em sua nova casa, vocês verão isto mudar rapidamente.

Como já dissemos antes, haverá muitas pessoas trazidas até vocês, para sua 
nova casa. Muitos serão trazidos para ensinamentos, cura e compreensões. 
Alguns podem ser trazidos apenas porque eles não compreendem por que a 
aparência física do exterior de sua casa continua mudando, e eles ficarão 
perplexos. Mas, queridos amigos, haverá muitos que serão trazidos para vocês, 
que baterão à sua porta procurando orientação. Convidem-nos para sua casa. 
Às vezes, será apenas um humano, às vezes serão grandes grupos, como este 
aqui, e às vezes muito maiores. Eles serão trazidos para vocês, e vocês terão 
várias salas, muita energia e muita comida em sua casa. Mas lembrem-se do 
que nós dissemos, eles serão trazidos até vocês. Não haverá necessidade de ir 
para fora e converter as pessoas, tentar falar a elas sobre suas novas casas. 
Elas serão trazidas até vocês. Todas as situações, todas as necessidades, todas 
as ferramentas serão trazidas para vocês. Todas as coisas virão batendo em 
sua porta. Vocês simplesmente precisam estar em um estado, em uma 
consciência de escutar a batida e de responder à porta.

[Pausa]

Nós falaremos sobre outro assunto nesta noite. Nós já discutimos este assunto 
com outra pessoa no passado e gostaríamos de mencionar agora. É algo que 
sabemos que cada um de vocês vivenciará. À medida que vocês aprendem 
quem vocês realmente são, compreendem a sua vibração, e à medida que 
começam a trabalhar na nova Terra, vocês estão literalmente elevando a sua 
consciência e vibração. Vocês estão literalmente movendo-se para um novo 
lugar. Chegará o momento, queridos amigos, à medida que se acostumam à 
sua nova casa, chegará o momento onde um dia vocês serão profundamente 
afetados pela humanidade. Vocês ficarão profundamente tristes. Olharão para 
fora de sua nova casa para os humanos que residem no lado de fora. Isso trará 
lágrimas aos seus olhos. Isso trará um grande pesar a vocês. Nós já vimos isto 
em muitas situações.

Chegará o momento em sua própria transformação onde será difícil ver o 
sofrimento pelo qual outros humanos estão passando. Estes podem ser a sua 
própria família, amigos ou pessoas com quem trabalham. Vocês terão tristeza 
pela humanidade como um todo. A tristeza será profunda e potencialmente 
mais difícil de lidar do que quando seus guias partiram. A tristeza será mais 
difícil de encarar mesmo do que quando foi dada a vocês a escolha de deixarem 
a Terra ou permanecer para se alistarem no serviço espiritual. Será mais 
impactante e mais triste para vocês do que qualquer coisa pela qual tenham 
passado nos últimos vinte anos de sua vida.
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Mas desta vez não será mais a respeito de vocês. Não será mais sobre o seu 
próprio coração, seu próprio caminho. Será a tristeza que vocês têm pelos 
outros humanos. É por isso que será mais difícil de aceitar até mesmo do que a 
tristeza por vocês mesmos. Meus amigos, será um momento difícil. Nós já 
estamos modulando os cobertores de conforto para auxiliá-los durante este 
momento. Nós já estamos preparando vocês para as coisas que estão por vir. 
Será um momento, mais uma vez, onde vocês serão confrontados com a 
decisão de permanecer ou retornar para casa.

Quando aquele conhecido como Jeshua Ben Joseph (Jesus) estava na 
montanha em um dia terrível e escuro, ele sentia uma grande dor física por 
estar afixado à cruz. Não foi por ele mesmo que ele chorou. Ele olhou para toda 
a humanidade. Ele olhou para o sofrimento de cada um de vocês. Ele sabia da 
jornada para a qual vocês estavam se encaminhando e chorou, e sangrou, não 
por ele mesmo, mas por vocês. Vocês vão experimentar algo parecido com isso 
em suas próprias vidas. Nós trazemos isto agora para que vocês estejam 
preparados, apesar de não haver palavras que possamos dizer para prepará-los 
adequadamente para este momento. Quando a sua vibração estiver em um 
nível onde estiverem próximos de alcançar isto, será difícil olhar para o resto da 
Terra e para a humanidade por um período de tempo.

Nós falaremos mais sobre isto em nossas próximas sessões. À medida que 
vocês virem o resto da humanidade desta perspectiva, compreendam que vocês 
também realizaram esta jornada. Compreendam que um dia eles terão 
professores humanos, tangíveis e reais que já trilharam o caminho e estão 
agora vivendo em uma nova casa. Vocês serão os professores deles, vocês 
serão aqueles que ajudarão a mostrar a nova casa para eles. Vocês serão 
aqueles que ajudarão a mostrar a eles a sua própria divindade.

[Pausa]

Queridos amigos, em sua nova casa vocês são Divinos. Vocês são capacitados. 
Não há nenhum outro na Terra ou no Céu que pode carregar e usar o poder da 
forma como vocês podem em sua nova casa. Vocês escolheram o serviço do 
Espírito nesta vida. Vocês escolheram vir para este lugar. Agora vocês 
escolheram começar a trabalhar com as energias de tudo o que vocês são, do 
seu Ser Verdadeiro e Divino. Nós abençoamos vocês por estarem nesta 
jornada. Nós abençoamos vocês por tudo o que estão prestes a criar em suas 
vidas. Esta casa são vocês. Ela pertence a vocês e a ninguém mais. E ninguém 
pode tirá-la de vocês.

Vocês são ternamente amados pelo trabalho que realizam. Vocês são 
ternamente amados pelo novo trabalho que estão prestes a realizar.

E assim é.

TOBIAS E
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Em Sua Nova Casa

Perguntas e Respostas

Tobias: [Retornando do intervalo após a sessão de canalização.] E assim é, 
queridos amigos, que não levou muito tempo para estarmos de volta aqui! A 
energia nesta sala permanece forte e clara. Agora, Cauldre (Geoffrey Hoppe) às 
vezes se preocupa. Ele acha que levará muito tempo para se reintegrar depois 
do intervalo. Mas este é um exemplo de como se estar na nova casa, onde se 
pode simplesmente exprimir intenção como Cauldre fez. Então, ele sentiu a 
nossa presença chegar mais cedo do que costumava sentir. Agora, vem a parte 
mais divertida e interessante em que fazemos perguntas e respostas. Esta 
noite, podemos ver que há muitas, muitas perguntas neste grupo, mas muitos 
não vão se manifestar. Se vocês tiverem perguntas que prefiram não receber a 
resposta aqui, simplesmente expressem a sua intenção que trabalharemos com 
vocês durante o estado de sonho esta noite. Agora, começaremos com a 
primeira pergunta.

Pergunta: Tobias, esta palavra "Shaumbra" continua como centro das atenções. 
Eu não consigo encontrar alguém que saiba o que ela significa ou como soletrá-
la. Você poderia nos falar mais sobre "Shaumbra" e também como soletrá-la –
em inglês! [muita risada]

Tobias: Essa é, na verdade, uma pergunta excelente, e tomará um tempo para 
explicar apropriadamente o que significa. Não é bem uma palavra humana, mas 
sim uma vibração deste lado. Há muitas partes disto que discutiremos. Em seu 
nível mais simples, Shaumbra significa família. Shaumbra significa esta família. 
Como sabem, estivemos juntos antes muitas, muitas vezes. Viajamos juntos, e 
estamos de volta aqui agora neste grupo. Estamos de volta com nossa família 
espalhada por toda a Terra. Assim, na forma simples, Shaumbra significa nossa 
família. Na vibração de Shaumbra, há dois elementos básicos que aparecem 
juntos. A primeira parte é a vibração da palavra, que se pronunciaria como 
"shau-home". "Shau-home" é bem como soa. Neste lado do véu, "shauhome" 
significa a energia de Home (Lar, em inglês), a energia da família. A segunda 
parte, "ba-rah", tem a ver com experiência, jornada e missão. Assim, quando se 
junta esta energia, é "shau-home-ba-rah", que significa família que está 
reunida em jornada. Agora, nos tempos bíblicos, vocês e outros – que viveram 
naquela época – se reuniram em encontros um tanto secretos. Foram tempos 
em que a mensagem chegava em encontros familiares como este. O código 
utilizado na época era o tipo de vestimenta. Era um manto ou xale usado tanto 
por homens quanto por mulheres. Era de uma cor característica que 
possibilitava que os outros da família soubessem que era hora de se reunirem. 
E essa cor, é claro, era o carmesim. Desse modo, algumas línguas da Terra 
fazem referência a palavras semelhantes a "Shaumbra", que estão relacionadas 
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com uma vestimenta. Pegou-se a palavra daquela época e, então, se trouxe 
para muitas outras línguas. "Shaumbra" não se soletra do nosso lado, porque 
nós não usamos o alfabeto como vocês. É, na verdade, uma energia. Mas há 
muitas formas potenciais. A forma como o Dr. Reynolds a soletra em suas 
canalizações foi a mais apropriada. É a mais precisa para o nível vibracional.
São usadas também, em sua língua, energias que se relacionam ou são 
similares a ela, tais como "shambrala". Há referências a este lugar que está 
escondido nas montanhas do Tibet e que tem algumas vibrações e designações 
parecidas com a da palavra shaumbra. Estávamos esperando por essa 
pergunta, e nos agrada poder respondê-la.

Pergunta: Tobias, eu recebi em um sonho este mês algo ligado às crianças 
"índigo". Era como se eu entrasse em um portal, uma passagem, que era 
chamada de "portal índigo". Você sabe o que é isso?

Tobias: Verificaremos aqui com outros; nos dê um momento. [Pausa enquanto 
Tobias e o Conselho Carmesim pedem ajuda a outras entidades.] Esse "portal 
índigo" que vê em seus sonhos não se relaciona muito ao que chamam de 
crianças "índigo". Refere-se à outra coisa. Tem a ver com lugares –
dimensionais ou físicos – pelos quais muitas entidades passaram para chegar 
aqui. Todos que estão nesta sala viveram em muitas outras épocas em outros 
lugares "cósmicos" antes de virem para a Terra. Havia certos conduítes ou 
portais que eram usados quando vocês vieram para cá. O "portal índigo" foi um 
dos que ajudaram a trazer entidades de um lugar que seria difícil explicar no 
momento, em canalização. Esse era o portal que estamos vendo e entendendo 
aqui.

Agora, há novas entidades vindo para a Terra nesta época que nascerão como 
humanos pela primeira vez. Estão usando o mesmo portal, esse caminho 
índigo. Então, haverá uma nova linhagem de crianças, diferente da que vocês 
já chamam de crianças "índigo". As crianças "índigo", a que vocês se referem, 
são as que, em geral, tiveram muitas encarnações nesta Terra. Existe ainda um 
novo tipo de humano que, em breve, estará pronto para nascer e não teve 
experiência anterior na Terra. Há muitas complexidades nesta questão que 
seriam difíceis de explicar em um curto período de tempo aqui. Mas nós 
continuaremos a trabalhar com vocês no seu entendimento, mesmo depois de 
hoje.

Pergunta: Tobias, você falaria para nós sobre como a nossa relação com a 
comida pode mudar na nova casa?

Tobias: Seguramente. Primeiro, diremos que é uma situação individual. 
Diremos para ficarem em sua nova casa e perguntarem o que é mais 
apropriado. Deixem a sua nova energia escolher as comidas apropriadas para 
vocês. Vocês irão compreender muito rapidamente o que melhor serve ao 
corpo. E, também, saibam que vocês passarão por uma série de mudanças e 
transformações. Vocês podem ter atração por um novo tipo de comida agora, 
apenas para em questão de poucos meses poderem optar por um tipo 
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diferente. Certamente, as comidas que contêm essências vivas, elementos 
vivificantes que não tenham sido processados integralmente, serão as mais 
benéficas para o seu ser físico. Incluem quaisquer vegetais e frutas, tudo que 
cresça do solo que não tenha sido processado integralmente. Para os que 
comem carne, há muitos nutrientes que são benéficos a vocês, se ainda 
estiverem nesse tipo de dieta. Não é apropriado dizer aqui, para ninguém aqui, 
que um determinado tipo de comida é errado para vocês ou qualquer outra 
pessoa. É para ficarem abertos quanto a isso. Em geral, quanto menos os 
alimentos forem processados, melhor serão para vocês. Vocês também 
descobrirão que o volume de comida que têm consumido diminuirá um bocado, 
e, então, vocês se verão em um novo ciclo em que seu consumo de energia 
será muito, muito mais substancial do que era no passado. Vão continuar 
existindo ciclos como este por vários anos do seu tempo. É melhor, uma vez 
mais, simplesmente perguntar a seu ser o que é melhor para ele. E, 
novamente, vocês descobrirão que essas respostas serão trazidas a vocês.

Pergunta: Eu gostaria de saber qual é o melhor caminho ou momento para 
expressar intenção. É melhor durante o dia, ou à noite antes de ir dormir?

Tobias: Não há melhor ou pior momento aqui. O mais importante é vir do 
coração. Agora, nós iremos nos desviar um pouco aqui para dizer que, em sua 
nova casa, amigos, não há mais sete chakras físicos e cinco etéreos. Há 
somente UM chakra. Há somente um único centro de energia aqui, e está 
unificado. Acessar esse chakra uno é mais importante do que a hora do dia ou 
o mês. Pensar que havia um momento ou um caminho em particular para fazer 
alguma coisa vem do intelecto. Tem a ver com dificuldades. Quando vem da 
pureza do coração e quando vem do lugar de unidade e Divindade interior faz a 
maior diferença. Será talvez uma das coisas mais difíceis de entender em sua 
nova casa. Existirá a tendência de querer saber quais são as técnicas 
específicas, qual é o dia ou o mês específico, qual é o ciclo astrológico 
específico. Meus amigos, esses dias se foram. É por isso que estão aqui. Agora 
diz respeito ao que vem de dentro, ao que vem do âmago de seu ser. Não há 
qualquer meio em particular para expressar intenção, senão vir honesta e 
puramente do âmago de seu ser.

Pergunta: Tobias, o que eu entendo da nova casa e de nossa mudança para a 
nova energia é que, quando chegamos aqui, uma parte de nós veio para cá, 
um pedaço do aspecto Eu Sou. Estamos agora no processo de nos tornarmos 
mais inteiros com esse aspecto. Eu me pergunto se vai ser assim quando os 
Trabalhadores da Luz ficarem integrados. Você estava falando, então, de 
trabalharmos com as pessoas, de sermos os professores das pessoas que 
precisarem, que quiserem passar para esta energia. Como será isso?

Tobias: A estrutura da sua nova casa foi desenvolvida especificamente de modo 
que vocês possam aceitar, de modo que vocês possam ser tudo que vocês são. 
Como afirmamos em mensagens anteriores, muito do Eu Verdadeiro, muito de 
sua Divindade não foi capaz de caber nesse recipiente com o qual vocês 
caminham pela Terra. Esse recipiente era a velha casa. Na nova casa, queridos 
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amigos, a estrutura e a tecedura energéticas – por falta de palavras melhores –
permitem a vocês acomodarem mais e mais e mais o seu Eu Verdadeiro. Isto 
não acontecerá a vocês em um único momento resplandescente. Mas começará 
a acontecer. Vocês começarão a trabalhar com isso. Enquanto se tornam 
criadores, enquanto ativam a energia neutra da nova casa, aos poucos mais do 
seu Eu Divino chega para, então, ficar instalado aqui. Por essa razão, 
encorajamos vocês a trabalharem ativamente e diariamente com a 
compreensão de serem criadores em sua nova casa. Dessa forma, este é um 
processo que levará algum tempo. Depende de vocês pessoalmente 
trabalharem nisso. Não há declarações ou respostas gerais que possamos dar a 
este grupo. Cada uma será única e individual. Como dissemos, se vocês 
chamam o Espírito, se vocês pedem orientação aos anjos, eles não sabem 
muito como lidar com isso. Ficarão aí, sorrindo e reconhecendo que vocês 
chamam por eles, mas são vocês que têm que fazer o trabalho.

Além disso, nós não sabemos especificamente como os outros irão reagir a 
vocês. Um dos maiores propósitos desta sala de aula da nova energia espiritual 
é também obter feedback de vocês. Faremos isto aqui no futuro, pois 
precisamos entender, outros precisam entender o que vocês estão passando. 
Existem algumas coisas que sabemos que estão para vir. Sabemos que as 
pessoas em volta de vocês não vão entender por que vocês continuam 
mudando tanto. Elas estarão vendo o próprio reflexo em vocês. Sabemos que 
virá um tempo de dificuldades em que vocês estarão em unidade e unidos com 
a Nova Camelot – com o seu novo eu – e que será difícil olhar para a 
humanidade e saber do sofrimento, como dissemos na canalização. Mas muito 
disto, meus queridos, nós estamos aprendendo lado a lado com vocês. É um 
prazer dizer-lhes que não somos os gurus. Não somos os que ascenderam. 
Somos uma equipe de suporte para cada um de vocês. Estamos aprendendo 
com vocês. Cada um de vocês aqui está no limiar. Agradecemos pela pergunta.

Pergunta: Tobias, eu gostaria de algumas informações sobre astrologia. Você 
disse que a astrologia não vai mais funcionar na nova energia? Você disse que 
os velhos mapas estão matematicamente incorretos? Você disse que temos que 
interpretar a nós mesmos em vez de usar informações antigas? Simplesmente, 
o que você está querendo dizer?

Tobias: Nós podemos responder para você bem especificamente. Para um 
humano que anda na velha Terra, na velha energia, os princípios astrológicos 
que vocês têm sustentado funcionarão muito bem. Para o humano que passou 
para a nova casa, os princípios astrológicos não funcionarão mais. Vocês 
renasceram, e não estão mais sob a influência de signos, planetas ou pessoas.

Pergunta: Você falou sobre o sofrimento que começaremos a ver [na 
canalização deste dia]. Vindo ao encontro disso, há muitas profecias sobre as 
tribulações e outras coisas mais dos últimos dias. Que espécie de coisas nós 
podemos esperar, assim como o que costumava ser previsto – você sabe, 
cataclismos mundiais, coisa assim – e nosso lugar nessa transição toda? Isso 
mudou?
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Tobias: Haverá ajustes da Terra nos meses e anos por vir. Isto será feito de 
maneira amorosa e natural. Porque, como dissemos, Gaia deteve muita energia 
do seu passado, muita energia de quem vocês são. Ela também está muito 
cansada, assim como o eu energético de vocês está. Ela também está 
começando a liberar essas energias das vibrações das vidas passadas de vocês. 
Ao fazer isso, haverá ajustes. Haverá ajustes nas grades magnéticas que estão 
na Terra e em torno dela. Ao fazer isso, é de se esperar que haja algumas 
revoluções. Haverá algumas mudanças nos padrões de tempo. Muitos ventos 
fortes surgirão em muitas, muitas partes da Terra. Os ventos são apropriados, 
particularmente nesta nova energia. Quando os ventos vêm sobre a Terra, uma 
fricção é criada enquanto sopra contra as árvores e o solo e as montanhas. Esta 
é uma das melhores maneiras de Gaia liberar tensões e velhas energias 
enclausuradas. É por esta razão que vocês devem abençoar o vento quando o 
virem, quando o sentirem. Ele está ajudando, na maioria das vezes de modo 
não destrutivo, a liberar velhas energias. Não estamos prevendo nenhum 
evento catastrófico sobre a Terra. Mas também devemos dizer que não somos 
do serviço de previsões [muita risada da audiência]. Agora, quando nos 
referimos ao sofrimento que vocês irão ver e a agonia que ele causará, 
queridos amigos, este sofrimento já está acontecendo no momento. No 
entanto, vocês estão em um novo lugar e com uma nova vibração, num certo 
sentido, no alto de uma montanha, vendo tudo isso, sabendo que vocês vieram 
de lá. Kryon fala claramente sobre a parábola da areia movediça. Na parábola, 
Kryon fala do humano que se torna poderoso por dentro e sai da areia 
movediça. Ele olha para trás e sabe de onde veio. Sabe que só os que estão na 
areia movediça, no momento, podem salvar a si mesmos. Não há meio de o 
humano iluminado, o humano de alta vibração, poder puxar um outro humano 
da areia movediça. Esse é o sofrimento a que nós nos referimos. É um 
sofrimento que já está acontecendo, o sofrimento pelo qual vocês já passaram. 
Mas vocês estarão em um novo lugar e com uma nova vibração, e, pela 
primeira vez, conscientes realmente do que os anjos fazem quando eles se 
tornam humanos para ajudar a Tudo o que É seguir em frente. Causará grande 
angústia, uma enorme dor interna para vocês saber que os outros anjos, com 
os quais vocês caminharam, ainda estarão no sofrimento. A esta altura, vocês 
podem escolher ir para Casa. Trazemos, especificamente, este exemplo, esta 
consideração, nesta noite. No período dos últimos seis meses, alguns humanos 
caminharam nesta nova vibração, caminharam na nova casa e não puderam 
lidar com o peso do sofrimento, e, verdadeiramente, para nossa surpresa, 
escolheram voltar para Casa, em vez de prosseguir. Estamos trazendo as 
mensagens agora para outros Trabalhadores da Luz como vocês. Estamos 
tecendo os cobertores do conforto para ajudá-los durante este tempo. Nós 
observamos o fato de que um humano que tenha passado pelos ciclos de vida e 
depois chegado a uma vibração mais elevada tem momentos difíceis ao ver 
outros humanos que ainda estão caminhando... pode ser tão difícil que vocês 
podem escolher partir. Novamente, uma explicação longa, mas esperamos que 
tenha respondido à sua pergunta.
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Pergunta: Fico imaginando, quando nos mudarmos para a nova casa, como 
serão as comunicações. Serão verbais?

Tobias: É uma pergunta muito boa. Outra vez, há muitas coisas que não 
sabemos ainda sobre a nova casa. Conhecemos a estrutura como um todo 
porque estamos trabalhando em tempo integral com vocês no projeto e na 
arquitetura. Não conhecemos as especificações. Outra vez, essa é a razão deste 
grupo aqui. Mas assumimos realmente aqui que vocês terão entendimentos em 
níveis que vocês não poderiam nem explicar com suas mentes hoje. Como 
dissemos antes, vocês vão ouvir as pedras começarem a falar com vocês, e 
vocês vão entender o que elas estão dizendo. Elas também contêm a vibração 
do Espírito. Vocês sentirão os pensamentos de outros humanos mais 
claramente do que nunca sentiram antes. Vocês serão capazes de ver o 
desequilíbrio naqueles que virão até vocês para a cura. Vocês serão capazes de 
sentir o desequilíbrio. Assim, muitos virão até vocês intuitivamente. Assim, 
muitos virão até vocês empaticamente. Assim, muitos virão até vocês de 
coração. É por isso que dizemos para prestarem muita atenção, porque tudo 
que vier até vocês é apropriado. Será mais fácil para vocês, meus queridos, 
manter comunicações não verbais com aqueles que são "Shaumbra" do que 
com aqueles que não são, mas vocês também começarão a compreender todos 
os humanos muito mais claramente do que antes.

Pergunta: Tobias, há humanos vindos anos atrás que previam esta mudança de 
energia e estavam mais preparados para ela e, portanto, não sentem a 
mudança?

Tobias: Temos que dizer que, na consciência de toda a humanidade, sabia-se 
que a Terra poderia passar por um período de destruição, embora houvesse 
também o potencial para a Terra ascender, como vocês diriam. Alguns 
realizaram mais estudo e preparação, de modo que as mudanças não fossem 
tão radicais. E, este grupo em particular, estes aqui neste dia (e aqueles que 
lêem estas mensagens) têm trabalhado muito profundamente, de modo que, 
em vez de parecer estarem em uma montanha-russa pelos últimos anos, vocês 
estão muito mais preparados para lidar com esta energia do que a maioria dos 
outros está. Pela própria natureza da leitura que vocês têm feito, dos grupos 
com os quais têm estado envolvidos, mesmo neste círculo, vocês estão mais 
preparados para lidar com a energia do que os outros. Desse modo, alguns 
aqui não sofrem tanto o impacto das mudanças que estão acontecendo.

Pergunta: Eu tenho uma outra pergunta sobre trabalhar com a energia da nova 
casa. Ensinaram a nós que, quando damos intenção por alguma coisa, não 
percebemos o meio de obtê-la. Em outras palavras, nós procuramos os sinais e 
as portas que nos serão apresentadas pelo Espírito. Fico imaginado se isso não 
vale mais agora, e também estamos cuidando de todos os detalhes? [A 
audiência ri.]

Tobias: Quando a intenção é expressa em sua nova casa, isto arma um gatilho. 
Lança uma fagulha que então acende o fogo. A sua intenção cria uma vibração 
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que pega a energia neutra de sua casa e começa um processo ativo. Vocês não 
precisam, de fato, se preocupar com os detalhes deste processo, embora, de 
maneira bastante interessante, são realmente vocês que estão cuidando de 
todas essas coisas. Mas não é preciso ocupar espaço em sua mente. 
Compreendam, meus queridos, que são, na verdade, vocês que estão cuidando 
dos detalhes em todos os níveis. Então, as coisas apropriadas serão trazidas à 
sua porta de entrada. Vocês vão notar um aumento na sincronicidade enquanto 
trabalham com a energia da sua nova casa. Vocês irão notar muitas coisas 
chamando a sua atenção. Vocês notarão que, quando expressarem intenção e a 
pessoa ou coisa apropriada for trazida até vocês, mas vocês tenderem a não 
reparar nelas, elas baterão no seu ombro pra chamar a atenção. É para 
compreender que vocês estão, na verdade, fixando a intenção e o seu Eu 
Verdadeiro está, na verdade, tomando conta dos detalhes. Vocês não precisam 
mesmo se preocupar com os detalhes usando a mente intelectual.

Pergunta: Eu também estava interessado na questão da entonação, porque 
quando se faz uma cura em outra pessoa que tenha uma doença ou um 
desequilíbrio, a entonação aparentemente ajuda a remover os bloqueios mais 
facilmente. E também são de vibração elevada.

Tobias: Quando entraram em sua nova casa [esta noite], trabalhamos com 
vocês inicialmente para sentirem um tom ou um nível vibracional que seja 
pessoal para vocês. Isto é diferente de trabalhar com um outro humano e sua 
cura e usar trabalho vibracional. Quando vocês estão em sua casa e estão 
equilibrados com o seu próprio tom, vocês serão capazes de ver e compreender 
a dor ou a doença de outro humano. Serão capazes também de entender por 
que carregam esse desequilíbrio. O palestrante desta noite (Dr. Sid Wolf) 
salientou precisamente que há muitos humanos que levam consigo doenças de 
propósito. Eles se agarram nisso. Vocês serão capazes de ver se um indivíduo 
está realmente pronto para se liberar e seguir em frente. Enquanto professor, 
curador, pessoa empática que compreende pelo que eles estão passando, vocês 
serão capazes de ver se esses humanos estão prontos para liberarem isso. 
Vocês não farão as coisas por eles. Vocês os ajudarão a liberar suas próprias 
doenças, seus próprios males. Vocês manterão um equilíbrio em sua própria 
vibração, mas, de novo, lembrem-se de que não são vocês que os estão 
curando. Vocês os estão ajudando a descobrir a divindade dentro deles 
próprios, o tom dentro deles próprios que os permite se curarem.

Pergunta: Tobias, eu tenho um filho índigo e ele é cheio de energia. É muito 
sensível à energia que está vindo agora. Ele está tendo dificuldades para 
dormir. Isso continuará assim para ele?

Tobias: As crianças índigo, como vocês as chamam, estão tendo muitas 
dificuldades agora para lidar com a energia, mas elas sabiam, antes de virem, 
que isto aconteceria. Vocês se preocupam mais com isso em nível de alma do 
que elas. Elas estão aprendendo a trabalhar com as energias da velha e da 
nova Terra. Isto causa uma aparência de desequilíbrio. No prazo de alguns 
anos, essas crianças índigo, particularmente as que foram chamadas de 
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deficientes e outras coisas, começarão a utilizar a energia da nova casa. Elas 
estarão a postos, por assim dizer, muito rapidamente, muito rapidamente, de 
fato. Então, vocês vão ver que todas as coisas foram apropriadas no caminho. É 
triste dizer que vemos como os humanos rotulam uns aos outros sem 
compreender os atributos de energia que carregam. Haverá uma grande 
mudança na percepção de suas crianças índigo aqui nos próximos anos.

Pergunta: Você mencionou a vergonha. Estou descobrindo, ao trabalhar com 
pessoas e tentar ajudá-las a vivenciarem sua própria percepção ampliada do 
eu, que elas ainda se sentem envergonhadas. É uma coisa tão desnecessária, 
num certo ponto de vista, porque as pessoas ainda estão se escondendo de si 
mesmas por causa da vergonha, que se manifesta através da auto-correção, do 
julgamento, do orgulho ou da falta de auto-estima. Todas essas coisas recaem 
essencialmente sobre o fato de que elas não se amam... e isso é vergonha. E 
eu não sei se é possível acender a luz da nova casa quando se sente vergonha. 
Eu só pediria que você falasse um pouco sobre isso.

Tobias: É uma pergunta excelente, porque, na verdade, este atributo 
energético chamado de vergonha é o que vocês chamariam de pecado original. 
Antes de virem para a Terra, como sabem, cada um de vocês foi um anjo. Cada 
um foi um grande criador. Quando os modelos de energia da Terra foram 
estabelecidos para permitir que surgisse o véu ou a dualidade, vocês não 
previram, nem nós, nem mesmo o Espírito previu a profundidade e a 
dificuldade de desconectar o seu ser consciente do Espírito. Quando, então, 
vocês desceram à Terra nesse tempo e, de certo modo falando 
metaforicamente, acordaram em um corpo humano e se viram desconectados 
do Espírito, houve um grande e esmagador senso de vergonha. Essa 
percepção, esse pecado original, ficou com cada um de vocês desde então. 
Vocês têm igrejas que construíram histórias em cima disso, para tirar o poder 
das pessoas, e para dizer a elas que têm que rastejar, engatinhar para 
alcançarem o Espírito. O elemento da vergonha foi uma energia original 
impressa na alma da Terra desde os dias em que vocês chegaram. E será uma 
das coisas mais difíceis de se livrarem. Com a compreensão de que o Espírito os 
ama e sempre os amou, com a compreensão de que vocês são a perfeição... 
com a compreensão de que vieram aqui para trazer algo importante para toda 
a criação, ajudará a dissolver a vergonha. Isso ajudará a dissolvê-la.

Pergunta: Eu crio uma situação, uma espécie de doença. Costumo brincar que 
isso me ajuda a ficar livre de todos os meus velhos eus, de como eu atuo no 
mundo em cada aspecto. Eu não tenho a ponte entre o velho eu e a nova casa 
ainda. As partes velhas não estarem lá me causa raiva e desgosto, mas não 
tenho as habilidades da parte nova. Eu sei que há muitas pessoas aqui que 
ainda não têm essa ponte firme no lugar. Você tem alguma sugestão?

Tobias: Meu querido, pedimos que você fique em sua nova casa, fique em sua 
nova casa, e compreenda que ela é você. Diga à nova casa e a toda a energia 
interior que você escolheu a cura, que você tem a intenção de mudar, que você 
escolheu uma biologia saudável, não mais uma que se destrua, não mais uma 
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que crie uma corrente de eventos de molécula para molécula, não uma que 
limite você. Nós lhe pedimos que simplesmente fique em sua casa e expresse 
essa intenção, e saiba que você a merece, você e cada um nesta sala hoje (e 
todos que estiverem lendo isto) a merecem. Não é mais preciso esperar pontes 
serem construídas. Não é mais preciso esperar que o anjo dourado desça até 
vocês. Agora é a hora. Haverá a percepção de não estarem preparados quando 
realmente não pedirem ou expressarem intenção. Todas as coisas 
permanecerão em uma energia neutra. Somente quando vocês a ativarem 
através da intenção, através do pedido e do conhecimento de que vocês 
merecem. Funcionará. Se vocês sabem que estão merecendo, então, cada 
célula, cada molécula e cada filamento de DNA responderá à sua intenção. 
Vocês não terão que manipular cada filamento. Vocês não terão que massagear 
cada célula. Elas responderão à vibração. Elas responderão à sua intenção. Não 
há nada que vocês precisem fazer além de expressar intenção e saber que será 
assim. Não há nada que separe você, ou qualquer um nesta sala, de Tudo o 
que Vocês São. A única coisa, queridos amigos, que impedirá a sua nova casa e 
o seu Eu Verdadeiro de criar a sua nova realidade é se vocês não fizerem nada! 
[Murmúrios na audiência; Tobias rindo.] Agora, isto intencionalmente levanta 
uma questão. Nós havíamos pedido a cada um que ficasse em um estado de 
não fazer "Nada" [ver canalização anterior] enquanto os toques finais estavam 
sendo colocados em sua casa. Era um estado intermediário. Ficava em algum 
lugar entre a velha e a nova energia. Foi um momento de quietude, um 
momento de reiniciar os níveis energéticos. Agora, enquanto se mudam para a 
nova casa... agora é o momento da intenção. Agora é o momento da ação em 
que a intenção cria a experiência ou os eventos, e eles aterrissam na sua porta 
da frente. Agora é o momento de criar, de intencionar, e depois de agir com o 
que for trazido até vocês. Assim, com a sua pergunta, respondemos duas de 
uma vez. Agora é a hora de começarem a ser os criadores. Como dissemos na 
canalização desta noite, agora é a hora de expressar sua intenção e mudar para 
a nova casa.

Há muito que aprendermos nestes dias por vir. Novamente, como dissemos, 
nós não temos todas as respostas. Nós temos apenas uma perspectiva 
diferente nisso. Nós estamos igualmente aprendendo por meio de vocês e com 
vocês. Nós estamos aqui para fornecer estímulo, assistência e sabedoria de 
nossa perspectiva, mas são vocês que estão fazendo o trabalho. São vocês que 
passarão pelo processo. Assim, continuem a falar conosco, a falar as coisas 
para nós. Apropriem-se disso. Sejam criadores em sua nova casa, e comecem a 
agir quando as coisas chegarem a vocês. Nós aguardamos ansiosamente 
trabalhar com todos vocês aqui nesses dias que virão. E certamente, outra vez, 
nós apreciamos o trabalho de luz que vocês estão fazendo.

E assim é. 

TOBIAS E O
CONSELHO CARMESIM

13 de julho de 2000 - Série da Nova Terra
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Quatro Verdades do Espírito

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos neste espaço sagrado com a 
família, com Shaumbra. Durante a próxima hora eu, Tobias, falarei através de 
nosso amigo, aquele a quem chamam Cauldre (Geoffrey Hoppe), mas 
estaremos falando para cada um de vocês, para seus corações, para seus seres 
divinos no dia de hoje.

As palavras que vocês escutam (e lêem) não são tão importantes quanto as 
mensagens, o amor e a energia que nós trazemos para a família hoje, para 
Shaumbra. Não é sempre que nos reunimos em uma energia e um espaço 
como este. Não é sempre que centenas e centenas de trabalhadores da luz, 
com quem já trabalhamos antes, se reúnem em um espaço sagrado para um 
propósito tão sagrado como este [mais de 300 reunidos]. Oh, nós pedimos a 
vocês para sentirem nossas emoções agora enquanto permitem que venhamos 
para esta sala, e para seus corações. A energia flui. O amor flui. Não é sempre
que podemos visitar vocês como fazemos agora.

Respirem profundamente. Respirem profundamente. Permitam que aqueles que 
chegam para amar vocês entrem em seu espaço. Respirem profundamente e 
permitam, queridos amigos, pois o dia de hoje e este final de semana são sobre 
isto. Sobre permissão. Nós falaremos mais sobre isto no dia de hoje.

Há três círculos aqui hoje. No primeiro círculo que se reúne ao seu redor estão 
todos aqueles que vocês foram em suas vidas passadas. São as entidades, as 
personalidades de quem vocês eram em suas vidas passadas. Elas vêm para 
esta reunião. Este momento é muito precioso para elas. Elas permanecem de 
pé ao seu redor, agradecendo a vocês pelo trabalho que realizaram nesta vida 
atual. O trabalho que realizaram durante todos esses anos em que têm 
caminhado sobre a Terra nesta vida ajudou a liberar todas elas. Como já 
dissemos antes, o futuro é o passado reescrito. "O futuro é o passado 
reescrito." Compreendam o que queremos dizer com isto e vocês 
compreenderão por que estão aqui na Terra. Enquanto vocês passavam por 
muitas batalhas, turbulências e desafios em suas vidas... enquanto passavam 
pelos momentos de escolhas e escolhiam um determinado caminho, vocês 
mudavam o porvir dessas vidas passadas. As energias de suas vidas passadas 
se reúnem aqui em honra a vocês, centenas delas para cada um de vocês que 
se reúnem aqui; estão no primeiro círculo para agradecer pelo trabalho que 
realizam.

No segundo círculo, meus amigos, estão aqueles a quem chamavam de guias e 
anjos. São aqueles que estiveram com vocês, não em forma física, mas em 
energia, por suas muitas vidas. Oh, houve muitas mudanças em seus guias, 
muitas mudanças. Hoje eles se reúnem aqui no segundo círculo. Eles são como 
amigos queridos e amados. Permitam a si mesmos sentirem a sua energia. A 
energia deles é como o lar. É como se sentissem seu melhor amigo. Eles se 
reúnem aqui no dia de hoje para agradecer a vocês pelo trabalho que 
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realizaram. Nós discutiremos mais sobre isto mais tarde. Eles se reúnem no 
segundo círculo. Como já dissemos em canalizações anteriores, queridos 
amigos, no ano que se passou, seus guias deixaram seu campo energético 
direto. Uma vez houve um momento quando eles mantinham o equilíbrio 
dentro desse campo para vocês a todos os momentos. No ano passado, eles 
deixaram esse espaço. Nós sabemos e eles sabem que isso deixou vocês se 
sentindo vazios, frios e sozinhos, mas havia uma razão para que eles deixassem 
o seu campo energético direto. Foi assim para que a sua Divindade pudesse 
ocupar esse espaço ao seu redor. Hoje eles vêem no segundo círculo, para 
mais uma vez sorrir sobre vocês, amá-los e agradecer-lhes. Vocês ainda não 
compreendem a magnitude do trabalho que vocês realizam neste lugar 
chamado Terra.

No terceiro círculo, aqueles que se reúnem aqui, aqueles que rodeiam vocês e 
trazem a energia do amor são aqueles a quem vocês chamam de arcanjos. De 
fato, Rafael. De fato, Miguel, Gabriel. Todos os outros... eles se reúnem. Eles se 
reúnem lado a lado no terceiro círculo neste dia sagrado. Eles se reúnem com 
aqueles a quem vocês conhecem pelos nomes de Sananda, Buda e os outros. 
Oh, e vocês pensaram que eles eram seus professores! Mas agora, queridos 
amigos, eles estão aprendendo. Todos nós estamos aprendendo de vocês.

Existem círculos se reunindo neste espaço hoje. Eles trazem uma coisa. É amor. 
Dentro destes pacotes de amor para cada um de vocês estão presentes de 
cura. Nestes pacotes de amor está honra. Dentro destes pacotes de amor está 
gratidão.

Mas também estamos aqui pedindo para que cada um de vocês continue a sua 
jornada. Vocês foram muito longe. Seu próximo passo, seu próximo processo, é 
o processo de trazer sua Divindade para vocês mesmos. Meus amigos, está tão 
próximo. Está tão próximo. O véu entre vocês e sua Divindade é apenas um 
fino papel. Hoje os três círculos se reúnem para trazer energia para vocês.

O que temos percebido a respeito dos humanos é que vocês não têm sido 
muito bons em receber. Vocês deram muito. Vocês deram muito e pediram 
muito pouco. Recentemente, nos últimos anos, vocês abandonaram 
relacionamentos que uma vez foram próximos e queridos por vocês. Isto dói 
em seus corações. Houve razões para isso. Vocês abandonaram aquelas coisas 
que chamam de bens materiais. Vocês abandonaram uma boa abundância para 
que não se distraíssem. Vocês até abandonaram partes da sua saúde e de seu 
corpo físico para terem compreensões mais profundas da nova energia na qual 
vocês estão começando a caminhar agora. Vocês abandonaram muito, queridos 
trabalhadores da luz.

Agora nós faremos uma pausa por um momento para pedir a cada um de vocês 
- sem o sentimento de egoísmo - para receberem por vários minutos. Há três 
círculos que vêm até aqui hoje para honrar vocês, para dar presentes a vocês. 
Nós agora pedimos para receberem o que é verdadeiramente seu - o presente 
do amor. Elevem suas próprias mãos e recebam o que nós trazemos. Nós 
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pediremos ao nosso amigo para ficar em silêncio por um momento. Queridos 
amigos, recebam abertamente, pois é por isso que nós viemos no dia de hoje.

[Pausa]

Todos vocês merecem de fato! Se vocês pudessem apenas ver como nós, do 
nosso lado do véu, vemos e compreendemos sobre a importância do trabalho 
que vocês realizam, vocês abririam seus corações livremente para receber o 
amor que está disponível hoje. Essa energia é realmente muito doce!

Agora começaremos os ensinamentos do dia de hoje, as discussões deste dia. É 
apropriado que este seja um dia 4 em sua numerologia, sendo também a 
quarta reunião de trabalhadores da luz como esta. Nós daremos a cada um de 
vocês quatro verdades, quatro pontos fundamentais. Nós pedimos que pensem 
sobre como isto os afeta em suas vidas neste momento. Nós pedimos para que 
pensem sobre como isto afeta aqueles com os quais vocês estão trabalhando e 
estarão trabalhando na cura e nos ensinamentos. Estas são quatro verdades 
que trazemos hoje.

A primeira verdade, queridos amigos, é que o Espírito não sabe o resultado de 
sua jornada aqui na Terra. Deus não sabe o que irá acontecer. Todos vocês 
têm estado sob o sistema de crenças de que a sua jornada na Terra foi 
planejada antecipadamente. Vocês pensavam que o resultado era conhecido. 
Suas igrejas ensinaram isto muito bem. Eles ensinam a vocês que Deus sabe 
tudo. Até mesmo o que farão a seguir. Queridos amigos, a verdade sobre isso, 
a verdade do Espírito, do Ser eterno é que Deus não sabe o resultado. Um 
pouco amedrontador talvez. É um pouco amedrontador saber que vocês, cada 
um de vocês aqui, cada ser humano sobre a Terra, vocês são aqueles que 
estão criando. Vocês são aqueles criando cada novo momento no tempo.

Vejam, vocês que estão na consciência e no corpo humanos, vocês vivem fora 
do círculo da primeira criação. Nós vivemos dentro do círculo da primeira 
criação. Nós vivemos em uma dimensão diferente da de vocês. Vocês vivem do 
lado de fora do círculo. Cada dia, cada momento, em cada escolha que vocês 
têm estão criando algo novo. O Espírito não sabe o resultado.

Desde a sua mais tenra idade, ensinaram a vocês que Deus sabia o resultado. 
Se assim fosse, queridos amigos, por que é que vocês estariam aqui no 
primeiro lugar? Por que vocês estariam passando pelo desafio, as dificuldades e 
as novas experiências, se Deus já soubesse o resultado? Deus os ama 
profundamente e nunca pediria a vocês para se sacrificaram se o resultado já 
fosse conhecido. O Um Eterno não sabe o resultado. Pensem sobre isso quando 
vocês trabalharem com os outros na sua cura. Pensem sobre isso quando vocês 
ensinarem os outros. Esta é uma das verdadeiras barreiras que o ser humano 
tem. Quando isto é liberado da essência da consciência de quem vocês são, 
muito progresso pode ser feito na nova energia da Terra.



170

Nossa segunda verdade no dia de hoje é de que Deus não tem agenda. Deus 
não tem agenda. Mais uma vez isto pode ser de alguma forma difícil de 
compreender. Vocês, especialmente aqueles que têm sido chamados de 
"guerreiros da luz", assumiram que deveriam ir em uma direção, uma direção 
que vocês chamaram de luz. Deus não tem agenda como o humano tem. Deus 
não compreende bom ou mal, luz ou escuridão, certo ou errado. Estes são 
temas e conceitos humanos. Não existe agenda. Portanto, queridos amigos, nós 
perguntamos por que vocês se julgam tão duramente? Não há agendas aqui. É 
uma questão de experiência. A sua jornada é sobre experiência. De tudo que 
vocês fazem, de tudo que vocês passam, isto dá a toda a criação um 
importante feedback. Mas, mais uma vez, não há agenda.

Pensem sobre como vocês julgam a si mesmos. Pensem sobre como vocês 
carregam culpa e vergonha. Vocês pensam que não fizeram a coisa apropriada 
em algum momento ou outro da sua vida. Agora olhem para isso da 
perspectiva de Deus. Desliguem-se dessa consciência por um momento e vejam 
que não há julgamento. Vejam que há apenas amor. Não há julgamento por 
qualquer parte do seu passado ou qualquer coisa que tenha ocorrido ao longo 
do caminho. Há apenas amor e compreensão. Vocês não estão em um teste, e 
isso nunca foi um. Não há testes. Não há agenda. Simplesmente é.

Este ponto talvez seja difícil para que vocês compreendam. Pode causar 
algumas dificuldades em seu intelecto, pois vocês foram tão bem treinados 
pelos seus pais e professores e até mesmo o seu passado dizendo que vocês 
deveriam ir de uma forma ou de outra. Mas nós pedimos a cada um de vocês 
agora - para cada um de vocês que está aqui ou lendo isto e que são 
trabalhadores da luz avançados - liberem este conceito, e vocês irão liberar 
muitas das cargas que trazem dentro de vocês. Enquanto vocês trabalham na 
cura de outros, ajudem-nos a compreender, mesmo que resistam. Ajudem-nos 
a compreender que não há agenda. Não há certo ou errado. Certamente que 
eles irão discutir com vocês. Eles irão defender a dualidade até o último nível. 
Eles vão argumentar que é preciso haver o bom e o mal. Mas peçam também a 
eles para permanecerem em um estado de consciência de Deus para 
compreenderem que não há agenda.

Nossa terceira verdade de hoje pode ser difícil para que compreendam, mas há 
alguns aqui que estão realmente começando a compreender o conceito. 
Queridos amigos, Deus, seus anjos e todos os que estão deste lado - nós não 
podemos fazer por vocês. Nós ouvimos suas preces. Nós ouvimos vocês 
pedindo por ajuda. Nós ouvimos vocês pedindo para que mudemos as situações 
em suas vidas. A mente iluminada, o coração iluminado compreende que nós 
não podemos fazer por vocês. Quando acontece algo sincronístico em suas 
vidas... quando algo acontece no momento apropriado, nós agradecemos a 
vocês por agradecerem a nós, mas, meus amigos, vocês deveriam estar 
agradecendo a si mesmos por tudo o que acontece em suas vidas.

Pela própria natureza e a própria maneira como o véu da Terra é organizado, 
nós não podemos vir para intervir. Mesmo que nós assim desejássemos, nós 
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não podemos. Há um cobertor eletromagnético embrulhado ao redor da sua 
consciência que torna muito difícil para nós vir até vocês. É também por isso 
que, queridos amigos, o bicho-papão não pode pegar vocês à noite. [risadas] 
Pois o bicho-papão também não pode penetrar este véu. Nós reiteramos que 
não podemos fazer por vocês.

Quando falamos para outros sobre este conceito, inicialmente foi como um 
choque e uma surpresa. Eles pensaram que fossem seus guias e anjos fazendo 
estas coisas por eles. Mas não eram. Também houve um sentimento inicial de 
vazio e solidão, um sentimento de estar isolado. Mas quando vocês 
compreenderem e perceberem que todo o poder está dentro - já está dentro de 
vocês - vocês compreenderão que vocês afetam suas próprias situações.

Nós escutamos suas preces à noite. Todas as suas preces são escutadas. Agora 
compreendam que nós não podemos fazer por vocês. Enquanto vocês 
trabalham e ensinam os outros, eles também resistirão ao conceito de que são 
eles que estão fazendo, de que eles são aqueles que estão criando. Há um 
certo desejo da parte dos humanos de contar com os outros para realizar, de 
acreditar que um elevado poder externo está puxando as cordas. Certamente, 
há um poder superior... e certamente está dentro de vocês. Então 
compreendam, queridos amigos, que o Espírito, que Deus, que até mesmo seus 
anjos não podem fazer por vocês. Tornem-se capacitados. Comecem a usar a 
Divindade que está vindo para o seu ser agora para mudar e afetar suas 
criações.

Agora, vamos para a nossa quarta verdade do dia de hoje. Talvez isto leve a 
uma longa discussão e a questão é saber que vocês não estão mais atados por 
karmas ou contratos. Seus contratos foram preenchidos. Vocês não estão 
amarrados pelo passado. O seu karma está liberado, queridos amigos. Muitos 
de vocês ainda estão vivendo no resíduo do velho karma. É o momento de tudo 
isto partir. Mais cedo, dissemos que no primeiro círculo que se reúne hoje aqui 
estão todas as suas vidas passadas, tudo o que vocês têm sido. Elas também 
representam quase todo o seu karma. Elas têm estado aguardando por vocês e 
por esta encarnação para serem liberados. De fato, quando cada uma dessas 
vidas fez a passagem e foi enterrada ou queimada sobre a Terra, muito da sua 
energia permaneceu no planeta. Muito dessa energia de quem vocês eram no 
passado tem sido guardada por Gaia. Agora é o momento de liberar. Oh, suas 
vidas passadas, aquelas que permanecem ao seu lado no dia de hoje... elas 
desejam voltar para casa. É por isso que mais cedo nós dissemos que elas 
agradecem a vocês pelo trabalho que realizam, pois o que estão fazendo é 
liberá-las.

Há uma passagem em suas sagradas escrituras, a qual mencionamos antes, 
que fala sobre o retorno de Cristo para o dia do julgamento final. Nesta 
mensagem, é dito que os mortos se levantariam, e seriam julgados. Meus 
amigos, a interpretação disto é um pouco diferente. Quando a energia de Cristo 
retorna para vocês, retorna para o seu Ser, cada uma das suas vidas passadas 
que viveu sobre a Terra está agora livre para ser liberada, livre para ir para 
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casa. Isto também liberta Gaia de um tremendo peso que ela tem carregado, o 
peso de todas as suas vidas passadas. E, mais uma vez, queridos amigos, vocês 
se perguntam por que se sentem sozinhos e vazios às vezes. É que vocês 
estavam rodeados por todo o seu karma, todas as suas vidas passadas, mas 
agora tudo isto está partindo. Isto deixa apenas vocês. Oh, elas honram e 
agradecem a vocês e retornam para ocasiões especiais como esta.

As vidas passadas estão sendo liberadas de fato. A energia está sendo liberada 
da Terra. Ela está passando por vocês, através de vocês e retornando para 
casa, para deixar-lhes aqui na Terra neste momento para algo muito 
importante - e isto é trazer sua própria Divindade para dentro de vocês. Não há 
contratos. Não há karma. Talvez isto os faça se sentirem um pouco 
desconfortáveis. Talvez isto os deixe com um sentimento de falta de propósito. 
Vocês sempre foram presos pelo karma de seu passado. Mas agora vocês estão 
sendo liberados para iniciarem o verdadeiro trabalho que vieram realizar aqui. 
Queridos amigos, à medida que se movem através deste magnífico momento 
de permissão e liberação no qual têm estado, seus corpos e suas emoções têm 
estranhas sensações e sentimentos. É através disso que vocês têm passado 
recentemente, tudo em preparação para receber a sua Divindade, para aceitá-
la em seu Ser.

Haverá um momento pelo qual alguns aqui já passaram e que outros estarão 
passando logo, logo. Este momento é quando vocês estiverem próximos do 
final do seu processo de liberação. Vocês passam através de um período de 
nada. Através de um período de tempo que parece neutro. É um momento 
quando vocês podem se sentir sem paixão. Vocês podem se sentir 
desconectados de si mesmos e de quem vocês foram antes. Vocês podem se 
sentir desconectados do Espírito, de outros humanos e de si mesmos. Este 
período de nada dura talvez três, talvez seis meses de seu tempo. É uma 
sensação de frio, uma sensação de vazio, uma sensação de solidão, mas tudo 
isso é parte do processo pelo qual vocês estão passando. Tudo isto é parte da 
ida para onde estão indo. Durante este momento de nada não fiquem 
preocupados. Não tentem reagir. Simplesmente estejam em um espaço de 
amor, um espaço de permissão. É parte deste processo.

Vocês estão se movendo para uma energia inteiramente nova, o que nós 
chamamos de "a energia da Nova Terra". Vocês passaram por muitos, muitos 
processos para chegar lá. Não é interessante para vocês que, quando vocês 
falam com seus queridos trabalhadores da luz, eles também tenham passado 
por muitas das mesmas experiências e sentimentos? Talvez versões diferentes, 
mas eles também têm passado pelos mesmos tipos de emoções, sentimentos e 
sensações. Todos vocês estão juntos no mesmo caminho, um caminho de 
família, um caminho de Shaumbra.

Logo vocês estarão caminhando e experimentando algo novo. O que vocês 
estarão experimentando é um processo a um passo antes da verdadeira 
Divindade enquanto vocês estão aqui na Terra na forma humana.
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Este último passo, meus amigos, este último processo pelo qual vocês 
passarão, não é muito usual. Ele apresentará vocês a alguns pensamentos, 
talvez alguns desafios. Alguns aqui estão começando a passar por este 
processo agora. Este grupo estará passando por isto no período entre agora e 
quando nós nos encontrarmos de novo no próximo ano. Este processo é um 
processo de permissão, um processo de permissão final. Isto será desafiador 
para vocês, pois vocês são pessoas que têm metas. Vocês são pessoas que têm 
direção. Vocês são pessoas que se movimentam adiante em seu caminho. E 
agora vocês serão requisitados no centro do seu ser para permitirem e 
aceitarem todas essas coisas que estão em suas vidas. Vocês serão requisitados 
para simplesmente permanecerem um passo atrás e permitirem que o processo 
aconteça.

Até agora vocês têm tentado mudar o processo. Vocês têm tentado usar sua 
energia para alterar o resultado das coisas em sua vida, de coisas na vida de 
outras pessoas. Vocês têm tentado focalizar a energia de sua mente e até 
mesmo de seu coração para fazer isto. E muitas, muitas vezes vocês têm se 
frustrado, pois tem parecido que isto não funciona.

Imaginem que vocês estão lá fora e uma tempestade começa a se mostrar no 
horizonte; no entanto, vocês não desejam que essa tempestade esteja onde 
vocês estão. À medida que a tempestade se aproxima vocês tentam limpar tudo 
isto com sua mente e fazer com que ela se mova dali. No entanto, a 
tempestade continua a se mover em sua direção. Logo, logo começa a chover 
sobre vocês, e vocês se questionam por que não foram capazes de movê-la, de 
alterar seu curso.

Agora, na nova energia, simplesmente permaneçam em um estado de 
permissão. Não tentem alterar o resultado, mas simplesmente compreender o 
que está acontecendo. E se chover sobre vocês, que assim seja. E se o céu se 
abrir e o sol se apresentar, que assim seja.

Quando seus familiares estiverem com dor e vierem até vocês, e vocês não 
gostarem muito da forma como estão levando suas vidas, simplesmente 
permitam. Não tentem mudar quem eles são, mas simplesmente permitam. 
Estejam em um estado de permissão. Se seu corpo está doente... sabemos que 
vocês têm tentado muitas coisas... sabemos que vocês tomaram muitos 
medicamentos... sabemos que tentaram mudar os resultados através de sua 
mente. Nós agora pedimos a vocês, por mais difícil que possa parecer, para 
simplesmente permitir, para simplesmente permitir.

Queridos amigos, está chegando o momento para cada um de vocês 
compreender como as coisas funcionam, e ao compreenderem como elas 
funcionam, vocês então entenderão como ser um verdadeiro criador. Enquanto 
se sentam em silêncio, enquanto permitem que as coisas sejam, vocês 
começarão a ver as coisas, começarão a perceber e estarão conscientes de uma 
forma que nunca estiveram antes. Quando não houver agendas de sua parte, 
quando apenas houver uma observação amorosa, vocês começarão a ver o 
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próprio tecido, as próprias grades e malhas das quais as coisas são feitas. 
Vocês se elevarão acima do véu muito rapidamente enquanto ainda 
permanecem na biologia humana. Vocês se elevarão acima do véu. Então vocês 
começarão a compreender seus verdadeiros poderes criativos. Não será algo 
com o qual precisam lutar em sua mente ou empurrar a partir do seu coração. 
Vocês estarão em uma nova perspectiva, compreendendo como as coisas 
funcionam, como elas realmente funcionam. Com essa compreensão, vocês 
começarão a criar e a afetar as coisas, a criar de uma maneira que não haviam 
compreendido até agora. Vocês serão capazes de criar de uma maneira 
amorosa, de uma maneira compreensiva, de uma maneira fluida.

Para chegar lá, vocês passarão por um período de total abertura e permissão -
a abertura e permissão para Tudo o que É. Vocês não vão mais precisar ser a 
rocha no rio. Vocês não vão mais precisar ser o muro contra o vento. Queridos 
amigos, em suas vidas onde vocês agora são trabalhadores da luz, indivíduos 
que começam a compreender sua Divindade, permitam que o vento sopre e 
que o rio flua. Permitam que o vento sopre e que o rio flua, amigos. Não 
resistam neste momento.

Com as compreensões que vêm da permissão, vocês então verão como a 
verdadeira criação funciona. Vocês estarão então aptos a criar a partir de um 
lugar dentro de seu ser que nunca sentiram antes. Muitas dessas coisas são os 
motivos pelos quais vocês vieram para a Terra nos primeiros lugares, para 
chegarem a este ponto, para chegarem a este ponto de integração da 
Divindade, seu Ser Divino, com a sua consciência humana. Cada um de vocês 
tem estado andando sob o véu, separado do Espírito em sua consciência por 
eons de tempo. Como foi falado mais cedo pelo orador, Dr. Reynolds, o maior 
sentimento de perda que tiveram foi a separação do Espírito. Vocês 
completaram o círculo e estão agora no ponto onde podem aceitar esta 
Divindade dentro de vocês.

[Pausa]

Nós também gostaríamos de compartilhar uma compreensão com vocês no dia 
de hoje, um pensamento que talvez responda a algumas dúvidas de vocês ou 
que talvez gere novas perguntas. Nós ouvimos muitos de vocês fazendo a 
pergunta: "Por que estamos aqui neste primeiro lugar? Nós sabemos", vocês 
dizem, "que somos honrados por estarmos aqui. Nós sabemos que nossos pés 
são lavados por estarmos aqui, mas por quê?"

Todos vocês são criadores. Todos vocês experimentaram muitas coisas em 
muitos, muitos lugares diferentes. Vocês ajudaram a criar as próprias estrelas 
que estão aqui neste universo. Vocês ajudaram a criar muitos dos padrões de 
emoções, pensamentos e sentimentos. Vocês eram como pintores cósmicos, 
criando novas cenas, criando novos eventos para Tudo o que É. Oh, sua 
conexão com aqueles das estrelas é realmente a conexão com vocês mesmos.
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Mas chegou um momento na criação, mesmo com todas as ferramentas com as 
quais vocês tinham para trabalhar, todas as compreensões e a liberdade que 
vocês tinham... chegou um ponto onde um impasse energético se estabeleceu, 
um estacionamento da energia. Isso não foi nem bom nem ruim. Simplesmente 
foi. Vocês eram como crianças em um parque descobrindo novas coisas, 
testando coisas novas, criando coisas novas. Finalmente chegou um ponto onde 
vocês não poderiam ir adiante, onde a própria criação não poderia ir mais além.

A criação havia chegado a um impasse. A forma de passar por este impasse, a 
compreensão que permitiria que a criação continuasse, foi um pequeno lugar 
chamado Terra. Vocês escolheram vir para cá. Vocês escolheram usar o véu, 
vocês escolheram a separação do Espírito. Vocês escolheram algo muito 
poderoso chamado dualidade para ajudar a superar os limites da criação como 
vocês a conheciam. É por isso que vocês passaram por tantas coisas aqui na 
Terra. É por isso que não compreenderam quem vocês realmente eram. É por 
isso que vocês têm sido limitados em sua habilidade de criar, ou algo parecido. 
É por isso que vocês estão aqui.

Como já dissemos antes, o próprio trabalho que vocês e os outros humanos 
realizam aqui na Terra é libertar todo o resto da criação para continuar se 
expandindo, para continuar crescendo de uma forma que não podia antes. Mais 
uma vez, dizemos que não há julgamentos sobre este evento, este impasse. Ele 
simplesmente foi. Simplesmente chegou um momento onde compreensões 
profundas eram necessárias. E para que estas compreensões acontecessem, 
um certo grupo de anjos deveria vir para um lugar com um pesado véu, 
deveriam ser separados em sua consciência do Espírito. E então vocês 
escolheram vir aqui. Então vocês deram muito para todo o resto da criação. O 
que surgiu do trabalho que vocês realizaram aqui é o que nós temos chamado 
de "a segunda criação".

Neste ponto, nosso amigo Cauldre nos desafiou, como sempre faz em muitas e 
muitas ocasiões. Ele perguntou: "Mas como poderia haver apenas uma segunda 
criação? A primeira criação não envolve todas as coisas?" Mais uma vez, nós 
dizemos a vocês que a primeira criação chegou a um impasse onde 
aparentemente não poderia expandir mais além sem algumas compreensões 
profundas. Para alcançar essas compreensões seria importante ter as dinâmicas 
da separação, algo chamado de véu. É por isso que nós não temos sido 
capazes de fazer as coisas por vocês. Era necessário que fosse feito por vocês 
mesmos. O véu nos impedia de vir, mesmo quando nós queríamos. O véu 
também preveniu aqueles que viajam em outros lugares no universo de vir para 
cá. Ele mantém todas as coisas separadas. E vocês ainda se perguntam por que 
vocês são honrados. Vocês se perguntam por que nós nos importamos tanto 
sobre o que vocês fazem.

Agora vocês estão chegando em um ponto de transição com todo o trabalho 
que vocês realizaram, toda a liberação e os sacrifícios que fizeram. Vocês estão 
chegando aos estágios finais de sua jornada, de seu preenchimento. Quando 
vocês passam pelo período de nada, vocês então irão para o período de 



176

permitir todas as coisas, de ver como as coisas realmente operam e trabalham. 
Este é o momento de não tentar afetar ou forçar os resultados, mas 
simplesmente observar como a energia funciona. Depois disso, meus queridos 
amigos, vocês começarão a ter uma verdadeira integração. Vocês começarão a 
aceitar a Divindade dentro de vocês, com a compreensão e a sabedoria para 
utilizá-la.

Quando nos reunirmos de novo neste círculo daqui a um ano, haverá aqueles 
que estarão começando a compreender a verdadeira criação enquanto estão na 
Terra. O resto seguirá logo.

O amor que temos por vocês não tem medida. A gratidão que temos por vocês 
não pode ser descrita. Nós dissemos a outros grupos que, à medida que vocês 
passam pelo túnel da ascensão, não haverá ninguém para receber vocês do 
outro lado, a não ser vocês mesmos. Pois não há outros que tenham realizado 
isto antes. Eu, Tobias, aqueles do Conselho Carmesim, aqueles que 
permanecem nos três círculos hoje, nenhum deles atravessou o túnel que vocês 
estão atravessando. Vocês são os primeiros a fazer isto. Quando vocês 
chegarem lá, vocês serão recebidos pelo seu próprio Ser.

Então, meus amigos, como vocês já sabem, vocês serão aqueles ensinando aos 
outros e recebendo-os à medida que eles vêm pelo túnel da ascensão, pois 
cada um de vocês é um professor. Cada um de vocês é um voluntário que 
pediu para ser o primeiro. Cada um de vocês disse - e nós ouvimos suas preces 
- cada um de vocês disse: "Querido Espírito, querido Deus, eu farei qualquer 
coisa para estar em serviço. Eu abandonarei qualquer coisa para estar em 
serviço. Eu abandonarei qualquer coisa e farei qualquer coisa pelo bem de Tudo 
o que É." É por isso que vocês estão sentados aqui (e lendo estas mensagens) 
no dia de hoje, rodeados pelas dezenas de milhares de entidades que vieram 
para simplesmente dizer: "Obrigado." Todos nós os amamos ternamente. 
Nenhum de vocês nunca está só.

E assim é.
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