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SERIE DOS PROFESSORES

SERIE DOS PROFESSORES “SHOUD” 1:

“COMEÇA O ENSINAMENTO...”

OS MATERIAIS DE TOBIAS

Apresentando Tobias,

Canalizado por Geoffrey Hoppe

E assim é, querida Shaumbra, que nos reunimos juntos neste espaço, em nossa 
própria dimensão, nossa energia de Shaumbra, para começar a nova série, a Série dos 
Professores. Um tempo pelo qual temos esperado, um tempo que almejamos, um tempo 
que todos vocês se prepararam por um período considerável. Oh, as histórias que vamos 
contar e as histórias que temos para compartilhar com vocês, algumas de agora, algumas 
de quando regressam aqui, algumas de quando vêm visitar o chalet. Histórias 
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assombrosas que se  passou nestes últimos sete anos com vocês. Poderiam escrever 
volumes somente com sua própria história.

Sabíamos que algo especial ia suceder na Terra, na época quando começaram a 
reunir suas energias como Shaumbra há sete anos. Não se sabia exatamente como 
conseguiríamos passar por todo este tempo de transição. Geralmente sentia-se, do nosso 
lado, que não ia ter nenhuma catástrofe da Terra, que as energias da Terra -
particularmente através das preparações que foram feitas com o Kryon - tinham ajustado 
e equilibrado as malhas magnéticas sobre a Terra, e na Terra, para aliviar muitas das 
pressões e tensões que se tinham acumulado em seu interior, mas que ainda tomaria 
trabalho diligente de parte daqueles que tinham se chamado trabalhadores espirituais, 
que tinham chamado a si mesmos anjos humanos divinos. Tremendo trabalho para 
continuar a evoluir a consciência da humanidade.

            Teve perguntas de nosso lado sobre se teria guerras que fizessem estragos em 
todo este processo do desenvolvimento da consciência, mas não teve. Não teve 
nenhuma guerra maior. Sabemos que sempre parece estar justo no limite, inclusive 
agora nas terras do Oriente Médio. Mas sempre há algo que parece impedir ir 
demasiado longe, e é a consciência daqueles que estão a trabalhar sobre o planeta justo 
agora - os movedores de energia espirituais, os mestres espirituais - para impedir que vá 
demasiado longe, para permitir que aqueles que estão esperando fazer uma mudança de 
consciência em sua vida o façam sem ficar atados. 

            Não teve um plano escrito em tudo isto. Nós, junto com vocês, tínhamos nossos 
sonhos e nossas aspirações de como poderiam ir as coisas. Sabíamos que tínhamos o 
que consideraríamos, desde nosso lado e do seu, pouco tempo com a qual trabalhar. 
Indo atrás, a partir de agosto de 1999, quando as energias de Shaumbra se reuniram... 

inclusive se não sabiam o que o Círculo Carmesím era então, mesmo assim estavam a 
trabalhar com Shaumbra. Vocês estavam mesmo assim trabalhando de seu lado para 
começar a reunir estas energias enquanto nós estávamos trabalhando de nosso lado. 

            Em sete anos, fizeram tremendo progresso. Sabíamos que havia sido 
cronometrado. Sabíamos que havia esta coisa chamada o Salto Quântico. Inclusive 
anteriormente não sabíamos a data exata. Não sabíamos quando teria lugar, mas 
sabíamos que estava chegando. Tinha uma tremenda quantidade de mudança de 
consciência que tinham que fazer por conta própria. E, de novo, nenhum de nós sabia 
como resultaria. 

            Tinha - e há - o que vocês chamariam outra equipe que tem estado pronto para 
entrar. Humanos -  que não estão em forma humana justo agora... estão nos reinos 
angélicos - esperando entrar, em caso do trabalho ficasse demasiado exaustivo para 
qualquer um  de vocês, no caso de todo grupo de Shaumbra decidisse deixar que a 
seguinte onda entrasse e fizesse o trabalho. Seres Angélicos que estavam prontos para 
entrar e assumir corpos humanos e encarregar-se onde vocês pudessem ter abandonado. 
Mas não abandonaram. Resistiram. Muito, muito poucos Shaumbra, de fato, 
retiraram-se. Alguns regressaram a nosso lado porque sentiram que poderiam ser de 
mais ajuda aqui. Outros, ao longo do caminho, se  retiraram  ou foram em outra direção, 
mas a integridade da energia Shaumbra permaneceu intacta. Através de algumas das 
circunstâncias mais difíceis que pudessem imaginar em suas vidas, vocês permaneceram 
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intactos. Assim que é uma honra, é de fato uma cerimônia hoje, para nós começar esta 
Série dos Professores.

            Se dão-lhe uma direção à energia, neste salão ou desde onde quer que se 
encontrem se unindo a nós, sentirão algo diferente, diferente de qualquer outro Shaud 
que tenhamos feito. Não é só o começo da Série do Mestre - um ponto de referência a 
novos inícios -  mas se tomam um momento para simplesmente sentir a energia... se 
querem inalar-la, sentí-la com seu corpo, sua mente, seu espírito e definitivamente com 
gnost... conforme começamos a Série dos Professores, já não há alimentação tendo 
lugar. Não mais alimentação. 

            Agora bem, havia uma alimentação tendo lugar numa variedade de níveis 
diferentes quando, no princípio,  nos reuníamos com vocês como Shaumbra há alguns 
anos. Oh, a alimentação era pesada. Vocês vinham aqui para sentir a energia e se 
alimentar dela. Não que tenha algo mau com isso, era simplesmente o que precisavam, 
então. Precisavam esse reabastecimento e esse rejuvenescimento, e nós estávamos 
preparados e o províamos. Introduzimos energias de nossos convidados, introduzimos 
energias dos outros reinos, introduzimos energias de Gaia para que pudessem 
rejuvenescer a si mesmos. Para que pudessem respaldar a construção de sua energia.

Tínhamos alimentação de muitas outras entidades a quem vocês não chamariam 
Shaumbra. Entidades em nosso lado do véo que se  reuniam ao redor... e têm todo o 
direito a... mas também alimentar-se-iam da energia neste salão. Tínhamos seres que já 
não estão em corpo que estão confusos e perdidos em nosso lado. Alguns deles têm um 
tipo de energia vampiro - alimentar-se-iam de qualquer coisa - eles entrariam no salão 
igualmente. Energias escuras, como vocês chamá-las-iam, entrariam aqui. Algumas 
vezes podiam-nas sentir. Algumas vezes podiam sentir entrar o medo, a frialdade, o 
vazio e, por suposto, a maior parte do tempo, simplesmente pensaram que eram vocês. 
Mas estes seres entrariam aqui para alimentar-se porque esse era o equilíbrio ou a 
proporção de energia durante aquelas reuniões Shaumbra. 

Mas, após o que vocês passaram nestes últimos meses, após os Shaud’s que 
ajudaram a criar e entregar, também criaram um tipo diferente de energia nestes 
Shaud’s: Não alimentação. Fixam-se hoje, não há entidades externas, não há fantasmas 
ou inclusive anjos que estejam a tirar energia deste salão. Agora mesmo, conforme 
estamos a lhes falar, vocês não estão a tomar energia de nós. Singelamente estão aqui, 
um Ser soberano, não tendo a necessidade de se alimentar, de tomar. São criadores 
soberanos que, de fato, estão a construir suas próprias energias, e, na realidade, 
utilizando essa energia para radiá-la a todos os outros que encontrar-se-ão com este 
material em algum momento do futuro. Estão a lhes dar sua luz, seu amor, sua energia. 
Assim que é bastante diferente aqui no salão hoje, um tipo diferente de Shaud.

Movemos-nos para a Série dos Professores. Movemos-nos para o verdadeiro 
trabalho, a razão pela qual  vieram aqui à Terra. Hoje vamos tomá-lo um pouquinho 
com mais calma. Hoje não vão ter nenhum convidado directo. Como sempre, há muitos, 
muitos seres que se unem a nós no terceiro círculo somente para observar, singelamente 
para ver como estão indo aqui na Terra. Às vezes convidamos algum convidado direto 
que agrega seu equilíbrio de energia, mas hoje queremos que vocês sintam SUA energia 
neste Shaud. Não há necessidade de algum convidado específico.
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Muita coisa ocorreu em sua consciência nos últimos dois meses. Nos dois meses 
passados vocês permitiram que tudo se acelerasse. Talvez não necessariamente tenha 
manifestado em sua vida física ainda, mas permitiram que a consciência se acelerasse 
rapidamente para que pudéssemos começar esta série, para que pudéssemos começar o 
trabalho de ensino. Queriam começá-lo inclusive, antes do salto quântico. Alguns de 
vocês se questionaram por que não esperamos para começar com todo este ensino; fazer 
esta mudança da energia Shaumbra depois ou, inclusive, no momento do salto quântico. 
Porque Shaumbra, como um todo, sentiu que era importante fazer agora, começar seu 
trabalho de ensino, conseguir a experiência como um professor agora, para estarem 
preparados, estarem prontos para manejar todas as energias que entrarão à hora do salto 
quântico. 

Assim que preparamos uma energia um pouco diferente para este dia. Sem 
convidados. Sem discursos longos. Sem desafios. Não vou empurrá-los até o limite 
como sou conhecido por fazer às vezes - certamente não tão mau como Adamus Queria 
começar esta série primeiro com uma discussão a respeito dos mestres. Que é um 
mestre?

Muitos de vocês - todos vocês - têm alguma idéia, algum estereótipo de um 
mestre em sua mente. Mestres que tiveram, em seus primeiros anos, na escola primaria. 
Mestres que tiveram nas classes superiores. Mestres que tiveram na universidade. Eles 
se convertem em seu exemplo ou seu estereótipo de um mestre. Também tiveram 
mestres espirituais. Assistiram a suas aulas e fizeram seus cursos. Têm uma idéia do que 
é um mestre. Têm uma base para isso. 

Mas o mestre da nova energia também é diferente. Vocês não necessariamente 
precisam estar em frente a uma sala de aula. Não necessariamente necessitam estar com 
um grupo. São mestres em todo momento de todos os dias em sua vida. Inclusive se 
continuam indo ao mesmo emprego que tiveram por um tempo, inclusive se não saem e 
se sentam em frente a uma classe de humanos, mesmo assim estão a ensinar. Mesmo 
assim são um exemplo, ou como Saint-Germain chamá-lo-ia – um Padrão.

Vão perceber que as pessoas chegam a vocês de maneiras inusitadas. Talvez os 
parando enquanto estão comprando numa loja. Talvez seja um colega de trabalho com 
quem a duras penas falam, surgindo de repente num dia e começando a fazer perguntas. 
Ou um membro da família, particularmente um membro da família com quem têm 
estado brigados por um momento, um ex esposo ou esposa, um vizinho de quem quiçá 
nem sequer saibam seu nome ou sobrenome, de repente começa a vir até vocês. 
Algumas vezes eles vão estar abichornados, algumas vezes vão estar um pouco 
confundidos, não sabendo por que  estão aí. Aí é quando o ensino começa. 

E, além de tudo, o ensino não é a respeito de dar  sermões. O ensino não é 
agarrar alguém pela gola de sua camisa e os sentar e os fazer estudar todas as lições que 
vocês ajudaram a criar nestes últimos sete anos. O ensino começa com escutar. O ensino 
começa com uma energia total -  o que vou chamar -  escrutínio total de energia. Eles 
vão dizendo palavras, mas se fixem no que há mais ocorrendo. Vai ter expressão facial e 
linguagem corporal, vai ter movimento de olhos -  e estas são as coisas óbvias. 
Observem tudo o que esteja passando. 
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Terá coisas que eles NÃO vão dizer, mas que são tão importantes como as coisas 
que Se dizem. Observem tudo isto. Logo, observem a energia deles. Agora eu sei que 
vocês dirão: Mas eu não sei como ler a energia, eu não vejo as cores.

Em realidade isto é uma coisa boa. Simplesmente sintam a energia deles. Este é 
um momento maravilhoso para gnost, para introduzir a gnost. Gnost é o conhecimento 
criativo. Gnost está para além da mente. Este é o tempo para escutar com gnost. Que 
realmente está sucedendo com esta pessoa que de repente se acerca e lhes fala? Escutem 
e sintam sua energia antes de começar a falar, antes de começar a falar com eles.

Logo façam-lhes algumas perguntas. Saberão  o que perguntar. Perguntem-lhes 
por que se sentem dessa maneira. Perguntem-lhes se se sentiram desta maneira antes. 
Perguntem-lhes - que está passando por dentro realmente-?. Essa é uma das perguntas 
mais importantes - que está a passar por dentro realmente.

Vejam, os humanos que cheguem a vocês -  os alunos -  vão estar dizendo uma 
coisa mas vai ter muitas, muitas outras coisas passando. Os humanos que chegarão a 
vocês como alunos vão estar enfocando-se em, talvez, um problema ou uma situação 
que é a mais evidente e aparente para eles. Estão procurando uma maneira de aliviar 
alguma dor, por um período curto de tempo, mas geralmente o que estejam a dizer não 
vai coincidir com o que realmente está passando no interior. Alguns de vocês que já têm 
estado fazendo trabalhos de assessoramento e cura sabem isto. Entendem que a mera 
razão pela qual, em princípio, vêm a vocês não tem nada que ver com a realidade da 
situação. Assim que, vão além da superfície, vão além de somente as palavras que eles 
estão a dizer. Escutem cuidadosamente. 

Podem fazer isto também quando estiverem trabalhando com um grupo ou se 
estão numa situação de aula. Escutem cuidadosamente. O que vai suceder aqui, 
conforme vão estar fazendo uma conexão com eles, numa base de humano a humano... 
que vão estar ouvindo suas palavras e observando seus movimentos do corpo e suas 
ações, mas conforme vocês estejam a trabalhar com a energia de gnost e estejam a 
escutar todos níveis, vão começar a ouvir todos níveis adicionalmente.

É uma experiência assombrosa e interessante. Vocês vão ir para além da mente 
deles e vão começar a sentir seu coração. Vão começar a sentir seu passado, inclusive 
suas vidas passadas. Vão, literalmente, ser capazes de começar a conectar com o gnost 
deles, ainda que não esteja ativado em seu interior ou não estejam conscientes do que é. 
Está aí, está em seu campo de energia. Está inativo, está a esperar.

Quando o reconhecem e quando reconhecem a divindade deles, o Deus em seu 
interior... o que, de novo, somente está posto num estado inativo ou está profundamente 
adormecido, porque eles o puseram a dormir... quando começam a reconhecer isso e se 
conectam com isso de uma maneira não mental, através do coração ou como queira que 
o queiram chamar - divindade a divindade - a história inteira deles vai começar a se 
desenrolar diante de vocês. Vão estar recebendo respostas mais rápidas do que inclusive 
possam fazer as perguntas. Vão começar a receber vislumbres de seu passado. Vão 
receber vislumbres e sensações de seus medos. Vão entender mais a respeito deles do 
que possivelmente queiram saber sobre eles. 
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Uma das razões pelas quais lhes dizemos uma e outra vez - não é a respeito de 
vocês -, foi em preparação para ser um mestre porque vai ser muito fácil descrever os 
pensamentos, sentimentos e emoções deles e, se não são cuidadosos, os tomar como 
próprios, porque vocês são altamente empáticos. São muitíssimo sensitivo. Assim que 
entendam que quando estão neste tipo de situação, não é a respeito de vocês. Somente 
estão fazendo a descrição deles.

O mestre entende que não pode dar a resposta. Vocês não podem dar a resposta. 
Um mestre entende que estão aí como um guia. Estão aí como um farol de luz e estão aí 
como um Padrão, como uma energia equilibrada, constante. Não estão aí para assumir 
os problemas deles ou inclusive resolver seus problemas. É assim um mestre da Nova 
Energia. Não estão aí para resolver os problemas por eles.

Estão aí para ajudá-los a descobrir suas próprias respostas. Estão aí para ajudá-
los a desenvolver a solução por si mesmos. Esta é a forma maior de elucidamento, a 
forma maior de ensinar. Como provavelmente notaram - os maiores entre todos os 
mestres, não são os que dão discursos, não são os que se param numa tribuna 
improvisada e lhe dizem aos outros o que fazer. São singelamente uma constante, um 
regular, um equilíbrio, para que outros possam descobrir o seu próprio. 

Falamos a respeito da palavra – mestre-  e sabemos que alguns de vocês têm 
suas preocupações sobre isso. Alguns de vocês se questionam se têm o que precisam 
para ser um mestre. Se vislumbram a si mesmos acima em frente a um grupo e depois 
bloqueiam isso porque dizem: não posso possivelmente estar em frente a um grupo. 
Alguns de vocês pensam de um mestre como um assessor também ou pensam :como 
poderia eu possivelmente assessorar a outros quando tenho tantas de minhas próprias 
questões?. 

Mas Shaumbra, vocês não têm que resolver o problema. Não têm que dar 
discursos. Somente é a respeito de guiar. É a respeito de estar aí e ser constante. Ser 
constante para eles quando sua vida esteja num caos e em turbulência, onde eles se 
perderam tanto em sua própria ilusão, onde se confundiram tanto em sua própria mente, 
que não sabem como sair. Vocês se convertem no exemplo ou, como Saint-Germain 
diz, o Padrão. Não importa o que vocês digam, não é tão importante. Convertem-se 
neste exemplo de energia equilibrada e energia integrada, integrada em cada nível. 
Masculino e feminino integrados, humano e anjo integrados, velha energia e nova 
integradas, integrados em todos os aspectos de seu Ser. Assim que agora se convertem 
no exemplo para eles. 

Agora bem, sim, muitas outras coisas estão se sucedendo enquanto vocês estão 
envolvidos em seu trabalho de ensino. Eles estão a falar, estão a chorar, talvez estejam a 
saltar para  cima e para  baixo, estão atravessando uma espécie de catarse -  que tem 
muito pouco que ver com nada do que realmente  esteja passando. É fácil conseguir 
distrair-se com estas coisas, vejam. É fácil enfocar toda sua atenção em sua crise 
nervosa, em sua catarse, porque isso é o que eles precisam nesse ponto. Precisam de 
alguém como vocês, ou qualquer outro que possa encontrar, para lhes dar atenção e esta 
atenção lhes está permitindo se alimentar. 
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Alguma vez notaram como podem se sentar com alguém e passar não só por 
lágrimas de libertação, senão que quando eles estão passando por uma crise nervosa 
intensa, lhes estão drenando energia de vocês? Estão a alimentar-se. Alguma vez 
notaram como quando eles terminam com sua crise nervosa, lhes dão um grande abraço 
e lhes dizem que os amam imensamente e que foram de tanta ajuda para eles, e vocês 
estão aí sentados drenados e em pasmo e se questionando o que acaba de suceder? Eles 
estão se sentindo melhor. Saem pela porta e dizem que vocês são o melhor amigo que 
jamais tiveram: até, por suposto, o momento que vocês não respondem o telefone na 
metade da noite! 

Assim que o ensino vai ser um pouco diferente, e sabemos que têm noções 
preconcebidas a respeito de todo este conceito do ensino. Sim, para alguns de vocês 
envolverá estar em frente a um grupo de humanos. Alguns de vocês encontrarão grande, 
grande alegria em fazer isso, guiando um grupo, uma vez por semana, ou uma vez por 
mês. Mas para muitos de vocês, vai ser prosseguir com sua vida, desfrutando sua vida e 
singelamente estar aí para aqueles que cheguem a vocês, que precisam esse exemplo. 

Seu exemplo de energia equilibrada - e sim, vocês a têm -esse exemplo de 
energia equilibrada converte-se numa planilha para eles. Podem literalmente sentir seu 
equilíbrio, sua luz e sua integração. Então podem dizer: eu também posso fazer isso, em 
meu interior. Eles os usam como o ponto de referência ou o exemplo. Não levam sua 
energia neste ponto, somente estão a dizer: pode ser feito?. Vão se espelhar em vocês 
dentro de si mesmos e, se o fazem devidamente, vão usar seus próprios recursos 
internos para desenvolver o mesmo tipo de integração para si mesmos,  o que vocês têm 
em seu interior. 

Enquanto continuamos agora, conforme nos movemos para a Série dos 
Professores e nos movemos para vocês aliás sendo mestres, vão ver que vai ser muito 
diferente de algumas das idéias que tinham. Alguns de vocês vão ser mestres numa 
maneira diferente. Vão ser promovidos no trabalho. Vão ser promovidos a um emprego 
onde tenham responsabilidade com outros. Serão seu chefe. Isso é um mestre. Estão a 
ser promovidos porque em alguma parte as energias na companhia, com a 
administração, sentem que é apropriado para vocês estar se movendo dentro desta área. 
Eles não entendem todas estas coisas pelas quais vocês têm estado atravessando nos 
anos passados, não entendem o movimento da consciência, mas sabem que há algo 
diferente a respeito de vocês. Sabem que vocês têm uma qualidade. Vão utilizar 
palavras como –estável-, -inteligente- parece sempre saber a resposta-. Deixem alguns 
deles rasgando a cabeça não sabendo por certo o que é, mas sabendo somente que há 
algo a respeito de vocês. Alguns de vocês vão receber promoções. 

Alguns de vocês encontrar-se-ão a si mesmos numa situação como a de ensinar a 
membros da família. Alguns de vocês vêm de famílias... encarnaram dentro de famílias 
que estão a ter questões emocionais sérias e abusos emocionais, e abusos que tiveram 
lugar vida após vida, energias que precisam ser despejadas agora. E conforme movem-
se para o papel de ser um mestre, vão mover-se a primeiro plano em sua própria família. 
Eles vão começar a chegar a vocês numa forma um pouco diferente. Estão a ver vocês 
como um mestre, como um exemplo e como um que pode ajudar a equilibrar e sanar 
algumas destas velhas feridas de família, um tipo de ferida kármica. Vão estar vindo a 
vocês porque vocês têm aclarado aquelas dentro de si mesmos, têm despejado seu 
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próprio karma pessoal, têm despejado a questão do karma familiar ou o karma ancestral. 
Assim que se vão mover a um novo papel de mestre com sua família.

O ensino vem em muitas, muitas maneiras diferentes. Alguns, por suposto, vão 
estar escrevendo livros. Quero fazer uma nota ao pé a respeito disso, que muitos de 
vocês se sentiram frustrados. Quiseram escrever livros, tiveram idéias maravilhosas. Há 
depósitos ou botequim de idéias nestes outros reinos, nos reinos cristalinos e celestiais, 
cheios com suas idéias que ainda não foram manifestadas na Terra. 

Alguns de vocês tiveram idéias para inventos ou canções ou tantas diferentes 
coisas e têm estado frustrados de que elas não tenham chegado a frutificar. Têm estado 
frustrados que as coisas parecem se atravessar no caminho e depois culpam a si 
mesmos. Enojam-se e alteram-se. Por que não encontraram o tempo para fazer? Por que 
não tem estado aí a inspiração? Muito francamente porque têm estado ocupados 
trabalhando em tantas outras coisas, trabalhando com sua própria evolução de 
consciência. 

Deram-se conta de que, particularmente nestes últimos meses, que foi difícil 
iniciar novos projetos? E os que iniciaram, é como batalhar através deles porque muito 
de sua energia foi consumida, atada dentro de si mesmos, em toda esta mudança de 
consciência que têm estado fazendo. Isso muda agora. Isso muda. Agora bem, não  é 
para pensar que tudo vai ser uma rajada. Ainda estão em dualidade, ainda estão 
batalhando com  a Velha Energia toda a seu  redor, mas vão ter sua própria renovada 
sensação de clareza a respeito de como fazer, a respeito de como utilizar esta energia de 
gnost como a solução e como a manifestação. 

Para aqueles de vocês que têm estado frustrados por não serem capaz de escrever 
esse livro ou criar essa canção, se questionando que têm estado passando ultimamente, é 
somente que têm estado envolvidos com outras coisas diferentes. Isso muda agora, 
como disse. Agora é o tempo de pôr-se ao computador, pegar os pinceles, os cadernos e 
o bloco de desenho.

Estamos a desviar-nos um pouco aqui mas não é coincidência que todo este 
trabalho com sua organização, Círculo Carmesím, não é coincidência que eles estejam a 
trabalhar justo agora -  vocês estão a trabalhar justo agora - para armar isto para apoiar 
suas idéias e seus conceitos, ou apoiar seja em consciência ou ajudar no apoiar 
financeiramente ou ajudar no apoiar o manifestar na Terra. O Círculo Carmesím é de 
vocês. Vocês estão a construir seu próprio tipo de incubadora, seu próprio tipo de 
maquinaria de desenvolvimento agora para que suas idéias e criações se levem a cabo. 

Obviamente, vamos estar falando muito nesta série a respeito de mestres: o que 
assemelha ser um mestre, alguns dos desafios de ser um mestre Nova Energia num 
mundo Velha Energia. Mantenham a si mesmos abertos a conceitos diferentes do que 
um mestre é. Observem, em particular, aqui, deste ponto em adiante, as coisas que 
cheguem a sua vida - pessoas, situações -  nada é um erro. Tudo está a chegar a vocês 
por uma razão. Quando acontece, escutem cuidadosamente. Esquadrinhem e sintam 
todas as energias. Introduzam sua energia de gnost. Terão um entendimento bem maior 
mais  amplo sobre o que está a passar. 
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Gostaria de tomar alguns momentos para repassar o que tem estado passando 
estes meses passados. Em nosso último Shaud da Série da Clareza, dissemos que era 
tempo. Era tempo para o ensino começar. Esse é o por que vieram à Terra. Não vieram 
aqui a limpar karma. Não vieram aqui para somente sentar-se à sombra da árvore. Não 
vieram aqui porque o Espírito acidentalmente desviou-os para cá abaixo. Vieram aqui, 
nesta vida, para ser um Mestre, para estarem prontos e disponíveis durante um tempo de 
mudança de consciência sem precedente.

Nunca teve uma mudança como esta na humanidade, jamais. Inclusive nos 
tempos da Atlântida. Algumas vezes vocês e eu tendemos a falar muito romanticamente 
sobre Atlântida ou inclusive Lemuria. Mas foram tempos muito difíceis de fato. A 
consciência movia-se muito, bem mais lento nesse então, porque ainda estávamos a 
acostumar-nos a ela. Ainda estávamos a acostumar-nos a estar num corpo físico. Ainda 
estávamos, num sentido, irritados de alguma vez ter assumido o corpo físico e acedido a 
fazer esta viagem na Terra! 

Mas agora pegaram o ritmo. Estão acostumados a sua corporalidade, estão 
acostumados a operar num mundo físico material. Agora aceitam-no como uma segunda 
natureza. Agora estão prontos para mover-se para uma consciência compassiva mais 
rápida. E como descobriram nestes anos que passamos juntos, uma mudança de 
consciência pode ser difícil, pode ser desafiante. Uma mudança de consciência não é 
necessariamente o que pensam que vai ser. A mudança de consciência às vezes faz voar 
em pedaços todos os velhos conceitos e as velhas idéias - esta idéia de ser o super 
humano. A mudança de consciência não os vê dessa maneira, não os vê somente como 
um super humano com super poderes. Realmente não o entende dessa maneira. Vê-os 
como espírito e divino. Assim que nestes sete anos aprenderam uma quantidade 
tremenda sobre a forma em que muda a consciência e a forma em que vocês se adaptam 
a isso.

E, justamente agora ela  está a ir mais rápido que nunca. E, si, algumas das 
meras razões pelas que estão a ver guerras que estão ai, e guerras potenciais surgindo, é 
que a consciência está a mover tão rápido que está a pôr sobre o tapete estas questões.

(Linda espirra). ¡Saúde... gnost! (montões de risos relativos às referências 
cósmicas de Geoff e Linda durante a introdução).

Vêem-no no mundo tudo a seu redor. Não é diferente do que vocês têm estado 
passando todos estes anos. Recordam as batalhas e as escaramuças que tiveram consigo 
mesmos? As questões que foram trazidas à superfície devido à mudança de consciência 
dentro de vocês? As dificuldades e as provas e tribulações pelas quais passaram? Suas 
próprias batalhas internas. Agora simplesmente estão vendo fora de vocês. 

Estão a ver velhas questões, por exemplo com Hapiru -a família de Hapiru - a 
qual são ambos: os judeus e os palestinos. É o mundo judeu e o mundo muçulmano. É 
uma questão velha de família que está a ser empurrada ao primeiro plano. Está 
demandando resolução agora mesmo. As energias têm estado desequilibradas por um 
longo tempo e está demandando resolução. Como o vão resolver, depende deles. 
Poderiam fazê-lo através da destruição, o qual é às vezes uma energia de resolução 
muito interessante tal como vocês encontraram em suas próprias vidas. A destruição 
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pode com segurança atirar velhas energias, conseguir que as energias se movam de 
novo. Ou podem fazê-lo de outras maneiras, formas mais pacíficas, maneiras mais 
iluminadas. 

Assim que, o último par de meses têm estado passando muito, muito rápido. Se 
sentiram-se presos em certos projetos ou se as coisas não se moveram adiante num nível 
material, é porque vocês têm estado submetidos à sua própria transformação.

Agora bem, falamos durante nossa reunião anual a respeito desta energia de 
gnost, uma energia que é sua. Não vem de nós, é sua. Tem estado aí, somente tem 
estado desativada. Tem estado ociosa por uma variedade de razões, indo todo o caminho 
de regresso aos tempos de Atlântida onde basicamente a encerramos fora da 
consciência. Indo aos tempos também onde vocês simplesmente não queriam isso. 
Queriam um tipo diferente de experiência sem gnost. Que assemelha somente utilizar 
corpo, mente e espírito? E defino espírito aqui como sendo energia de força vital. 

Às vezes há uma pergunta: bom, que queres dizer com espírito? Não estou 
falando a respeito de um deus. Não estou falando a respeito de uma entidade ou deidade 
particular. Estou a falar a respeito de espírito como energia de força vital. Queriam 
averiguar o que assemelhava somente ter corpo, mente e espírito? como eles 
funcionariam sem este elemento de gnost. Mas em nossa recente reunião, introduzimos 
de volta dei um gnost... de regresso para aqueles de vocês que elejam o usar.

Gnost é uma energia brilhante. Gnost é conhecimento criativo. Gnost é a 
energia, a porção de vocês, o aspecto de vocês que pode tomar uma idéia ou um 
conceito, pode tomar algo que é muito criativo - uma inspiração - e depois canalizar 
aquelas energias abaixo através de seus reinos interdimensionais e ajudá-las a 
manifestar ou converter-se em sólidas, estáveis e equilibradas aqui neste reino.

Vocês são muito interdimensionais por direito próprio. Têm muitos, muitos 
níveis em seu interior. Só estão a operar num pequeno espectro daqueles níveis agora 
como um ser humano. Gnost abre o portal para integrar muitos destes níveis 
interdimensionais em seu interior. Vão encontrar esta energia de gnost a ser invariável. 
É uma ferramenta incrível para ajudar a manifestar idéias e sonhos nesta realidade. De 
novo, é muito difícil falar a respeito de gnost porque não é uma energia que se origina 
desde a mente. Não pode ser manipulada pela mente. Absolutamente resistir-se-á a isso. 
Não pode ser limitada pela mente. Assim que a energia gnost está em seu próprio reino.

Agora bem, a coisa interessante é que vão encontrar que sua mente está mais 
que feliz de trabalhar com gnost. Sua mente vai pegar o ritmo conforme comecem a 
usar. A mente entenderá que tem um novo amigo, que é um colega que vai tirar muita 
do ônus  da mente. A mente inicialmente vai tratar de controlá-lo porque assim é como 
a mente foi programada, até agora. Mas conforme comecem a usar gnost, a mente 
deixará ir, a mente parará de tratar de controlar, e singelamente permitir que esta 
solução de gnost entre. 

A mente fará o que faz melhor. Ajudará a manter as coisas organizadas, manterá 
sua base de dados e bancos de dados da informação, e ajudará a materializar algumas 
das fases finais... a pôr em ação algumas das coisas que precisam fazer como um criador 
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que também está a viver na Terra justo agora. A mente, por exemplo, sabe como 
manejar um carro. Gnost não necessariamente sabe como fazer isso. A mente sabe como 
operar seus dispositivos de computação. Gnost fá-lo-á uma experiência mais satisfatória 
e criativa, mas é a mente que controla as mãos e os dedos e algo da informação 
armazenada tal como a linguagem que usam. A mente é maravilhosa fazendo estas 
coisas.

Gnost vai permitir-lhes manifestar e criar sem todo o forcejar. E, de novo, 
espera  que vocês o usem, mais que nada. Espera que vocês permitam entrar em sua 
vida, e sabemos que é um pouco de paradoxo porque dizem, “mas, como o uso? Defina 
gnost. Ajuda-me a criar um quadro”. E nós não podemos. De nenhum modo. Somente 
podemos introduzí-lo a usá-lo em sua vida.

Agora bem, conforme mais e mais Shaumbra trabalhem com a energia de gnost, 
vão ser capazes do definir melhor e com mais precisão. Terão mais de uma base de 
dados ou uma base de experiência desde onde falar dele ou propor. Mas justo agora 
gnost é uma energia simples e formosa. Novamente, não vem de nós. Não vem de 
nenhum ser deus distante. Não vem da Terra. Vem de vocês.

Mencionamos que gnost esteve basicamente perdido ou desativado por um longo 
tempo. É tempo agora para que ele regresse, mas notem que não fizemos uma ativação 
de gnost, porque literalmente não estamos a reativar algo de antes. Não estamos 
trazendo de regresso ao gnost que conheceram nos dias primeiros de Atlântida. É 
diferente agora. É uma energia totalmente diferente e serve-os diferente. É a peça 
faltante de que falei recentemente.

Vou pedir-lhes - e continuarei pedindo-lhes - que o usem uma e outra vez de 
novo. Às vezes podem pôr-se frustrados porque não sabem como o usar, parecerá que os 
ilude por tempos. Pegue um momento para reintegrar isto dentro de sua vida material 
justo agora. Continuem trabalhando com ele. Continuem respirando com ele, e sempre 
recordem que não está vindo fora de vocês. Já está aí dentro. 

É um dos quatro componentes que foi construído dentro do desenho do ser 
humano muito antes de que chegassem à Terra. Têm o corpo físico, a mente, o espírito é 
sua energia de força vital, e gnost, o conhecimento criativo. Não confundam gnost com 
divindade, essa é uma discussão completamente diferente. Senão que estamos a falar a 
respeito das quatro ferramentas que o humano, o ser divino, trouxe consigo à Terra. 

Assim que falamos a respeito de gnost. Trouxemos essa lembrança de regresso 
quando nos encontramos há algumas semanas. Depois Kuthumi entrou, regressou. Foi 
uma delícia tê-lo de regresso, tal delícia e, na verdade, tenho que dizer que ele diz que 
estava fora escrevendo livros e que não lhe deu tempo para fazer mais nada (alguns 
risos). Ele estava literalmente fora, em outros reinos, longe, muito afastado do reino da 
Terra, em outras dimensões, nos - é muito difícil de descrever - mas nos reinos 
angélicos ou galácticos fazendo algum trabalho muito, muito importante em ajudar a 
ajustar energias. 

Como lhes falamos a respeito antes quando... antes de que viessem à Terra no 
que chamamos nos dias das guerras das estrelas... tudo chegou a uma paralisação. Tudo 
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se deteve. Todas as energias pararam de fluir. Aí foi quando se decidiu criar este lugar 
chamado Terra para procurar resolução ao - porquê. Porque todas as energias fora do 
Lar chegaram a se paralisar.

Bom, essas energias têm estado despertando recentemente. Essas energias estão 
regressando à vida. Se pudessem vocês imaginar justamente  congelar tudo, deter tudo 
até que alguma resolução foi alcançada neste lugar que chamam planeta Terra, alguma 
resolução foi alcançada através da Ordem do Arco. Tudo foi detido em todas as outras 
partes da criação fora do Lar. Aquelas têm estado acordando ultimamente. Têm estado 
saindo de seu congelamento profundo e têm estado voltando à vida. Estas energias estão 
começando a mover-se outra vez.

Alguns de vocês sentiram isto em seus sonhos profundos porque estão 
intimamente conectados a eventos que sucederam há muito tempo e que têm estado 
contido. Assim que têm estado sentindo coisas estranhas que sucedem na noite, porque 
essas energias estão voltando à vida agora. Conforme elas voltam à vida, é quase como 
vocês saindo de um sonho, sabem como estão atarantados e incertos de que está 
passando, nem sequer sabem que dia é. Isso é o que parecem estas energias de outro 
tempo faz muitíssimo. Ainda que isso teve lugar no passado é ainda equivalente no 
presente a como vocês estão justo agora. 

Assim que enquanto estas velhas energias estão a acordar, tendem a estar 
confundidas, tendem a estar um pouco resmungonas, tendem a estar muito famintas de 
energia. Kuthumi tem estado trabalhando com uma equipe que tem estado regressando a 
estas energias em acordar, para as ajudar a entender o que está a suceder, ajudar a 
entender que há este lugar chamado Terra que foi criado, para as ajudar a encontrar 
resoluções a suas questões. Este lugar, a Terra, está finalmente elevando seu nível de 
consciência e está a dar pé a que todos estes outros reinos e dimensões acordem.

Assim que há muitos passando desses níveis. Esse é o porque de alguns de 
vocês pudessem se sentir dispersos, pudessem se sentir um pouco frustrados. Estão 
sentindo seu lar, a sua família Angélica. Assim que ele tem estado lá atrás, passado o 
ano trabalhando com estas dimensões, em despertar realidades do passado.

Há um impacto significativo... é duro de explicar aqui, mas há um impacto 
significativo que sucede na Terra e que sucede em todos os outros reinos. Tomem, por 
exemplo, um pensamento seu. Somente um pensamento aqui por um momento de que: 
”Céus, desejaria que Tobias não continuasse assim neste dia de hoje. Está a dar-me 
tanto sonho sentado aqui em minha cadeira“ (risos).   Agora esse simples pensamento 
tem sua própria identidade, tem a sua própria - se fôssemos fazer uma analogia em seu 
mundo justo agora - tem seu próprio código – 0- e – 1-  em si. É como um padrão 
digital, mas não é digital, é a consciência. Tem sua própria impressão.

Agora esse solitário pensamento basicamente sai para os outros reinos e, em 
nosso lado do véu esse solitário pensamento dá pé a mais de mil respostas a ter lugar em 
nosso lado. Há anjos que têm que trabalhar em equilibrar e transportar essas energias. 
Cada singular pensamento que têm como esse, tem mil reverberações em nosso lado, e 
essas reverberações  inclusive chegam atrás dentro do tempo, de regresso onde tudo 
chegou à paralisação. Assim que podem se imaginar a quantidade de trabalho que tem 
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que ser feito aqui, em nossos reinos, basicamente ajudando a continuamente equilibrar e 
ajustar cada peça de consciência que vocês desenvolvem.

Dissemos-lhes, faz muito tempo, vocês estão na vanguarda. Não estão nas 
linhas traseiras dos reinos angélicos, estão no primeiro plano. Tudo o que fazem tem um 
impacto aqui atrás - assim que: deixem de pensar tanto! (risos).  Dêem-nos um dia de 
descanso! 

Mas, a sério, o impacto de suas mudanças de consciência acordou todas estas 
outras energias. Kuthumi tem estado ocupado com isso. Ainda que ele é bastante a 
personagem, bastante o comediante, o querido Kuthumi é um dos seres mais sábios e
simples que eu tenha conhecido. E digo – simples - com a mais alta forma de respeito. 
Quando um ser -  qualquer entidade -  pode simplificar sua energia, pode simplificar 
tudo sobre si mesmos, são verdadeiramente soberanos. Um Ser soberano não é um 
complicado. Um Ser soberano não tem todos estes sistemas complexos dentro de si, se 
voltam muito simples. Por que? Porque tudo está integrado. Tudo chega a se integrar de 
volta dentro de uma ressonância Angélica muito simples. Kuthumi é simples.

Kuthumi é maravilhoso. Por isso lhe foi pedido pela Ordem do Arco, e 
particularmente pelo Arcanjo Miguel, que fosse atrás e trabalhasse com algumas destas 
velhas energias que estão a acordar. Ele também falou recentemente a vocês a respeito 
da energia de gnost, a solução, o fato de que não, realmente não têm problemas, 
simplesmente na realidade não permitiram que uma solução entre em sua vida. E estou a 
falar-lhe não só a Shaumbra, estou a falar a todo o que escutará. Singelamente não 
tiveram uma solução. Kuthumi introduziu-o de maneira tão formosa e simples. 

E depois, por suposto, Saint-Germain entrou para realmente apertar-lhes seus 
botões. Saint-Germain falou a respeito da iniciação da Ordem do Círculo Carmesím na 
Terra. Como recordam, Saint-Germain é responsável pelas energias de organização, 
administração e manifestação. Saint-Germain ajuda a conectar a terra e solidificar 
energias. É um experiente. É o que poderia converter pedra em ouro. É o que poderia 
fazer aparecer água do nada, inclusive no meio do deserto. Entende que toda energia 
está disponível, toda energia está em lienzo.

Ele é o artista e a pode levar para uma estrutura... para a ilusão, talvez, da 
estrutura... mas dentro de uma estrutura que o pode servir de qualquer maneira. Ele 
entende. É o mestre de permitir que toda energia o sirva.

Assim que entrou para iniciar o Círculo Carmesim na Terra. A energia do 
Círculo Carmesim era ampla e formosa, mas agora era tempo para o verdadeiro 
trabalho. Era hora de ir para além de somente falar. Era hora de parar de somente reunir-
se uma vez ao mês, ter discussões a respeito da vida, era tempo para vocês sair e fazer o 
trabalho. Ao iniciar a Ordem do Círculo Carmesim, Adamus Saint-Germain está a 
ajudá-los - trabalhando com vocês - para solidificar e estruturar estas energias. 

Vão ver uma estrutura com o Círculo Carmesim, alguns de vocês podem estar 
um pouco temerosos disso. Vão ver um edifício, e logo dois, e logo três e depois por 
todo mundo. Vão ver Centros de Serviço Shaumbra em estruturas, em edifícios. Vão ver 
um fluxo de energia ou diretrizes de energia em torno deles em ordem a manter essa 
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energia e essa estrutura em seu estado mais são de ser. Vão ver o Círculo Carmesim, em 
si mesmo, não somente operando nos outros reinos. Dissemos-lhes faz muito tempo que 
a Universidade Shaumbra foi criada há anos -há décadas de fato -  nos outros reinos. 
Vocês tinham o anseio da trazer à Terra e Saint-Germain, ao iniciar a energia, 
estruturando a energia, o permitiu chegar a ser mais fácil, mais rápido. Permitiu a vocês 
ter as ferramentas que precisam ou desejam como mestres da Nova Energia. 

Ele iniciou àqueles que estavam desejosos, como Estandartes – ou Padrões - de 
Nova Energia. A iniciação é a respeito de aceitação. Basicamente estava a perguntar-
lhes - aceitam este papel- ? Aceitam seguir adiante? Escolhem realizar sua paixão em 
vida ou querem manter-se à margem e continuar falando sobre isso? Querem somente 
sonhá-lo ou querem fazê-lo?

Isso parece como uma pergunta óbvia com uma resposta óbvia mas há aqueles 
que preferem sonhar e não fazer. Sonhar cria uma sensação de anseio e desejo, a qual, 
em si mesma,é uma energia aditiva. Sonhar permite-lhes sempre o manter fora de vocês, 
nunca verdadeiramente tendo que tomar responsabilidade. Sonhar é uma energia de 
sonho, uma energia suave e macia. Vocês sonham todas estas coisas maravilhosas mas: 
podem ir para além de ser um sonhador e ser um criador? Introduzam-no a estes reinos 
da Terra. É por isso que estão aqui. Vieram à Terra para fazê-lo, para manifestá-lo na 
energia mais densa jamais conhecida.

Assim que, Saint-Germain  ao lhes perguntar... se escolherem ser iniciados, 
estava perguntando se escolhem ir para além do sonhar, manifestá-lo e fazê-lo e,  tomar 
responsabilidade por isso. Não ter ele ou eu, Tobías, fazer por vocês senão  vocês o 
fazer por si mesmos.

Supõe-se que fez surgir questões. A questão na superfície, se fossem olhá-la,
veriam que é a respeito de suas vidas anteriores nas Ordens. Como Saint-Germain disse, 
foram expulsos, lhes foi pedido que se fossem. Mas foi-lhes pedido que se fossem, não 
porque tivessem cometido erros - ainda que isso é o que tinham sentido em seu coração 
-  foi-lhes pedido que se fossem porque a tinham superado, porque os idosos dessas 
Ordens, trabalhando com Seres angélicos em nosso lado, sabiam que vocês estavam a 
estancar sua energia ao permanecer nessa Ordem. Estavam a suprimir seu próprio 
crescimento. Tinham ido para além do que a Ordem lhes podia dar e inclusive para além 
do que vocês pudessem lhe dar de regresso à Ordem. Assim que lhes foi pedido que se 
fossem -  ir-se por sua conta -  para que primeiro pudessem se converter em sua própria 
Ordem soberana. Assim que quando Saint-Germain falou a respeito da iniciação, fez 
surgir todas estas imagens, todas essas lembranças do passado a respeito de lhes ser 
pedido que se fossem. 

Mas também, o que realmente estava passando, e umas das questões muito 
difíceis, os botões que estavam apertando, foram a respeito de - estão prontos para ir 
para além de sonhar, desejar e esperar? Estão querendo ir para além de algo deste 
trabalho criativo - e trabalho criador - que fazem durante seu estado de sonho, que 
fazem em alguns destes reinos astrais, estão a querendo introduzir à Terra agora? Essa é 
uma pergunta difícil. 
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Requer um tipo diferente de ser humano anjo, ir para além dos sonhos e 
realmente deixar que isso se manifeste aqui na Terra, porque então fica muito óbvio. 
Uma vez que começam o manifestar e o introduzir à sua realidade, está justo defronte de 
vocês. Assim que são todas as perguntas sobre - sou um criador suficientemente bom? 
Ou, Sou demasiado bom como um criador? São tão bom criador  que fazem uma 
brincadeira a respeito de mover céu e terra e a seguinte coisa que sabem é que há uma 
tormenta tremenda fora de sua casa que por pouco arranca sua casa e joga abaixo todas 
as árvores? Isso os faz pensar duas vezes a respeito de sua habilidade, sua capacidade 
como um criador.

Assim que ele estava a apertar seus botões ao dizer - são deveras vocês? São 
deveras vocês ou simplesmente vão continuar sonhando a respeito disso? Questões 
árduas. Questões árduas.

Falou também do fato de que, se escolhem a iniciação, escolhem se converter 
num Standard da Ordem do Círculo Carmesim, que teriam um correspondente. 
Escolheu cuidadosamente a palavra “correspondente”. Não disse guia, -guia - tem uma 
conotação totalmente diferente. Mas um correspondente é um Ser angélico em nosso 
reino o qual entra. É diferente de um corredor. Os corredores têm uma responsabilidade 
para equilibrar e transportar energias de uma parte a outra. 

Um correspondente é, basicamente, um Ser angélico que teve na Terra antes, que 
foi altamente treinado em algumas das escolas em nosso lado sobre a Nova Energia, a 
respeito do papel de vocês como um mestre. Um correspondente é uma interconexão de 
um a um com vocês do nosso lado ao seu. Um correspondente não é um que vá fazer 
por vocês, mas o correspondente vai ajudar continuamente a equilibrar suas energias em 
nosso lado. Um correspondente também vai estar continuamente lhes transmitindo 
informação e energia  a partir do Conselho Carmesim.

Um correspondente vai ser, talvez, um auxiliar do mestre, um ajudante que tem, 
especificamente, em seu trabalho de ensino. Não em sua vida geral, não se fazendo 
serviçal para pagar suas contas e coisas como essa, senão que o correspondente vai 
corresponder nos reinos angélicos ao que vocês estão fazendo nos reinos da Terra. 

Assim que quando estão sentados em frente a um grupo de estudantes, alunos 
humanos, como estamos justo agora - falando a um grupo de humanos divinos 
maravilhosos - os anjos correspondentes que agora entraram estão a ajudar a  Cauldre e 
a nós e a vocês a ver mais que o diminuto, estreito espectro de consciência. O 
correspondente ajuda a ver o espectro completo do que está a passar, em nossos reinos e 
nos seus. Assim que teremos essa energia com a qual trabalhar.

De novo, sabemos que Saint-Germain apertou muitos botões, e era sua intenção. 
Ama fazer isso! (Tobías rindo entre dentes). Como vai esse velho dito... aliás, ajudou-os 
a instalar alguns dos botões somente para poder apertá-los (risos).

Assim que Shaumbra, nos últimos meses têm estado em ritmo acelerado, muita 
mudança de consciência. Vão começar a dar conta em sua vida quotidiana.
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Também gostaria de contar uma história hoje, somente uma curta. Um curto que 
quiçá vai ajudar a ilustrar algo de sua viagem e a viagem dos alunos com os que vão 
estar trabalhando.

Assim que tomemos uma respiração profunda aqui... sinta de novo as energias 
em nossa dimensão, nosso espaço que criamos. Não há nenhuma alimentação passando. 
Assombroso. Nenhuma alimentação. Assim que não estão sentindo  esse pulsar de 
energia que algumas vezes fazem quando estão aqui. Não estão  sentindo  a drenagem
de energia. Estão posados nesta energia soberana hoje.

Assim que gostaria de contar a história de Joly. Joly era uma jovem rainha 
formosa, formosa. E o reino sobre o qual governava era chamado Taibus. Isto é 
semificção, um tanto real. É uma conglomeração das energias de  muitos de vocês, 
assim que sintam a si mesmos agora conforme conto a história da Rainha Joly.

E enquanto conto esta história vou pedir, em particular, sentir as energias, em 
acordar nestes lugares onde Kuthumi tem estado fora trabalhando com elas. Lugares que 
existiram faz muito tempo, lugares onde vocês vieram, lugares que justo agora estão a
se pôr em contato com vocês numa variedade de formas diferentes. Quando disse que 
iam ser um mestre, não somente disse que vão estar ensinando humanos aqui na Terra. 
Abordarei mais disso mais tarde. 

Assim que Joly era uma jovem rainha formosa e governava sobre Taibus, e as 
terras de Taibus se estendiam tão longe como o olho podia alcançar e depois para além. 
Às vezes dizia-se que o sol nunca se punha em Taibus já que era tão grande, tão vasto. 
Por suposto, como uma rainha, ela herdou seu papel no trono de sua mãe que também 
foi uma rainha, que o herdou de seu pai que foi o rei. Ela provinha de uma linhagem de 
realeza.

Assim que, conforme ia crescendo, a jovem Joly raramente ia fora dos muros do 
reino, muito raramente saía às terras de Taibus. Foi treinada desde cedo a ser uma 
governante, a ser realeza. Foi estruturada e disciplinada a entender as regras e as leis da 
terra e foi treinada a ser um juiz e um júri para aqueles que em algum dia chegassem 
ante ela quando fosse rainha. 

Herdou o trono muito jovem e foi-lhe dada a responsabilidade agora de ouvir as 
queixas, ouvir os casos, ouvir todos os diversos argumentos que estavam a passar com 
os súditos do reino, e ter que fazer decisões e regras e julgamentos. Todos os dias eles 
viriam perante ela.

Às vezes era um casal de recém casados que estava a brigar alegando que não 
podiam resolver suas diferenças assim que, eram trazidos ante a Rainha Joly 
parareceber uma sentença. E ela fazia. Consideraria ambos lados da energia e depois 
faria seu julgamento e estaria feito. Nenhuma pergunta era feita ou as cabeças rolariam.

Às vezes tinha disputas sobre terra. Donos de terra vinham a ela com uma 
queixa de que alguém tinha roubado a terra do outro, tinha movido as cercas  que 
cortavam  as diferentes lotes de terra. E, com muito pouco conhecimento do que 
realmente estava a passar, ela teria que proferir uma sentença para um lado ou outro.



17

As pessoas viriam  a ela com toda classe de problemas e questões e seus dias 
estavam cheios com nada mais  do que transmitir regras e regulamentos e depois se 
assegurar de que cada palavra dentro de sua sentença era acatada. Ela era justa e honesta 
tanto como podia ser. Entendia que tinha uma responsabilidade para cada um no reino. 
Tinha um entendimento da responsabilidade de que sua palavra significava tudo, assim 
que, portanto devia manejar sua palavra muito sagradamente. Devia dirigir cada caso 
que chegava ante ela com honra e equilíbrio.

Mas, conforme passaram alguns anos de transmitir sentenças, pôs-se muito 
cansada e frustrada com seu trabalho. Questionava a si mesma, cada noite, quando 
voltava a suas próprias habitações, ”deve ter uma maneira melhor de fazer isto. Deve ter 
uma maneira melhor  do que somente transmitir sentenças àqueles que estão a ter 
conflitos, porque não estão aprendendo nada. Não estão a aprender como resolver os 
problemas Eles não estão a aprender como o resolver entre eles mesmos. Estão 
simplesmentente vindo aqui pelo julgamento final e a última palavra”. Às vezes a 
Rainha Joly dizia a si mesma, “nem sequer sei se fiz a decisão correta. Sei tão pouco a 
respeito de quem vêm ante mim. Sei tão pouco. Realmente cometeram esse crime pelo 
que foram acusados? Realmente roubaram a sua família e amigos?”

Assim que continuou desempenhando seu papel como uma rainha, seguiu 
transmitindo veredictos, mas esta sensação de impaciência, ou sentimento de estar 
inquieta se pôs pior e pior e pior ao ponto a ter severas dores de cabeça tipo enxaqueca. 
E, no meio de suas enxaquecas, por suposto, todos seus casos da corte se foram 
acumulando e mais e mais pessoas em confusão contando com ela para a resposta. E 
quando não estava a ter uma enxaqueca, tinha um resfriado ou uma gripe ou algum tipo 
de aflição porque não estava feliz com o que estava a fazer. Assim que deu a si mesma 
estas coisas em ordem de evitar ter que regressar em cada dia e sentenciar. Por suposto 
agora as coisas estavam pior no reino porque não tinha ninguém para estipular como 
deveria proceder.

Num dia de total frustração e total desespero mandou seus guardas a chamar o 
Idoso Sábio dos bosques. Oh, todas estas boas histórias têm o Idoso Sábio dos bosques 
(risos), e, devido que ela sabia algumas histórias, sabia que devia ter um Idoso Sábio em 
algum lugar do reino. Assim que eles o trouxeram. O levaram a suas habitações 
privadas e ela falou com o Idoso Sábio e disse, “estou tão frustrada no que estou a fazer. 
Não tenho alegria ou felicidade nisso. O que mais me frustra é que ninguém está a 
aprender. Simplesmente continuam ocupando-se, fazendo as mesmas coisas que sempre 
fizeram, e sabem que se chegam à pior situação têm que vir ante mim para uma 
sentença. Quase sinto como estou a recolher, sentindo toda sua culpa e vergonha, todas 
suas questões, e já não quero isso. Disse, quero ser uma mestre. Quero ensinar em vez 
de julgar. Quero ensinar em vez de regulamentar. Assim que, Idoso Sábio, que posso 
fazer?.

E o Idoso Sábio pôs-se cômodo e tomou uma respiração profunda, porque isso é 
o que os idosos sábios fazem (alguns risos), e disse, “deves renunciar a teu título como 
rainha. Deves afastar-te deste formoso palácio magnificente. Deves disfarçar a ti mesma 
como um plebeu. Deves marchar a uma aldeia pequena em algum lado onde ninguém te 
conheça e depois podes começar teu trabalho como mestre”.
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Agora bem, Joly estava um pouco preocupada a respeito de tudo isto já que isto 
significava uma mudança maior em sua vida e não sabia se poderia verdadeiramente 
disfarçar a si mesma e não sabia se poderia renunciar à comodidade desta mansão 
formosa, este palácio formoso que vivia. Mas depois de um pouco de contemplação e 
pensando a respeito de servir por outros trinta, quarenta, cinqüenta anos, em cada dia 
fazendo sentenças e julgamentos, disse, “farei”. Então, o Idoso Sábio, disse, “sempre 
espere o inesperado. As coisas não são o que parecem (risos, Tobías rindo entre dentes). 
Mantém teus olhos abertos, mantenha a ti mesma num lugar equilibrado e estável”. 

Assim que, em várias semanas mais tarde, a rainha escreveu uma longa nota e 
disse que ia visitar algumas terras estrangeiras sozinha. Queria ver que havia para além 
do oceano. Fez arranjos de que ninguém fosse vir e tratar da encontrar, que ela 
regressaria algum dia. No ínterim, qualquer que tivesse problemas e questões, precisasse 
de sentenças , deveria procurar outros na corte. Empacotou  muito pouca coisa para que 
pudesse se disfarçar como uma plebéia e se foi para uma das aldeias pequenas onde 
nunca tinha ido antes, uma aldeia chamada Povo Comum (alguns risos, Tobías rindo 
entre dentes). E disse, “aqui é onde vou começar meu trabalho de ensino”. Disse, Aqui é 
onde verdadeiramente vou começar a encontrar minha paixão”. Estava emocionada a 
respeito disso, pensando que poderia ensinar a todos em Povo Comum todas estas 
coisas maravilhosas e sábias. 

Instalou-se com uma família que estava alugando um quarto, eles precisavam do 
dinheiro extra. Tinham um montão de problemas. Tinham problemas financeiros. 
Tinham problemas um com outro. Estavam a brigar o tempo todo. Joly pensou para si 
mesma, “este é um lugar excelente para começar meu trabalho de ensino”.

Assim que se mudou, desempacotou seus pertences e, imediatamente, começou 
a tratar de lhes ensinar. Aliás, não sabia o que era o ensino, não entendia de que se 
tratava tudo isto, mas foi pelo pai na família e começou a dizer, “bom, a razão pela que 
estás a ter todos estes problemas financeiros é porque não estás a balançar teu 
orçamento. Estás  gastando mais do que podes. Só estás trabalhando poucos dias na 
semana e portanto, não tens suficiente dinheiro para alimentar a tua família, e devido a 
isso tua família está a discutir e brigando um com outro”.

E ela tinha um grande sorriso em seu rosto enquanto falava com Bob, o pai da 
família. E ele esmurrou com sua mão a mesa, o suficiente como  que para assustar a 
Joly um pouco, e disse, “quem és tu para me dizer sobre minhas finanças? Não tens 
idéia. Gostaria que deixasses o quarto e nunca tratasses de me falar a respeito de como 
manejar minha situação até que tenhas caminhado com meus sapatos”.

Ela sabia que... tinha um montão de problemas familiares e sabia que a jovem 
adolescente chamada Susana estava a ter um muitas questões com a família, com 
noivos, com coisas em sua vida, assim que pensou, “bom, em vez disso serei uma 
mestra para Susana”. E sentou-se com Susana e disse, “agora estás a ter problemas com 
este garoto porque ele está tratando de te controlar e não está a dar a atenção que tu 
queres e aqui está o que precisas fazer”, e deu a Susana um alguns conselhos. E Susana 
alçou-se de costas, franziu o cenho e disse, “quem és tu para me dizer o que deveria 
fazer com meu noivo. Nem sequer estás casada! Provavelmente jamais tens estado com 
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um homem e mesmo assim entras e estás a tratar de resolver meus problemas” Saia de 
meu quarto imediatamente! 

Dentro de poucos dias, com Joly tratando de ensinar a todos nessa casa, tratando 
de fato de aconselhá-los ela foi lançada à rua. Aprendeu uma lição valiosa aqui. 
Aprendeu a lição de que há muita gente que, de fato, não quer seus problemas 
resolvidos. Se vais ser um mestre, não podes forçar aqueles que escolhem ficar com 
seus problemas.

Bom, Joly não se rendeu em Povo Comum. Cedo encontrou alguns amigos ao 
dar uma volta pelo restaurante e chegou a conhecer uma jovem mulher encantadora 
chamada Bárbara, e se puseram a conversar. E Bárbara estava cheia de toda classe de 
problemas e questões. E Joly estava tratando de ajudá-la, tratando de resolver as 
questões, mas singelamente não parecia poder se fazer compreender por sua nova amiga 
Bárbara. E Bárbara, simplesmente, continuava sem parar e sem parar a falar de seus 
problemas de saúde e seus problemas emocionais, a respeito de quantas vezes tinha 
estado casada, e a respeito de seus conflitos com todos seus filhos .

Joly estava muito preocupada porque também não era capaz de ajudar a sua 
amiga Bárbara e, num dia, teve que  se afastar, teve que ir e parar de tratar de ser uma 
mestre para Bárbara. E aqui aprendeu uma lição muito valiosa igualmente. Há algumas 
pessoas que realmente não querem ajuda. Há algumas pessoas que somente querem 
falar a respeito de seus problemas  que são os maiores de todos. Não estão a procurar 
resolução. Às vezes somente querem ter essa energia de saber que seus problemas são 
maiores e melhores, que eles são mais especiais que qualquer outro humano. 

Agora bem, Joly estava um pouco consternada com todo este assunto do ensino, 
mas decidiu seguir tentando. E conheceu a um homem jovem, um homem jovem que 
tinha um interesse nela e Joly tinha um interesse nele - ajudar a ensinar-lhe. Ela estava a 
querer fazer qualquer coisa a estas alturas para ensinar! (risos). Passou noites, passou 
dias com ele, falando e praticando, e cada vez que o deixava... seu nome era Jim... cada 
vez que se ia, se sentia exausta e drenada no ponto onde sentiu a si mesma pondo-se 
doente outra vez. Sentiu-se a si mesma completamente esgotada ao ponto que num dia 
disse, “simplesmente já não posso te ver mais. Já não posso tratar de ser uma mestre 
para ti”. E disto ela aprendeu uma lição valiosa igualmente. Há algumas pessoas que 
realmente não querem mudar. Somente querem tomar tua energia. Isso é exatamente o 
que ele estava a fazer com ela, somente lhe roubando sua energia.

Assim que para fazer uma história longa ainda mais longa... (muitos risos) para 
fazer uma história longa ainda mais longa, Joly finalmente se pôs tão frustrada com 
tratar de ensinar em Povo Comum que se foi. Rumou para  tratar de encontrar ao Idoso 
Sábio nos bosques, e efetivamente fê-lo . Sentou-se e disse, “eu queria ser uma mestre, 
tinha tal paixão - tal paixão - mas nada disso funcionou. O povo não queria mudar. 
Queriam estar com seus problemas. Somente queriam alimentar-se de mim. Somente 
queriam falar de como eram grandes e especiais seus problemas mas realmente não 
queriam fazer nada. Assim que, supõe que deva fazer agora?A onde supõe que devo ir?”

            E o Idoso Sábio nos bosques tomou uma respiração profunda, como o idoso 
sábio nos bosques sempre fazem  (risos), e disse, “parte do problema aqui Joly, uma das 
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coisas sobre as que tratei de te advertir, é que não tinhas a experiência, não tinhas o 
conhecimento para verdadeiramente ser uma mestre. Tinhas a paixão, mas não tinhas a 
experiência. Agora tens que marchar a outro povo, a um lugar diferente. Tens que 
assumir e experimentar todos os problemas que a gente comum tem. Tens que te dirigir 
a este lugar chamado Campo Comum e Corrente; tens que te casar; tens que ter filhos; 
tens que tomar um emprego; tens que esquecer que alguma vez foste a rainha; tens que 
esquecer que alguma vez quiseste ser uma mestre. Tens que ir lá e singelamente viver e 
experimentar o que semelha ter todos estes problemas e questões para que tenhas 
verdadeira e profunda empatia pelos mesmos aos que queres ensinar.”

E Joly pensou sobre de onde tinha vindo. Pensou a respeito do reino. Pensou a 
respeito de sua paixão. Não sabia aonde mais ir, assim que tomou o conselho do idoso, 
se foi a Campo Comum e Corrente, se casou, teve filhos e cedo se esqueceu. Esqueceu-
se a respeito do por que ela estava ali. Estava a viver como todos os demais.

E isto continuou por ano, depois de ano, depois de ano, totalmente esquecendo 
que alguma vez tinha sido rainha desta grande terra de Taibus. Até que um dia sentiu 
algo sobrevindo. Sentiu como uma sacudida e estrondo em seu interior. Sentiu tudo em 
sua vida começar a mudar. Agora não podia recordar de onde tinha vindo, mas sabia 
que algo estava a passar. Estava a atravessar por um re-acordar.

Agora bem, tendo esquecido de onde vinha, esquecido por que saiu a esta longa 
viagem, mas sentindo que tinha algo errôneo dentro, se sentindo muito confusa e 
frustrada, não sabendo para onde mais voltar, estava a vagar num dia nos bosques e se 
encontrou com o Idoso Sábio. Ela disse,” Idoso Sábio” -  e lógico ele a reconheceu-
Idoso Sábio, há algo mudando em minha vida e não sei  o que é. Algo que me deixa 
infeliz. Eu era uma esposa, era uma mãe, tinha um bom emprego, mas já nada disto é 
satisfatório. Assim que, que está a passar? Ouvi que tu és um Idoso Sábio que pode me 
ajudar”?

Assim que o Idoso Sábio a sentou e com certeza ele recordava  que era a rainha, 
a recordava como a mestre, e lhe contou a história, lhe contou como ele a recordava. 
Porém ela não acreditou. Não podia aceitar o fato de que ela tinha sido rainha. Isto era 
demasiado grandioso. Não podia aceitar o fato de que tinha renunciado a ser a rainha da 
grande terra de Taibus para sair e ser uma mestra. Isso parecia uma loucura. Não podia 
aceitar o fato de que inclusive tinha se  dirigido a Campo Comum e Corrente e 
esquecido quem era, para ir se meter à viver como um plebeu. E o Idoso Sábio disse, 
“fizeste isso para que tivesses a empatia, para que pudesses ser a mestre, para que 
pudesses ajudar a tua gente”.

Ela se desagradou muito com ele, se entristeceu muito. Sentiu medo. Sentiu 
náuseas. Sentiu-se insegura e desorientada porque tudo isso estava a sacudir sua 
realidade -  sua realidade de que somente era uma pessoa comum.

O Idoso Sábio disse,   ”Se, eu te disseste que te sentasse e falasse contigo e te 
recordasse de quem tu és, te recordasse que agora que desenvolveste a empatia, vivendo 
como todos os demais, vivendo na ilusão, vivendo na consciência de massas; agora 
podes ser uma mestra. Dantes estavas a tratar de ser um pregador . Dantes estavas 
tratando de sair e dizer a outra gente como viver. Mas agora podes verdadeiramente 
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sentir pelo que eles passaram. Tens o coração e o alma e a empatia. Agora podes sair e 
fazer o que originalmente te propuseste fazer”.

E, nesse momento, Joly recordou tudo. Recordou ser rainha. Recordou ir a Povo 
Comum e tratar de mudar a todos. Recordou entrar neste sonho profundo, este coma de 
consciência, para que esquecesse, para que pudesse viver como todos os demais. 
Recordou que se propôs fazer isto em ordem de verdadeiramente servir a seu reino e a 
todas suas gentes. 

Nessa recordação acordou-se, olhou o Velho Sábio nos olhos e disse, obrigada. 
Obrigada por estar aqui comigo o tempo todo, todo este caminho. Foi uma viagem 
incrível. Agora posso sair e ensinar. Agora posso ter essa paixão que procurei 
perenemente. O abraçou e o beijou  e disse, “por verdadeiro, esqueci-me de perguntar 
teu nome, Idoso Sábio”. E ele sorriu enquanto punha seus pés sobre a otomana, tomava 
um gole de seu vinho e uma baforada de seu charuto (risos) e disse, “meu nome é 
Tobías” (muitos risos). 

Agora bem, Shaumbra, lhes conto uma história muito longa... podia tê-la feito 
bem mais longa, na verdade... (risos) conto-lhes esta história porque ela é vocês. Tenho 
estado com vocês todo este tempo. Alguns de vocês têm um tempo árduo aceitando que 
foram líderes e dirigentes de famílias angélicas. Têm um tempo árduo equilibrando isso, 
não é a assim? Como que os enlouquecem. 

Têm um tempo árduo entendendo que foram escolhidos por sua família Angélica 
para vir aqui à Terra representando a uma das 144.000 energias da Ordem do Arco. Têm 
um tempo árduo entendendo que tiveram  renunciado a ser realeza em favor de sua 
família Angélica, renunciado a isso para que pudessem ajudar a lhes ensinar, para que 
eles pudessem aprender de vocês. Têm um tempo árduo entendendo que alguma vez 
tivessem deixado seu lar angélico para vir aqui e se disfarçar a si mesmos como um 
humano, como um plebeu, como Bob, como Patrícia, como Maria, como quem quer que 
seja. Vestir-se como todos os demais, atuar como todos os demais. 

Saint-Germain apertou uns quantos botões quando lhes falou. Disse-lhes que 
eram especiais. Vocês são mestres. Este é um grupo especial. Apertou um par de botões 
porque vocês têm um tempo árduo aceitando isso. Conseguiram perder-se tanto na 
consciência - a consciência comum.

Mas eu estou aqui para lhes recordar. Eu sou o Idoso Sábio, estou aqui para lhes 
recordar de por que se foram, porque deixaram a sua família Angélica. Estou aqui para 
recordar-lhes de como trataram de cumprir justamente esta paixão de ser um mestre e 
tropeçaram umas quantas vezes no passado. Como quando realmente se submergiram a 
si mesmos nesta energia de Terra e humanidade, e desenvolveram a empatia no interior 
e a sabedoria, para agora poder ser um mestre. 

Vocês vão ser mestres, não somente para os humanos aqui na Terra, senão para 
sua família acordar atrás no Lar.

E assim é! 
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E assim é, queridos Mestres Shaumbra, que continuamos a energia de nossa 
reunião. Antes de começar  com as perguntas e respostas queremos simplificar a 
discussão que acabamos de ter. 

Têm que entender que quando entramos para falar com vocês do nosso lado, às 
vezes seguiremos sem parar e sem parar (risos, Tobias rindo entre dentes), porque 
simplesmente desfrutamos estar em sua energia. Outras vezes toma uma certa 
quantidade do que  vocês medem como tempo, para entregar e trabalhar com as energias 
com as que tínhamos intenção de trabalhar com vocês no dia.

Se quiserem resumir o que acabamos de falar neste Shoud juntos, é o fato de 
que o ensino é bem mais abarcador  do que pudessem ter imaginado. Muitos de vocês 
estavam olhando do ponto de vista superficial, pensando a respeito de estar em frente a 
classes com outros humanos. Isso é só uma pequena, pequena parte disso.

Vocês também estão ensinando, trabalhando com suas famílias angélicas 
originais, as mesmas que deixaram faz eons de tempo. Rumaram para  sua própria 
viagem, para aprender e para eventualmente ensinar. Vieram aqui à Terra para aprender 
lições muito valiosas que têm que ver com energia e todo o cosmos.

Puseram a si mesmo numa espécie de estado de ser presos aqui, apegados num 
corpo físico numa energia muito desacelerada para que pudessem regressar até o final, e 
entender tantas coisas que sucederam quando estavam nos reinos angélicos.
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Puseram a si mesmos aqui para que pudessem desenvolver o entendimento e ter 
a empatia e compaixão para tratar com as questões que sua família celestial está tendo, 
ou pudesse ter, particularmente no ponto onde começaram a acordar outra vez. E isso
está sucedendo agora. Aí é onde Kuthumi tem estado. Tem estado trabalhando 
adiantando o trabalho que vocês estarão fazendo também com suas famílias celestiais. 

Assim que, há muito mais neste trabalho do que só ser um professor a outros 
humanos com os que estão trabalhando aqui na Terra. Vocês vão estar ensinando  a suas 
famílias celestiais também. 

Quando Saint-Germain passou pelo mandato de iniciação para o Círculo 
Carmesim na Terra, isso impactou muitos de vocês de maneiras diversas. E uma das 
razões pela quais os impactou, e, às vezes, inclusive levando o brilho em um nível de 
medo, foi que devido a isso, se deram conta que foi o que tinham vindo fazer aqui. É a 
culminação de centenas e, às vezes, milhares de vidas aqui na Terra, para aprender essas 
coisas a respeito da energia e a respeito do entendimento de si mesmos como um Ser 
soberano, como Deus também, para que pudessem, então, trabalhar como um mestre 
com aqueles que são de sua família angélica. E isso propôs muitas questões porque 
alguns de vocês estão se perguntando se verdadeiramente estão prontos. 

Alguns de vocês esqueceram quem são e por que vieram aqui. Foi um tempo 
difícil para  aceitar o fato de que vocês eram o equivalente à realeza com sua família 
angélica. Às vezes são tirados do equilíbrio por isso. Não sabem como tratar ou usar 
isso. Por isso é que tomamos um momento hoje para desenredar, para desenvolver essa 
energia, para gentilmente lhes recordar, de novo, a razão inteira pela qual deixaram seu 
lar angélico e o que estão fazendo aqui na Terra agora. 

Assim que, com essa breve explanação, ficaremos encantados de responder a 
seus questionamentos.

LINDA: Tobias, tivemos algum contato direto com Shaumbra em Israel e, como 
podes imaginar, há um grande desequilíbrio se produzindo e eles gostariam de ter algo 
como informações do que pudessem fazer, efetivamente, justamente agora em Israel.

TOBIAS: A coisa importante para Shaumbra em Israel, a terra com a qual  estou 
tão familiarizado, é entender que este conflito que está prosseguindo lá, tem tantas 
variáveis em si mas, em seu núcleo, é um argumento de família. É da família angélica 
de Hapiru. Vocês são parte de todo este altercado familiar e argumento familiar que está 
tendo lugar. Vai há eons de tempos. Falamos a respeito disto em nossas sessões em 
Israel há vários anos.

Há uma energia ou uma tensão opressora que tem que sair agora. Toda energia 
procura resolução e, particularmente, quando fazemos a transição para uma nova era, 
para uma nova energia. Há velhas energias  que  têm que cair fora. A melhor coisa para 
Shaumbra em Israel fazer agora é continuar fazendo seu trabalho, seu serviço, é se 
adiantar e ser os mestres agora mesmo. Não assustar-se afastando-se, não se esconder. 
Se escolherem ficar em Israel é para começarem a ser professores.
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É importante agora mesmo, inclusive na terra de Israel -com o qual não estamos 
podendo ir neste momento - é importante juntar suas energias. Permitiram a si mesmos 
ficarem muito divididos. Têm muitas divisões dentro da energia de Shaumbra em Israel. 
Vocês são um reflexo da energia da família de Hapiru. Se quiserem seguir adiante, 
juntem suas energias. Deixem ir suas agendas pessoais. Entendam que se se reúnem 
como Shaumbra, abrem um Centro de Serviço, abrem uma Universidade Shaumbra em 
Israel; que estarão fazendo  mais pela consciência que praticamente tudo o mais que 
possam fazer. 

É uma situação difícil lá e nós não somos adivinhos. Não há ninguém que possa 
profetizar o que vai suceder, inclusive de um dia para o outro. Se há paz temporária 
imposta pela comunidade exterior, será temporária. Hapiru tem que encontrar suas 
próprias soluções. É muito como o conto que narramos antes da rainha que saiu para 
tratar de solucionar problemas de família e não funcionou. A família não queria que 
seus problemas fossem resolvidos, não queria a interferencia externa. Isso é o que está 
sucedendo na comunidade internacional agora mesmo. Estão entrando sem um 
verdadeiro entendimento da natureza da energia Hapiru e Hapiru inclui ambos, o que 
agora chamam de judeus e palestinos. Inclui os judeus e muito do mundo árabe. É uma 
situação de família, a família tem que solucionar.

Mas para Shaumbra permaneçam abertos no que estão fazendo. Reúnam suas 
energias. Deixem que as energias de Hapiru reflitam completamente então, na energia 
unificada de vocês. 

Obrigado. 

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1 (um homem ao microfone): Olá Tobias. 
Realmente me sinto como sendo um professor e posso sentir a emoção e a paixão nisso 
- tu sabes, quase como embaixo da superfície. Mas esta escolha de ser um mestre faz 
surgir um par de interrogações e questões humanas.

TOBIAS: Certamente, e estás falando não somente por ti mesmo senão por 
conta da maioria dos Shaumbra! 

SHAUMBRA 1: Oh sim. Assim que adivinho que estou somente como que me 
questionando, tu sabes. Onde começo? Aonde vou agora, sabes?

TOBIAS: Excelente pergunta! (risos). É uma pergunta que tantos Shaumbra têm 
estado fazendo ultimamente - onde começo-? -  Que faço? De fato, começas na base do 
que já tens. Em outras palavras, ganhaste uma quantidade tremenda de sabedoria e 
conhecimento em todas estas  tuas vidas. Não queres desfazer-te disso, não queres 
começar de novo. Tomando essa base de experiência atual, e uma vez que dês tua 
intenção para ser um mestre, uma vez que fazes essa escolha e especialmente uma vez 
que te permites a iniciação do Círculo Carmesim, então tudo começas a mudar. Todas as 
energias a teu redor começam a mudar. Já não tens que resolver aqui acima (assinalando 
a cabeça). Simplesmente começa a suceder. As pessoas chegam a ti. Os recursos 
chegam a ti.
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Se queres fazer algo, agora mesmo, como parte desse processo, há muitas 
escolas maravilhosas que - através do Círculo Carmesim - foram canalizadas por Saint 
Germain ou por mim, Tobias, e que podes abraçar e começar teu ensino com isso. Mas 
outras coisas desenvolver-se-ão adicionalmente. Conforme aceitas este papel e este 
título como um professor, então tudo começa a te chegar incluído o componente Nova 
Energia e o componente de gnost.

Assim que estás aqui sentado justo agora te questionando: que fazer? A única 
coisa é fazer uma escolha e logo tudo vai começar a se enquadrar. Depois, conforme 
começas a enquadrar e as pessoas estejam vindo a ti, a única coisa que tens que 
realmente fazer, é estar equilibrado com respeito a ti.

SHAUMBRA 1: Muito bem. Obrigado.

TOBIAS: Obrigado. O que verdadeiramente estou tratando de dizer aqui é que é 
muito difícil planificar isto até o final para dizer: aqui está exatamente o que vou fazer e 
aqui está como vou fazer, porque de novo, estão tratando com uma situação de Nova 
Energia. Entendam que, uma vez que fazem a escolha, simplesmente  começa a suceder. 
Obrigado.

SHAUMBRA 1: Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2 (da Internet lida por Linda): Minha pergunta 
é: sinto uma sensação de solidão que é particularmente forte agora. Tenho muitíssimo 
para estar agradecida. Tenho dois filhos formosos e um esposo que é Shaumbra 
também, mas apesar de ser Shaumbra, ainda temos nossos problemas. Mesmo assim, 
sinto-me sozinha com ele. Em conversas profundas que tenho com outras pessoas me 
sinto sozinha. Quanto mais sinto que sou uma mestra e quanto mais me desconecto e 
sinta solidão, mais me ponho em contato com esta solidão. Também sei que esta 
sensação é muito velha, estava aí desde que nasci. Como posso mudar isto?

TOBIAS: Esta sensação de solidão é muito, muito comum entre Shaumbra, 
porque saístes por tua conta, deixaste velhas Ordens e Organizações, deixaste a tua 
família angélica, deixaste tudo ao que estavas conectada, te desligaste inclusive de 
coisas como o Campo. Assim que estás por ti mesma.

O presente que ganhastes  é que estás aprendendo a te converter num Ser 
Soberano. Estás aprendendo a encontrar a felicidade no interior. Estás aprendendo a 
achar que teu próprio Ser-próprio-Deus está no interior. Estás aprendendo a introduzir 
todos os diversos aspectos de ti mesma que têm estado espalhados por todas partes mas, 
mesmo assim, esta solidão é persistente porque podes continuar sentindo energias de 
família e amigos e coisas que desconectastes - novamente, uma sensação muito, muito 
comum.

Eventualmente isto é substituído pela sensação de totalidade ou plenitude dentro 
de ti mesma. O fato é que não és dependente de família ou amigos, não és dependente 
de alguma Ordem ou algumas organizações. Devido a que não és dependente deles, não 
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estás te alimentando deles, então podes eleger o que queres participar. Quando fazes 
essa escolha de ser parte de algo outra vez, então perceberás que as energias não podem 
se alimentar de ti e tu não estás  te alimentando delas.

Como um professor para todos vocês, entendam que quando estão trabalhando 
com alunos, eles vão passar por muitíssimas das coisas que vocês passaram. Lembram-
se quando passaram por esta sensação da noite escura da alma, quando estavam na 
escuridão e no abismo, quando passaram por caos e confusão em sua própria vida, 
perdendo empregos e relações e coisas que eram próximas e apreciadas por vocês? E 
depois, recordam quando passaram por um período de solidão? Aí é quando largam 
tudo do que estavam se  alimentando  e que estavam se alimentando de vocês. Mas 
então também, entendam que chegam ao ponto de plenitude, o qual alivia esta sensação 
de solidão que têm agora. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3 (uma mulher ao microfone): Obrigada 
Tobias. Minha pergunta tem a ver com a anterior ao microfone. Recentemente tomei 
uma decisão, que sinto estar fora do reino de algo que eu já tenha feito nesta vida, e de 
alguma maneira me tomou de surpresa quando chamaste ao que eu pensava que era meu 
próprio gênio, um “correspondente”. Tu sabes, porque pensei: oh isto vai pavimentar o 
caminho. Então eu suponho que minha pergunta seja: quanto mais da 3D eu atualmente 
tenho que estar , ou simplesmente permitir - e permito - que as pessoas , ou o que  quer 
que seja, venha a mim?

TOBIAS: É uma combinação de ambas. O que primeiro sucede é fazer a 
escolha, e Saint-Germain expôs para todos muito diretamente, numa maneira muito bem 
determinada, ao dizer que íamos fazer uma iniciação -  e intencionalmente tratando de 
apertar botões  e,com isso, os fazer contemplar e pensar a respeito de sua escolha, para 
os fazer entender que isto não ia ser tomado às presas.

Uma vez que fazem uma escolha isso muda as características energéticas de 
vocês. Muda sua composição energética e, ao mudar a composição, também muda o que 
é atraído a vocês. Se não tivessem feito uma escolha, por exemplo, a respeito de ser um 
mestre, sua composição energética... não quero chamar vibração, é uma composição... 
teria permanecido igual e nada teria sucedido. Uma vez que fazem uma escolha, re-
energizam a si mesmo, quase como um ímã por exemplo, e agora está polarizando a si 
mesmo diferentemente. Isso, em si mesmo, começa agora a introduzir oportunidades 
novas ou diferentes.

Às vezes essas oportunidades chegarão a vocês instantaneamente. Algumas 
vezes tomarão semanas ou meses devido a outros elementos da energia no mundo a seu 
redor... e os reinos angélicos têm que readaptar-se a si mesmos para se acomodar a 
vocês. Dai, então, as oportunidades começam a entrar. As oportunidades são como um 
presente e depende de vocês se os querem desenvolver ou não. Há oportunidades que 
vão ser apresentadas a todos e cada um de vocês de tal maneira que chegarão em seu 
caminho. 
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Então depende desta porção de sua consciência, que chamam humano, se 
aceitam isso, porque vai haver trabalho envolvido em grande parte disso e a 
oportunidade ou o presente está aí, mas agora têm que fazer coisas,  como ir a 
encontros, pagar suas contas, viajar para realizar seu ensino, agüentar ou escutar os 
problemas de outros humanos quando vocês somente querem gritar em frustração e lhes 
dizer que eles são Deus também - se vão! (risos).

Assim que há o que chamaríamos coisas manuais ou humanas que precisam ser 
feitas, e novamente,se contam conosco, se contam com o espírito ou outras entidades 
para fazer por vocês,  já digo: eles não podem. Esse é o porquê vocês estão aqui na 
Terra. Seu Correspondente, este ser angélico, não maneja esse tipo de coisas. O ser 
humano, em seu interior, dirige esse tipo de coisas.

Assim que ouvimos alguns comentários e queixas de Shaumbra ao longo do 
caminho que estão começando a se aventurar como mestres dizendo, “mas não pensei 
que teria que trabalhar tantas horas. Não pensei que, sabes, teria todas estas outras 
responsabilidades que acompanham”. Mas aí é onde a humanidade entra, vejam. Assim 
que é uma combinação reunir gnost com humanidade; permitindo que as energias e as 
oportunidades lhes sejam entregues.

SHAUMBRA 3: Assim que, o que estás dizendo então é que deveríamos ir 
descubrindo a terra.

TOBIAS: Essa é uma pergunta interessante e cai numa coisa muito, muito 
pessoal. Em que nível está sendo criado isto? Quando precisas tomar ação por ti 
mesma? E isto se converte em algo com que tens que  te sentir muito cômoda.

Por exemplo... vamos compartilhar algumas histórias aqui... meramente estamos 
continuamente indo de atrás para adiante com Cauldre e Linda (risos): Fazes o 
compromisso primeiro ou permites que a energia, os recursos e o dinheiro estejam aí 
primeiro? Essa é uma pergunta muito interessante e é uma escolha pessoal. Realmente 
depende onde está teu nível de comodidade. O nível de comodidade deles, bastante 
francamente, está... (Linda ao fundo diz, “cuidado!”, risos)... no que definiríamos nas 
categorias do mais alto risco. Sabem em seu coração que isto é o que querem fazer e 
sabem em seu coração que também estão representando os interesses de Shaumbra, 
assim que estão querendo fazer coisas como - tal como recentemente fizeram - pôr seus 
próprios nomes pessoais num compromisso financeiro muito grande, desconhecido para 
a maior parte de Shaumbra

Assim que depende totalmente de ti. Essa é tua escolha. Aí é onde a energia de 
gnost realmente entra, devido a que tens este dilema: “Qual vai primeiro”? tu sabes, 
“tomo a decisão?” “Salto fora e faço o grande compromisso?”. Gnost entrará e de fato 
apresenta a solução, talvez não da forma em que tivesses pensado, porque o cérebro está 
limitado, senão de uma maneira muito formosa. Assim que minha prescrição  para ti é 
gnost...

SHAUMBRA 3: Obrigado. 

TOBIAS: ... uma vez pela manhã e uma vez pela noite! (risos e aplausos)
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SHAUMBRA 3: Obrigado.

LINDA: Muito bem. Muito bem.Certamente, para brincar doravante vou levar 
pequenos cartazes que digam, Tu és Deus também –vá longe! E vou pô-los em igrejas 
(risos). Soa isso como uma boa travesura! 

TOBIAS: Sem comentários.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Olá Tobías. 
Tenho alguma informação nova - não sabia que eu era parte de 144.000 ou 100... De 
qualquer jeito, podes dizer-me o nome de minha família?

TOBIAS: Não (alguns risos). 

SHAUMBRA 4: Por que?

TOBIAS: Duas razões: Cauldre não poderia pronunciá-lo, não há um humano ou 
ainda algo em inglês que pudesse inclusive entender. E em segundo lugar, temos uma 
política aqui: nunca compartilhamos um nome de espírito.  Com freqüência as pessoas 
perguntam-nos qual é seu nome de espírito, e nunca compartilhamos um nome de 
família. Estas são duas coisas, elementos muito, muito exclusivos e preciosos. Chega 
um momento quando algum dia simplesmente se dão conta o que seu próprio espírito -
ou o que chamariam seu nome de alma - é, e nunca quereríamos os despojar desse 
presente. Seria como desenvolver seus presentes de Natal por vocês. Queremos que 
vocês façam isso, e quando chegam a essa realização, está para além das palavras.

O mesmo vai com a família do espírito. O nome da família do espírito mudou 
também desde que, originalmente pudessem ter estado inteirados e, particularmente 
agora ,nestes 18 meses do tempo, o nome da família do espírito está transformando. 
Devido ao que vocês mudaram, e portanto as energias de sua família angélica mudaram, 
o nome muda também. Não como os humanos - escolhem um nome e ficam com ele 
toda sua vida, a maioria deles. Os nomes angélicos e os nomes de família estão 
constantemente evoluindo e nem sequer é um nome pronunciável. É... às vezes tenho 
que rir entre dentes... é tão difícil, é uma combinação de som, música, um nome, cor, 
vibração, e, às vezes. um pouquinho de grito, tudo misturado em conjunto (risos).

Assim que é muito difícil sequer pronunciar as palavras. Mas o que sucede em 
algum ponto... e pode suceder no meio da noite, pode suceder enquanto estão dirigindo 
seu carro pelo caminho... que  puft: simplesmente o sabem. E é tão profundo e ressoará 
através de cada parte de vocês, e eu nunca quereria lhes arrebatar esse presente.

SHAUMBRA 4: Obrigado.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5 (uma mulher ao microfone): Tobias, tenho 
estado trabalhando com as sessões de Oslo com soltar o controle e elegi totalmente 
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soltar o controle - corpo, mente e espírito - e assim que por que estou me sentindo
entalada com isso?

TOBIAS: Devido aos controles (alguns risos). Há... e digo-o muito a sério... há 
sub-controles nos controles. És um criador tão inteligente - todos são – que, quando
concebem sistemas de controle, sempre têm respaldos e sempre têm respaldos para os 
respaldos! (alguns risos). Um bom controlador sempre tem isso, e o que está sucedendo 
é que agora estás dentro do segundo – e, em alguns casos, um terceiro - nível de teus 
sistemas de controle e estes estão agora dentro dando patadas. De fato são bem mais 
sutis. Estão bem mais escondidos que os sistemas de controle óbvios que estão na 
superfície, mas não são nem proximamente tão fortes. Não são... basicamente podes 
igualar isto com um sistema de segurança, um respaldo para um computador, por 
exemplo, onde tens níveis diferentes, mas os níveis mais baixos tendem a não ser tão 
fortes. Assim que o que estás fazendo é simplesmente trabalhar através dos níveis. 

Agora bem, a melhor coisa para fazer aqui, é permitir a ti mesma desistir do 
controle, é não controlar o processo, vês, porque uma parte de ti está dizendo: “estou 
soltando o controle mas por que nada está sucedendo?” Olha, isso é um pedacinho de 
uma contradição em termos e é, meramente agora, eu diria, um pouco de respiração 
diária. Já soltaste a contrasenha do controle. Em outras palavras, já deste permissão ao 
controle para ir e está começando a fazer isso. Agora somente deixa-o ir. Vais ver que 
simplesmente começa a desaparecer. 

SHAUMBRA 5: Obrigado 

TOBIAS: E estás demasiado na mente aqui... regressa para  cá por um 
momento... 

SHAUMBRA 5: Sabia isso. Sabia isso. 

TOBIAS: Sim. A mente é uma coisa formosa, a mente é uma coisa maravilhosa. 
De fato, gastamos quantidades tremendas de tempo e energia e recursos em Atlântida 
desenvolvendo a mente para fazê-la uma coisa tão perfeita, mas a sobreexcedemos. 
Pusemos demasiado enfoque nela, e sua mente está altamente afinada, altamente 
treinada....

SHAUMBRA 5: Sobre-explodida. 

TOBIAS: ... E sobre-explodida, certamente. E num sentido a sobreexplosão da 
mente também te fez ativar sistemas de controle que nunca deveriam ser ativados. 
Agora estás soltando tudo isso. Estás liberando tudo. Podes aceitar que isso é um 
processo natural e que não tens que o controlar para fazer que ocorra “aceitação” 
significa “natural”. 

SHAUMBRA 5: Sim, obrigado. 

TOBIAS: Assim que, um pouco de respiração, sai e te diverte mais. Deus meu!, 
a última vez... 
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SHAUMBRA 5: Obrigado. 

TOBIAS: Certamente. Perdão por, gracejar, somente gracejo de mim mesmo. 

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone): Sim, Tobias, fiz 
uma escolha muito forte para avançar ao ensinar numa forma atrevida, como seja da 
maneira que se apresente. Algumas tarefas que temos estado fazendo nos colocaram na 
estrada viajando por vários anos e agora parece ter uma oportunidade se apresentando, 
talvez para nos estabelecer, ao menos numa base temporária, dentro de uma área que é 
fortemente militar, fortemente fundamental e tem muitíssimas energias, e inclusive 
poderíamos estar nos associando com um médico muito tradicional no mesmo edifício. 
Somente estou questionando: Estamos melhor se continuarmos viajando ou parando 
num lugar onde podemos mover energia aí? 

TOBIAS: Tu escolhes tua própria designação. Não manejamos por vocês (risos). 
Tu escolhes teu próprio serviço. O que estás fazendo é que basicamente estás sentindo a 
atração de ser capaz de fazer um impacto enorme. Não és alguém que seja tímida, tu, e o 
querido que trabalha contigo, são tremendos movedores de energia.

Vou dizer-te uma preocupação que vejo aqui. Vejo-te atraída a um área que 
definitivamente poderia utilizar o ensino – não pregação, já tem bastante disso. Ainda 
que tens estado viajando por um tempo, vais encontrá-lo muito, muito perturbador 
estabelecer-te. Vais encontrar muito difícil não estar em movimento. Tu, como disse, és 
um tremendo  movedor de energia e, portanto, fica muito difícil permanecer num lugar. 

Assim que se decides fazer isto, entende que não vai ser uma situação 
permanente, que vai ser por um curto prazo. Há tremendo ensino que podes fazer aí 
mas, também, devido às energias imensas nessa área, vai ter uma tendência a te afetar e 
o que tinhas começado como a paixão por ensinar poderia se converter na perversão de 
pregar. E isso entraria em segredo, muito sutilmente, e brevejá não serás um mestre ou 
um ouvinte, és um pregador e um falador. Assim que esteja consciente que essas 
energias poderiam jogar contigo dessa maneira. 

SHAUMBRA 6: De acordo. Obrigado. 

LINDA: Mais duas perguntas. 

TOBIAS: Várias mais. 

LINDA. Não, duas (muitas risadas da audiência). 

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7 (um homem ao microfone): Boa tarde, Tobias 
meu irmão. Gostaria de pedir, de acordo com os Arquivos Akáshicos na qual aceitei 
esta responsabilidade de ser um mestre e um curandeiro, uma benção a ti. 
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TOBIAS: Certamente, tens isso. Tens minha honra e tens meu amor, mais que 
tudo. E te dês conta que não precisas minha bênção, é simplesmente  em respeito a 
vocês, mas me agrada dar bênçãos a todos! (risos). 

SHAUMBRA 7: Obrigado. 

TOBIAS: E obrigado a ti. E, sim, para ti e para todos os outros que, 
particularmente, fizeram a iniciação... e a iniciação - por certo, declararemos isto muito 
enfaticamente e deixarei que Saint -Germain o declare por sua conta em algum 
momento – a iniciação não é algum tipo de controle. A iniciação não é algum tipo de 
restrição. A iniciação é simplesmente aceitar o interior de si mesmos pois foi isso que 
escolheram. É uma auto-iniciação. Não foi inflingida por nós.

Presenciamos recentemente Shaumbra por todo mundo iniciando a energia no 
interior de si mesmos, a energia de gnost, a energia da paixão e a energia do ensino. 
Assim que queremos deixar bastante claro que isto não é nada que esteja sendo 
colocado como um controle. Pessoalmente, no Conselho Carmesim, não cremos em 
nenhuma destas divisões de implantes ou controles ou qualquer destas outras coisas. 
Nosso trabalho é servir a vocês e nosso labor é recordar a vocês quem são e lhes 
recordar que vocês são Deus também. E já o têm dentro. Assim que, obrigado por me 
permitir expressar as idéias do editor.

SHAUMBRA 7: Trabalhamos juntos antes? 

TOBIAS: Certamente - é por isso que estás aqui e eu estou aqui.

SHAUMBRA 7: Obrigado. 

TOBIAS: A essência de Shaumbra vai atrás, principalmente, aos Templos de 
Tien, ainda que todos conhecemos um ao outro em reinos celestiais e todos nos 
conhecemos um ao outro através da Ordem do Arco. Mas, em termos humanos, 
reunimo-nos conjuntamente nos Templos de Tien. Juntamos nossos corações e nossas 
almas e nossas experiências. Foram tempos incríveis, e me engasgo um pouco quando 
falo a respeito dos templos, porque essa para mim foi minha verdadeira família na 
Terra.

As energias de Tien estão regressando através de todos os Shaumbra. Agora, 
apenas a energia desse episódio de Atlântida está regressando. Vejam as mudanças que 
estão tendo lugar atualmente em Cuba e vejam que há energias tratando de competir, à 
toda pressa, como sanguessugas e indesejáveis agora mesmo para se aproveitar de uma 
situação que de fato é bastante formosa. Há energias que querem se aproveitar da 
energia emergente de Tien, que tem estado protegida por um tempo, e que está a cargo 
na atualidade das áreas em torno de Cuba, do que chamariam Presidente Castro. E há 
um conflito maior de energia ocorrendo aqui justamente agora em muitos, muitos níveis 
diferentes. O nível humano com certeza , mas nos níveis etéricos.

Assim que os Templos de Tien eram um lugar formoso e me sinto muito 
protetor, como muitos de vocês o fazem, a respeito dele, mas ali foi onde começamos a 
trabalhar juntos. E logo muitos de nós trabalhamos juntos vidas após isso e ,com 
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certeza, eu não tenho estado ao redor em uns 2.000 anos, mas certamente, nos 
conhecemos um a outro e ainda trabalhamos juntos. 

SHAUMBRA 7: Obrigado. 

TOBIAS : Obrigado  a ti. 

LINDA: Última pergunta.

TOBIAS: Hmm... ( muitas risadas)

PERGUNTA DE SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone): Vim receber um 
pouco de ajuda a respeito de meu trabalho diurno. Uma quantidade de energias mutantes 
está passando por lá,  e não estou certa de pertencer  nesse trabalho. Tenho um conceito 
para um novo negócio. Con certeza , isso é sempre um pouco temível. Quero um pouco 
de introspecção. 

TOBIAS: Certamente, e obrigado por fazer essa pergunta. Novamente, essa é 
uma pergunta pessoal mas é uma pergunta de dezenas de milhares de Shaumbra agora 
mesmo. Têm ideias estupendas Shaumbra. Mantiveram-nas na linha, ou num sentido, 
permitiram a elas ser mantidas na linha, particularmente agora nestes meses passados, 
mas inclusive ao grau de vários anos do tempo, esperando pelo momento correto.

Se têm uma ideia, um conceito, um invento, um livro - qualquer destas coisas -
e se sentem em seu coração, não somente como uma coisa da mente... e há uma 
diferença, deveriam ser capazes, a estas alturas, de dizer quando vem da mente e quando 
vem do coração... mas se esta ideia está no coração, agora é um tempo maravilhoso para 
ir depois disso. Agora a cabeça dirá, “mas, que faço com meu cheque de pagamento? 
Que faço com minha estabilidade? Que pensará as outras pessoas? Terei sucesso? Estou 
louco ao fazer isto?”. Mas o coração diz, “já é hora”.

Combinam agora essa idéia... por certo, ela está flutuando para fora nos reinos 
etéricos justamente agora. Não é uma idéia morta, está revoando lá fora e há muitas, 
muitas delas lá fora. Mas, agora, utilizando gnost podem introduzir e, de fato, 
manifestar ou trazer à vida aqui na Terra. E não é tão difícil. Fomos capazes - vocês 
foram capazes - de tomar energia pura, energia angélica, e de alguma maneira trazer 
isso à Terra e manifestar em biologia e aqui estão parados agora. Isso, em si mesmo, é 
prova de que o milagre pode ser feito de novo. Podem introduzir sua idéia agora a partir 
dos reinos exteriores e materializá-la.

A única coisa que diria é que já limitaste tua idéia em tua mente humana. Já 
puseste algumas restrições, portanto quando ela se... ou quando tu a convides a se reunir 
contigo nesta realidade, vai sofrer um pouco, porque é mais grandiosa do que pensas 
que pode ser, veja. Não permitirás a ti mesma te  dar conta de que estás pondo os freios 
e que estás parindo algo aqui.
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Estás dando à luz a uma criação. Estás tomando a organização disso e estás 
permitindo vir à Terra. Agora deixa-o vir com grandeza. Deixa-o vir em grandiosidade. 
Pára de preocupar-te a respeito de “são meus pensamentos demasiado grandiosos ou 
demasiado grandes, ou estou enganando a mim mesma ou estou disputando um jogo 
comigo mesma”? Isso é, como a querida Janice diria, pensamento humano 
insignificante (alguns risos) e já não queremos humanos insignificantes. Queremos um 
humano forte e equilibrado combinado com divino e gnost e introduzir estas idéias e 
depois observar como crescem.

Assim que... veja por esse lado rapariga! 

SHAUMBRA 8: Pensar grande, eh? (risos e aplauso). Muitíssimo obrigado. 

TOBIAS: Assim que, com isso Shaumbra, adivinho que é tempo de... (risos da 
audiência). Sim honramos e respeitamos o fato de que o corpo humano ainda chega a 
cansar um pouco, o dia se vai e foi um dia maravilhoso.

Quero que recordem, conforme se vão retirando, que tantos de vocês fizeram o 
compromisso para o ensino, observem como as energias rodam dentro para apoiar isso. 
Trabalhem com seu anjo correspondente, não se preocupem a respeito de nomes justo 
agora, isso chegará. Dêem-lhes um apelido se quiserem, mas eles estão trabalhando para 
ajudar com as energias em nosso lado. E dêem-se conta que o ensino é bem mais 
abrangente do que somente ensinar na Terra. Também vão estar ensinando em muitos 
outros níveis, principalmente com sua família angélica. 

Eles têm estado esperando por vocês. 

E assim é! 

Tobias 

Fonte: Círculo Carmesim - www.crimsoncircle.com

Tradução: Eneida Hofmeister 

SÉRIE DOS PROFESSORES “SHOUD Nº 2”

- TECNOLOGIA PADRÃO -

Apresentando Tobias
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Canalizado por Geoffrey Hoppe

02 Setembro de 2006

            E assim é, querida Shaumbra, que chamamos a Ordem  nesta reunião do Círculo Carmesim no 
planeta Terra e introduzimos hoje as energias do Conselho Carmesim. As combinamos juntas para este 
segundo Shoud da Série dos Professores.

            É um deleite para mim, Tobias, estar aqui de regresso com vocês, e estou acompanhado hoje – um 
do lado esquerdo de Cauldre e outro do direito, enquanto que eu estou pleno no centro – estou 
acompanhado por Saint-Germain e Kuthumi lal Sing (vivas e  aplausos da audiência).  A  energia  desta 
reunião é uma soma da minha e a de vocês. Eu estarei fazendo a transferência de energia através das 
palavras, junto com Cauldre, mas, como sabem, estas são as palavras de vocês.  Estes são seus 
pensamentos.  Este é seu coração.  Este é seu Shoud.  Estamos aqui apoiando o trabalho que vocês estao 
executando. Simplesmente estamos compartilhando com vocês onde se encontram nesta incrível aventura, 
a aventura que está levando-os a esta grande – mas inobstante curta – viagem desde o Lar em  que 
percorreram todo o caminho até este ponto.

Tenho que fazer alguns comentários a respeito da apresentação anterior (se referindo à exibição  de 
diapositivos durante a Introdução). Primeiro de tudo, nas cadeiras, na fotografia no lago, era certamente 
eu, Tobias, e Saint-Germain. Quando a foto estava a ser tomada, posamos apropriadamente (risos). 
Estivemos, certamente, relaxando e desfrutando  com um de nossos charutos etéricos - que não fazem mal 
para sua saúde, com certeza (risos). E Kuthumi estava nadando  na água (muitos risos). Não pude resistir, 
não pude evitar - simplesmente tive que saltar dentro.

Assim que estamos hoje aqui reunidos e, conforme começamos este Shoud, nos deixe também introduzir 
a energia de seu Correspondente. Aquele que Saint-Germain mencionou na Conferência do Solstício de 
Verão, que lhes foi atribuído, que os está servido – escolheram servi-los - neste papel incrível para o qual
estão como Professores. O Correspondente não é seu guia, isso é algo do passado. O Correspondente não 
é um corredor. Um corredor tem um tipo diferente de ofício que eles executam em termos de manter um 
equilíbrio constante de energia entre o humano e os níveis divinos e etéricos. Os corredores estão 
transladando energia de ida e volta. Um Correspondente tem um tipo diferente de tarefa- considerem-no 
seu assistente executivo. 

Agora bem, o Correspondente não decide por vocês. O Correspondente não estabelece a direção. O 
Correspondente não é mais inteligente ou divino ou sábio do que vocês são. Ele está aí para prestar 
serviço às necessidades de vocês. Está aí também para ajudar a transportar as energias desde a 
consciência e sabedoria de vocês, de regresso aos reinos angélicos e de regresso a suas famílias 
espirituais. Seria muito difícil para vocês fazer a tarefa de ensinar a suas famílias celestiais enquanto estão 
tão enfocados aqui como um humano na Terra. Estão fazendo parte disso quando viajam fora num 
dormida diurna, quando... às vezes pensam que estão vendo seus programas de televisão e estão fora tão 
longe, (rindo entre dentes) estão em algum outro lado.

Não notaram alguma vez que, quando alguém entra no quarto e diz - oh, o  que houve? Não obstante 
vocês estão olhando fixo na tela, não têm memória consciente de, inclusive, o que estão fazendo. Estes 
Correspondentes ajudam a transportar uma consciência de regresso a suas famílias espirituais. Os 
Correspondentes também trazem de regresso um tipo de informação ou consciência de volta a vocês. Não 
vamos chamar energia, porque é mais como uma informação. Trazem de regresso notícias dos outros 
reinos. Agora bem, conforme estão transportando de regresso, ou introduzindo nesta realidade de 3D, tem 
que ser posto em - pelo menos temporariamente - posto dentro de algo que seja definido e entendido por 
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sua mente humana. Assim que, quando eles estão trazendo de regresso valises cheias de informação 
maravilhosa para vocês, algo disso consegue perder-se na tradução. Não desaparece, não se foi. 
Simplesmente existe num reino ligeiramente alterno, fora, esperando o tempo em que sejam mais capazes 
de compreender através do elemento de gnost, através de suas sensações, através de sua inteligência 
divina. 

Algumas vezes vocês podem sentir esta informação que está regressando. Às vezes é informação muito 
específica a respeito de sua família espiritual. Algumas vezes, notícias a respeito do que está sucedendo 
nos reinos não físicos. Às vezes é informação muito pessoal para vocês. Num sentido, poderiam dizer, 
vindo de seu Eu Mesmo divino,  a partir  dessa parte que é intimamente vocês mas que, às vezes, em seu 
enfoque humano, tendem a esquecer. Assim que o Correspondente ajudará a introduzir essa informação 
igualmente.

Os Correspondentes foram convidados a esta reunião e, no momento, Shaumbra, assumam que somente 
tenham um. Vamos estar trabalhando com isto, conforme continuamos como Mestres, mas justo agora, 
somente um - ao menos um Correspondente primário. Gostaríamos que hoje sentissem a energia de seu 
Correspondente.

Assim que tomem um momento. Como se sentem? Bom, simplesmente permitem a si mesmos  usufruir a 
sensação. Tomem uma respiração profunda para iniciar a sensação, suas energias sensoriais. Tomem uma 
respiração profunda. Cada um de vocês - hoje aqui em pessoa, escutando-nos,  ou escutando isto em 
algum ponto no futuro - seu Correspondente está entrando agora. Também vamos assumir que eles não 
têm um corpo físico ou inclusive uma semelhança com um corpo físico. Vai ser bem mais fácil o 
trabalhar com eles, se não os associam com atributos físicos humanos. Eles são uma entidade. Têm uma 
assinatura única. 

Alguns de vocês podem estar sentindo cores ou tons, isto é devido a que alguns de vocês estão abrindo 
esses centros dentro de si mesmos. Eles são tanto um ser espiritual como vocês o são. Porém não são um 
ser humano.

Eles portam um nome. Portam um tipo de, o que vocês chamariam, uma vibração ou uma ressonância que 
é um nome. Vão-lhes dizer agora, em linguagem de anjos. Não palavras humanas - em linguagem de 
anjos. Alguns de vocês poderiam não escutar uma palavra. Poderiam sentir um pequeno algo ou um 
grande algo. Eles não querem transmitir um nome humano ainda que vocês pudessem perceber ou 
traduzir dentro do vocabulário humano ou alfabeto. 

Assim que tomem uma respiração profunda como um grupo... vamos pedir a eles que entrem em 
ressonância com vocês, que lhes digam seu nome de anjo... Não batalhem. Este não é um lugar para 
estar   na mente. É um lugar para seu coração e para sua confiança. (Pausa)

Agora, inalem essa ressonância. Inalem seu nome, mesmo que percebam algo específico ou não. Agora 
bem, tenho que repreender uns quantos de vocês aqui. Estão duvidando do nome. Estão duvidando do 
nome, seu cérebro está metendo-se no caminho. Vão de regresso ao primeiro que lhes compartilharam, 
esse sentimento, essa sensação. Alguns de vocês estão dizendo, “mas  me senti um pouco atemorizada. 
Isso não poderia possivelmente ser meu Correspondente”. Oh, sim, poderia ser. Porque há capas de 
proteção que vocês põem em  frente a si - são um tipo de sistema de bandeira vermelha – que, às vezes, 
elimina ou impede que as energias externas entrem. Mas vocês estão num espaço seguro justamente 
agora. Não vamos permitir nenhuma entidade escura entrar aqui e se alimentar e vocês também não farão. 
Reconheçam que criaram este espaço seguro. Assim que, a primeira sensação com que se encontraram é 
apropriada. Este é seu Correspondente - seu assistente executivo angélico.

Seu Correspondente vai vincular-se com vocês. Fizeram-no, em realidade, durante o mês passado ou 
então, lenta e gentilmente, para não se intrometer em sua energia. Mas agora vão se vincular com vocês 
muito proximamente. Os Correspondentes não têm estado na Terra antes. Isto lhes permite cruzar de um 
lado a outro das dimensões mais facilmente. Se seu Correspondente tivesse estado em forma física, 
pudessem ter uma tendência a ficar apegados e inclusive regressar para  cá em corpo físico.
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Seu Correspondente é um que conheceram antes. Eles têm estado a seu serviço antes em algum nível, em 
algum reino. Muitos deles estão em serviço no Círculo Carmesim, que é a ordem do ensino angélico. 
Alguns os conheceram de suas outras experiências e correrias dentro de outras dimensões não físicas - um 
amigo, talvez um colega por um período de tempo. Todos aqui, escutando ou lendo: estão tendo esta 
experiência justo agora. Somente lhes pedimos que confiem em si mesmos de que isto é tão real como a 
camisa em suas costas, as meias em seus pés, a cabeça em seus ombros. Assim que tomem uma 
respiração profunda e dêem as boas-vindas a seu Correspondente  dentro de sua vida. 

Agora bem, ao Correspondente, por certo, encantar-lhe-ia praticar com vocês. Eles não falam linguagem 
humana. Não estudaram inglês ou japonês - ou inclusive australiano - a estas alturas (risos). Vão 
conversar com vocês em idioma de anjos, e vocês sabem o idioma de anjos. Há de fato uma palavra mais 
específica para isso, mas não usaremos agora. Vocês sabem o idioma dos anjos. Usam-no pela noite em 
seus sonhos, usam-no cada noite. Assim que não é totalmente desconhecido para vocês, é somente 
desconhecido para esta parte 3D de vocês. O idioma dos anjos não toma pensamentos e os digitaliza. Não 
degrada um padrão de pensamento. Não degrada um nível de vibração. O idioma dos anjos não é uma 
série de palavras que soam estranho aos que associariam com sua linguagem humana.

O idioma dos anjos é um fluxo. O idioma dos anjos é um ritmo, um padrão, um fluxo. Às vezes poderiam 
percebê-lo como música, mas ainda então, isso seria o limitar porque nem sequer porta estrutura musical. 
Simplesmente é, e vocês o conhecem bem, assim que não vamos tratar de definir. O idioma dos anjos é o 
conhecimento. Assim é como nos comunicamos um com outro neste nível, e, assim, é como vocês se 
comunicam conosco quando estão aqui de regresso durante seu estado de sonho ou entre vidas. Seu 
Correspondente vai estar trabalhando com vocês em conhecimento e sentimento no idioma dos anjos.

Seu Correspondente vai assisti-los no trabalho de ensino que fazem. Seu Correspondente vai assisti-los, 
particularmente, nos níveis mais altos de consciência. Vai assisti-los, inicialmente, em abrir passo por 
algumas das capas e os filtros que estão ainda aí. Isso é natural? cada vez que têm estado na experiência 
humana, vão ter estas velhas capas ou filtros. Vão ajudar a trabalhar em remover alguns deles. Vocês têm 
despejado tantos deles nos anos passados, mas ainda há alguns que seria muito difícil para vocês detectar 
por si mesmos. Assim que eles entrarão e assisti-los-ão com isso. É um processo indolor. Às vezes é um 
processo exasperante porque estão tão acostumados a ter estes filtros no lugar. Mas pode ir rápida, 
facilmente, se entenderem que estes são remanescentes do passado e que já não precisam mais.

Seu Correspondente vai trabalhar com vocês, particularmente em introduzir o que chamariam seu próprio 
nível de energias mais alto que vão estar precisando, desejando, em seu tipo de trabalho de ensino que 
fazem. O Correspondente foi atribuído em serviço a vocês, e vai ter uns tempos em que talvez os vão 
sacudir um pouco, talvez lhes dizer que estão se limitando a si mesmos. Vão recordar-lhes seu trabalho da 
paixão do coração. Vão recordar-lhes seu próprio espaço de energia. Assim que vai ter tempos em que 
vão estar pondo um pouco restritos com vocês, mas isto é por acordo com vocês e por todos os que 
trabalham com o Conselho Carmesim. 

O Correspondente não vai estar manifestando coisas na Terra por vocês. Isso está especificamente 
proibido, porque VOCÊS vão estar manifestando. VOCÊS vão estar criando. Como um mestre, vão ser o 
maior exemplo para seus alunos. Assim que, quando lhes peçam que façam algo numa forma material por 
vocês, vão recusar. Estão proibidos de fazer isto. Vão sugerir amável e gentilmente que os façam por si 
mesmos. 

Eles estarão trazendo energias muito importantes - transladando-as em ambas direções. Serão uma 
conexão direta com vocês em seu estado de vigília - seu estado de vigília consciente - com o Conselho 
Carmesim nos reinos angélicos. Vocês vão achar que, antes sentiam que havia uma separação entre sua 
realidade humana e o que chamariam os reinos angélicos. E lhes vão ajudar a cruzar essa fenda até o 
ponto em que vocês o possam fazer por si mesmos, sem esforço, continuadamente, indo de ida e volta 
entre o físico e o não físico. Em algum ponto, poderia ter um número de outros Correspondentes que 
entram, mas eles, num sentido, utilizando palavras humanas, reportarão a seu Correspondente  primário. 

Assim que eles estão unindo hoje a nós nesta reunião para criar um laço forte e amoroso e de apoio. Estão 
aqui para servi-los. Recordem, toda energia está aqui para os servir. A energia quer servi-los. O Mestre... 
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como Saint-Germain diz, o Mestre permite que a energia os sirva, justo como vocês podem permitir que 
seu Correspondente os sirva. 

Agora bem, chegamos em toda esta questão - muitos de vocês, Shaumbra, tiveram isto - não deixarão 
NINGUÉM os servir. Desde um ponto de vista espiritual isso não faz sentido para nada. Inclusive um que 
aparece para limpar sua casa o está servindo, porque eles estão querendo. Há uma necessidade neles de 
fazer isto. Não é servil, não têm que os considerar num nível mais baixo ou mais alto que vocês. É 
simplesmente energia elegendo servi-los. Alguns de vocês estariam renitentes em pedir a outro ser 
humano fazer algo por vocês. Mas Shaumbra,  entendam que há muitos, muitos que QUEREM os servir. 
Verão, não os coloca como seu amo, somente os faz um mestre. 

O mesmo com seus Correspondentes, eles estão aqui para os servir. Estão aqui para servi-los, assim que 
lhes permitam fazer assim. Falem com eles. Digam-lhes o que são suas necessidades. De novo, não desde 
um ponto de vista de criação humana, senão a partir de um ponto de vista mais amplo, de mestre e 
apaixonado. Deixem-lhes saber precisamente o que esperam, o que querem. Estabeleçam a relação e um 
laço com eles e entendam que vocês são os professores. Vocês são os professores.

Se não os utilizam, eventualmente afastar-se-ão. Vai ter outros Shaumbra e outros humanos que precisam 
de um Correspondente. Se não os utilizam, vão ficar muito aborrecidos, não estarão fazendo seu serviço, 
e afastar-se-ão. Assim que é muito sensato a cada dia, seja de manhã, ou à noite, o conversar com seu 
Correspondente e, de novo, em idioma de anjos, não palavras humanas. Comecem a conhecê-los bem, e 
vão começar a estabelecer um padrão muito interessante com eles. Vão estar criando com eles. Eles vão 
estar apoiando suas criações em cada dia. Estão aqui para serví-los. Usem-nos. Eles têm sido treinados 
especialmente para fazer este tipo de trabalho e estão aqui agora. Assim que, sigam adiante e lhes dêem 
um grande abraço.Dêem-lhes as boas-vindas à sua escola. Dêem-lhes as boas-vindas à sua realidade aqui 
na Terra. (pausa)

E, por certo, é muito difícil ofender a um Correspondente. Vai ter momentos em que vocês estejam 
aborrecidos, pudessem amaldiçoar um pouco o que seja que façam, pudessem lhes dizer que estão cheios 
de... “O que quer que seja”. É muito difícil ofendê-los. Eles entendem. Foram treinados para entender 
pelo que vocês passam como humanos na Terra. Estão surpreendidos pelo que vocês estão fazendo. Estão 
surpreendidos de que um ser espírito possa se encarnar a si mesmo em matéria física. É muito difícil 
ofendê-los, têm uma pele grossa! (alguns risos). 

Assim que Shaumbra, agora conforme entramos no âmago deste Shoud... prometo que hoje não vou 
narrar histórias curtas (risos) ou histórias longas... vamos falar por um momento aqui... vamos falar por 
um momento a respeito do estar ocupados. Estar ocupados. Saint-Germain, Kuthumi e eu TODOS nos 
sentamos e nos rimos de vocês (risos), temos que dizer! Uma das coisas mais engraçadas de observar é 
sua atarefada atividade, correndo de atrás para adiante, tratando de encher cada minuto de seu dia, 
pensando que se não estão ocupados, não estão fazendo o que se supõe que deveriam fazer. Pensando que 
sempre têm que ter mais que o suficiente  atividade em seu prato para justificar sua existência.

O estar ocupados converteu-se na nova competitividade com outros humanos, “estou mais ocupado do 
que tu estás, portanto sou mais importante. Estou mais ocupado que todos os demais, portanto todos os 
demais devem parar o que estejam fazendo e prestar atenção em mim”. Bom, isso tem que terminar
Shaumbra. Isso precisa terminar porque basicamente é somente trabalho agitado, simplesmente deixando 
que sua energia repique nas paredes. Sim eu sei, eu sei, estão  a me dizer justo agora que há muito que 
fazer. Quem diz? Quem diz? (alguns risos). Dizem, “bom, Tobias, disseste-nos que temos todo este 
trabalho que fazer”. Mas não disse que têm que estarem ocupados o tempo todo. Não disse que tinham 
que trabalhar duro. Não disse que tinham que esgotar seus recursos de energia em seu corpo, mente e 
espírito.

Esta é uma atividade humana muito comum e vai ficar mais e mais comum em sua sociedade. Conforme 
as coisas põem-se mais rápidas, conforme a energia acelera-se, os seres também vão acelerar. Alguma vez 
viram um hámster em sua roda? É um tipo de energia coincidente. Por mais rápido que o hámster vá, a 
roda vai mais rápida. É o mesmo com a Nova Energia. Por mais rápida que a roda vá, os humanos tratam 
de ir mais rápido. Até o ponto que desgastam completamente a si mesmos ou se põem doentes e depois 
param por um momento e se dão conta: de que tratou tudo isso? Por que simplesmente não usei gnost?
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Vejam, gnost é a antítese de ocupado. São opostos. Podem ser gnost ou podem estar ocupados. Gnost 
ocupa-se disso por vocês. Ocupa-se de tudo e as corridas daqui para lá. Gnost traz as energias para vocês. 
Gnost simplifica as situações mais complexas. Usem gnost. Como a querida Jean expressou em sua t-
shirt: “Tens Gnost”? Deveriam adquiri-lo - é uma coisa boa! (risos).

Os humanos põem-se ocupados por uma variedade de razões. Pensam que têm que estar ocupados. Foi-
lhes dito - por seus pais, seus mestres, seus chefes - que têm que estar ocupados o tempo todo. Mas a 
verdadeira razão é que os humanos permanecem ocupados porque não querem ter que visualizar a 
realidade de sua vida. Assim que se mantêm ocupados. Previne-os de ter que olhar as coisas. Justificam-
no dizendo, “estou ocupado assim que, portanto, devo estar fazendo meu trabalho. Devo ser merecedor de 
estar aqui na Terra”.

Os humanos usam o estar ocupados como uma desculpa para não olhar em seus corações e seus desejos, 
suas necessidades. Usam o estar ocupados por uma razão, para não olhar a beleza da vida. Usam-no para 
não olhar a beleza de seu espírito. Assim que estão sempre ocupados correndo por aí, indo aqui e ali, e o 
único tempo em que tomam um momento é quando estão totalmente exaustos ao final do dia. 

Shaumbra, já não precisam estar ocupados e não precisam trabalhar duro. Trabalhem gnost! ¡Sejam 
gnost! Gnost é uma energia formosa. É sua. Não vem de seu Correspondente, não vem de ninguém mais, 
sempre foi seu. É a resposta. É a simplificação de qualquer situação. 

Ao usar gnost, em vez de estarem ocupados, ficarão bem mais eficientes. Saint-Germain aventurar-se-ia a 
dizer que... estou tendo que checar com ele aqui... 92.5% (risos) da energia de vocês é ineficiente, é 
absoluta energia desperdiçada. Com uso gnost, vão voltar-se bem mais eficientes e, como Kuthumi, vão 
voltar a ser  mais simples. A vida será mais fácil. 

Agora vão ter um pouquinho de dilema conforme isto sucede. Vão dizer a si mesmos, “agora que faço? 
Tenho todo este tempo extra, tudo foi simplificado em minha vida, agora que faço”? Devolvemos essa 
pergunta a ti, querido Criador e querido Mestre: que gostarias de fazer agora que tirastes o estar ocupado 
do caminho? Que há sobre a paixão? Que há sobre a verdadeira razão de viver? Sobre a alegria de 
trabalhar com outros humanos  cujas vidas são ainda caóticas e ocupadas e confusas - semelhante como a 
tua costumava ser? Que te parece trabalhar com eles para os ajudar a simplificar, os ajudar a entender?

Com toda esta energia de eficiência extra que têm, vão ser capazes de criar. Às vezes sabemos que se 
queixam conosco e dizem, “mas Tobias, falas a respeito de criação, falas a respeito de ser estes criadores 
abundantes e mesmo assim nada acontece”. Estão demasiado ocupados. Estão demasiado ocupados, as 
energias não têm maneira de chegar a vocês e vocês não têm maneira de ser eficientes em sua energia de 
criador.

Deveriam estar usando gnost em cada dia, conscientemente. Vou fazer uma sessão especial a respeito de 
gnost (referindo-se a uma próxima sessão de - Perguntem a Tobias -) mas demorei ,por um momento, 
porque quero que vocês estejam trabalhando com isso. Dizem, “mas o que é? Onde está? Como poderia 
encontrar?” Não podem. Somente podem usá-lo. Poderiam introduzir gnost dentro de qualquer situação 
em sua vida. É parte de vocês. É quase como... é divertido, é como dizer,” mas como levo meu corpo a 
uma situação física”? Bom, simplesmente está aí. Somente permitem que seu corpo participe  do que 
estejam fazendo. É o mesmo com gnost.

Gnost esteve escondido por um longo tempo, por muitas razões. Gnost é a energia criativa e solução, e é 
de vocês. É de vocês. Pertence-lhes, assim que simplesmente comecem  a chamá-lo. É um pouquinho 
como seu Correspondente - se não o chamam, irá de volta se esconder. Não temam trabalhar com gnost, 
não podem cometer erros com ele. Gnost não é como as energias de poder com as quais estão 
acostumados a tratar. Às vezes têm medo das energias de poder porque podem disparar de regresso, assim 
que tendem a permanecer longe delas. Gnost não é como isso. Não deriva de nenhuma base de poder, não 
tem um atributo negativo e um positivo. Não é nem sequer parte da dualidade, mas gnost é tão... VOCÊS 
estão prontos; inclusive apesar de que gnost não é parte da dualidade, ele sabe como funcionar dentro da 
dualidade. É o simplificador, o solucionador de problemas.
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Mantenham seu gnost muito aberto e livre. Não tratem de pôr-se tão específicos em dizer, como o 
exemplo que foi dado por Cauldre hoje mais cedo , “preciso $100 assim que gnost é para mim”. Bom, 
agora estão limitando uma força ilimitada. Estão definindo demasiado. Por que quereriam fazer isso? 
Gnost dirige-se e resolve qualquer coisa tal como um assunto de abundância. E, novamente, não tenham 
expectativas de como se faz isso. Pode se fazer de maneiras muito interessantes. Talvez uma delas 
apareça em sua porta - essa é a mais óbvia. Ou talvez gnost entrará e ajudará a remover as questões que 
realmente têm estado retendo a abundância - merecimento próprio. Merecimento próprio. Assim que 
gnost - a solução -  pudesse vir e derrubá-los em relação a seu merecimento próprio, para superar alguns 
desses obstáculos, para que o fluxo natural de abundância possa estar em sua vida. É simples.

Shaumbra,  soltem o estar ocupados. Vamos recordar-lhes - e seu Correspondente vai estar-lhes 
recordando - se estão pondo-se muito ocupados, não estão sendo eficientes. É tempo, então, de tomar essa 
respiração profunda, introduzir gnost - seu gnost, não o de ninguém mais - deixem que gnost vá trabalhar 
por vocês, perfilhe e faça sua situação bem mais eficiente. Bem mais. Continuem usando-o numa base 
diária. Em 30 dias, Shaumbra, sua energia irá ser de  92-5% ineficiente, para menos de 73.1% de acordo 
com Saint-Germain (risos). Seus números, não os meus. A Saint-Germain encanta-lhe dar estes meros 
detalhes específicos (a audiência rindo tontamente). 

Usando diariamente, vão encontrar a si mesmos com energia eficiente e as pessoas notarão. Notarão o 
brilho ao redor de vocês. Notarão uma simplificação. Notarão que já não estão tão complicados. Notarão 
uma maneira relaxada a respeito de vocês. Assim que vamos regressar falando sobre isto - mês a mês - a 
respeito de estar ocupados e a respeito de utilizar gnost. Recordem, eles são opostos. O estar ocupados é 
complicado, geralmente caótico e geralmente é uma evasão. Gnost é uma solução.

Temos duas coisas para discutir hoje com vocês - seu Shoud, seus dois pontos. Um com respeito a seu 
trabalho como um Mestre, o outro ponto é sua personalidade. Ambos são profundos, ambos estão com 
gnost (N.d.E. em realidade a tradução teria que ser – gnosteados-) e são simples. Digo que é simples 
porque vocês captarão Shaumbra, mas tratem de sair com alguém que não tenha passado pelo que vocês 
passaram nestes anos. Vão olhá-los de uma forma bem estranha, mas estes são muito simples. 

O primeiro ponto é a respeito de seu trabalho como um Mestre trabalhando com outros. Vamos dar-lhes 
uma solução muito gnost, ou resposta, que trará paz ao mundo; trará harmonia; é a coisa mais fácil que 
possivelmente pudesse ser feita. Não estamos certos por que não foi percebida antes mas talvez os 
humanos simplesmente não estavam prontos para ela. É assombrosamente simples e extremamente 
eficiente.

Quando estão trabalhando  com seus alunos entendam, não importa o que... podem jogar fora toda a 
velha psicologia, toda a filosofia, todo o lixo intelectual, tudo o mais... e entendam que há um problema 
com os humanos. Um problema. Não usam  o seu poder. 

Agora bem, se os humanos não fizessem isso, vocês não teriam guerras. Se os humanos não fizessem isso, 
vocês não teriam todos os conflitos, não teriam toda a alimentação escura que tem lugar. Não teriam toda 
esta dor. Os humanos rezam todos os dias. Ouvimo-los a todos, desafortunadamente (risos). Rezam por 
toda classe de coisas e, às vezes, temos que sacudir nossas cabeças,  algumas vezes temos que chorar, de 
vez em quando, nos rimos. Eles estão em dor profunda e clamam a Deus dizendo, “querido Deus por que 
estás fazendo isso?” E o querido Deus, antes de tudo está dizendo, “Eu sou tu”, e em segundo lugar, 
“vocês ME cederam. Vocês me cederam. Como posso os ajudar quando me cederam?”

Os humanos cedem seu - vou usar a palavra aqui, inicialmente - poder, ainda que o poder é uma ilusão. 
Não existe. É fabricado. A palavra – poder-, em si mesma, conota algo muito forte que tem movimento e 
direção, mas o poder é uma mentira. Não existe. Foi criado como algo no tecido da consciência humana. 
Posto aí, incrustado aí, hipnotizado aí para que os humanos, de fato, acreditassem nesta coisa chamada 
poder e, ao crer no poder, pudessem se voltar sem ele. Não há poder. Não há poder. Mas os humanos 
crêem nele assim que usarei essa palavra –poder-. O que realmente é uma representação mais precisa no
entanto, é a palavra - energia de equilíbrio.
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Cada um, cada entidade, cada ser, humano ou de outro modo, tem uma energia de equilíbrio muito 
específica. Se considerarem tudo a respeito de uma entidade - por exemplo, seu Correspondente -  e 
darem uma olhada em todas suas experiências, apesar deles nunca  terem sido humanos, têm uma energia 
de equilíbrio muito específica. É uma espécie de índice ou mistura ou combinação. Está muito bem 
orquestrado pela entidade do ser. Tem uma ressonância particular que alguns de vocês vão sentir... talvez 
em música, talvez numa vibração, numa variedade de maneiras diferentes... mas a energia de equilíbrio de 
uma entidade tem uma ressonância. Vibra ou se inter-relaciona consigo mesma de uma forma muito 
harmônica.

O que tende a suceder, no entanto, com as entidades, particularmente entidades humanas, é que começam 
a ceder. Começam a ceder seu poder, mas simplesmente começam a ceder a si mesmos a outros. Agora 
bem, os humanos fazem todos os dias. Cedem sua energia de equilíbrio a seus esposos, a seus chefes. Oh, 
gritarão e queixar-se-ão a respeito disso durante todo o dia – “esse chefe é o maior filho de uma cadela 
que alguma vez viveu!” (risos) - mas continuamente estão dando sua energia de equilíbrio, sua energia de 
essência, a esse chefe. Estão jogando o jogo agora, e, sabem o quê? O chefe está alimentando deles. O 
chefe está aceitando essa  energia destorcidas e torcida que está vindo do pobre empregado e se 
alimentando dela. 

Humanos -  entidades, mas particularmente os humanos - cedem sua energia de equilíbrio o tempo todo. 
Os humanos cedem-na aos políticos e governantes. Não estamos insuflando à anarquia aqui, senão que os 
estamos convocando vocês deixar de ceder seu equilíbrio. Simplesmente caíram dentro de toda esta coisa 
de que têm que respeitar uma lei. Nunca viram  a lei, ou sim?  Leram essas leis? Como sabem se sequer 
existem? A maioria não,na verdade.

Impostos. Agora... Linda, acalma-te... (risos) não estamos dizendo que tenha algo mal com os impostos, 
mas vocês cedem a si mesmos através dos impostos. Sentem que têm que fazer isto. É ceder parte de sua 
energia de equilíbrio. Odeiam fazê-lo. Detestam-no. Alguns de vocês fazem armadilha - isso é pior ainda, 
porque estão odiando e detestando e agora estão fazendo armadilha. Realmente estão cedendo sua energia 
de equilíbrio. Não têm que pagar seus impostos, e entraremos nisso numa sessão muito especial. Estão me 
pedindo que ponha meu falta de responsabilidade e nota ao pé: isto está mais para Saint-Germain (muitos 
risos), não de Cauldre. 

Os humanos cedem sua energia de equilíbrio numa base diária. Cedem-na por quase qualquer coisa. 
Sabem a quem realmente eles cedem? Seus conselheiros, seus líderes espirituais e seus líderes da igreja. 
Cedem-na. Se estão, trabalhando com seus alunos, não importando como cheguem a vocês, por que estão 
aí, a primeira coisa que queremos que reconheçam é que eles estão cedendo sua energia. Recordam
algum outro que fez isso? Vocês? Estiveram tão presos nisso e nos tomou um longo tempo trabalhar com 
vocês para os levar a entender que não precisam fazer isso. Não querem fazer isso e, ultimamente, não 
ajuda realmente a ninguém que vocês cedam sua energia de equilíbrio. Estabelece toda esta corrente de 
eventos que nós chamamos alimentação. 

Vejam quando cedem sua energia, sua energia de equilíbrio, a algum outro, de repente vão ficar  famintos 
de energia. Vão querer conseguir alguma energia, mas não estão sentindo realmente bem a respeito de si 
mesmos. Não estão sentindo-se merecedores, não estão  se sentindo apreciados ou, mais que outra coisa, 
não estão se sentindo equilibrados na energia. Assim que vão sair e vão conseguir alguma energia 
sucatada. Vão a roubar alguma energia em algum outro lado. 

Agora bem, dizem que são espirituais e que nunca fariam isso, mas discordo com vocês. Fazem-no o 
tempo todo. Constantemente estão roubando de outra pessoa. Não chamam de roubar, simplesmente 
dizem que estão tratando de fazer o correto... estão tratando de, inclusive, ajudar alguém... estão tratando 
de melhorar a si mesmos. Estão roubando. 

Um pouco de Saint-Germain aqui! 

Assim que Shaumbra, entendam que seus alunos quando chegam a vocês, estão passando pelo mesmo 
processo, e se confrontam com isso de imediato, dizem, “estás cedendo tua energia, estás cedendo teu 
equilíbrio”, insistirão e demandarão que vocês estão equivocados. Assim que, escutem cuidadosamente, 
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através de seu gnost, como enfatizar. Façam-no que comecem trabalhando com uma coisa pequena. Por 
certo, com freqüência um cliente ou um aluno virá a vocês com seus problemas a respeito de, digamos, 
relações. Tem muito pouco que ver... aí é onde eles estão colocando o enfoque, aí é onde eles estão talvez 
filtrando a maior parte... mas tem que ver com muitas outras questões. Assim que comecem devagar com 
eles para os ajudar a entender como estão cedendo sua energia. Dêem-lhes um exemplo pequeno com o 
qual trabalhar, para os ajudar a ver.

Start, perhaps, with their biology – how their giving their energy away physically somehow. Use a very 
small example. Work with them on that very small example to shore that up, to say “Can you take full 
ownership of your, for instance, your eyes. Can you take full ownership?" Something as simple as their 
eyes. Let’s say they have beautiful eyes. Well, the rest of their life is a shamble, but their eyes are still 
beautiful. “Can you keep that ownership of your eyes?” 

Comecem, talvez, com sua biologia - como eles estão cedendo sua energia fisicamente de alguma 
maneira. Utilizem um exemplo muito pequeno. Trabalhem com eles com esse exemplo pequeno para 
apontar isso no alto, para dizer, “podes tomar completa posse de teus, por exemplo, teus olhos? Podes 
tomar completa posse?”. Algo tão simples como seus olhos. Digamos que  vocês têm  belos olhos. Bom, 
o resto de sua vida é um passo vacilante, mas seus olhos seguem sendo formosos. “Podes manter essa 
posse de teus olhos?”.

Agora bem, soa um pouco estranho, mas é um jeito maravilhoso para começar. Talvez mãos bonitas, 
talvez belo cabelo - o que for. Encontrem algo muito simples, inclusive algo biológico, porque eles 
podem relacionar com isso. Digam-lhes... de vez em quando, utilizem isso como um exemplo de possuir -
possuir esse cabelo formoso, possuir os olhos formosos - ou o que seja. Seu gnost saberá que lhes dizer.

Podem enfocar-se nesse sozinho exemplo pequeno e muito pessoal para ajudá-los a entender a diferença 
entre cedê-lo e compartilhá-lo?. Vejam, com freqüência os humanos singelamente cederão essa energia. 
Podem compartilhá-la, mas podem ainda a possuir. Verás que podes compartilhar a totalidade do que és, 
com cada outro ser, mas não tens que te ceder a ti mesmo. Uma diferença subtil, mas faz uma diferença 
enorme no equilíbrio da energia pessoal.

Então poderiam começar a mover-se para outros exemplos. Não queremos dar demasiados detalhes 
específicos aqui porque queremos que trabalhem com seu gnost e o deles. Mas trabalhem na mera forma 
simples para ajudá-los a entender como tomar de volta a posse de si mesmos. Isso é o que vocês têm 
estado fazendo por sete anos - de volta para a posse. De volta para o modo criativo, melhor que o modo 
vítima. A vítima não é nada mais que um que está dando sua energia a algum outro. Não importa quão 
extrema ou severa seja o alcance do estado de vítima, isso é tudo o que está sucedendo. Estão cedendo a 
si mesmos. Estão dando poder a algum outro. Estão dando poder ao abusador. 

Os humanos cedem seu poder, cedem sua energia de equilíbrio, de tantas maneiras diferentes. 
Mencionamos as igrejas. Cedem a um Deus que não conhecem... um Deus que é alguma criação artificial 
e fabricada da consciência humana e a religião... e cedem-no. “Mas Deus pode não estar contente com o 
que estou fazendo...”. Acabam de ceder sua energia de equilíbrio, porque eles são Deus. Quando 
começam a projetar para o exterior, estão cedendo. 

Cedem-no a regras tolas que foram escritas num livro há dois mil anos e continuam  o citando. Acabam 
de ceder sua energia de equilíbrio a algo que já nem sequer é aplicável. Não é; é uma história velha, uma 
história chata também! (risos). E ainda estão brigando em cima disso porque puseram tanta energia e 
depois continuam fazendo. Ao redor de todo mundo - a fé Cristã, a fé Hebréia, a fé Judia - estão ainda 
pondo sua energia de equilíbrio neste velho livro. Isso em si mesmo cria outro tipo de energia que 
ocasiona que países e pessoas vão à guerra por isso. Perpetua-se a si mesma. Toda esta coisa do ceder cria 
em cima uma alimentação louca, um palco de energia de alimentação. 

Assim que quando estiverem trabalhando com seu aluno, a primeira coisa a entender; o núcleo de todos 
seus problemas; a raiz de todo mal para a humanidade e a razão para a escuridão na Terra: os humanos 
cedem sua energia de equilíbrio.
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Por que fazem isso? Bom, questionamos a respeito disso bastante seguido (risos), mas somos humanos 
assim que entendemos. É um jogo divertido. É um jogo interessante. Cedem toda sua energia de 
equilíbrio ou seu poder para que então tenham que ir procurar. E quando saiam a procura para encontrar, 
vão aprender muitas, muitas coisas ao longo do caminho - algumas muito difíceis, algumas muito 
desafiantes - vão aprender. Cederam-no para ter que ir encontrar e quando o encontram, vão ver que 
estava aí desde o princípio. Realmente nunca cederam. Mas quando o encontram, vão descobrir que é 
mais significativo que nunca. Vão entender as quatro simples palavras -Tu és Deus também - numa forma 
nova e profunda e não intelectual.

Os problemas do mundo podem ser resolvidos amanhã de manhã se cada humano entendesse este 
simples conceito. Tenho que lhe dar um montão de crédito a Kuthumi por isto. Uma coisa que ele 
descobriu em sua busca para si mesmo, é que tinha cedido a si mesmo para que tivesse que o reencontrar. 
Mas sempre esteve aí. Não há necessidade de cedê-lo. Prestem particular atenção quando estejam 
trabalhando com seus alunos.

Assim que agora tomemos uma respiração profunda. 

Convidem aqui seu gnost a entrar. (Pausa) Amamos sentar-nos com este grupo visitando-os. Às vezes 
simplesmente queremos sair correndo e narrar um conto (risos), somente para justificar estar com vocês, 
mas vamos seguir adiante para nosso seguinte ponto. Um muito profundo, um ponto muito específico, um 
que é tão simples que vai ocasionar um pouco de luta porque vão ter que dar uma olhada a seus velhos 
sistemas de crenças, os sistemas de crenças da consciência humana. Vão ter que olhar os paradigmas. É 
muito simples, e queremos que o usem para si mesmos primeiro. Não saiam e ensinem isto ainda. 
Queremos que descubram a simplicidade de como funciona.

É chamado -graças a Saint-Germain – Tecnologia Padrão. Também algumas vezes está referido de nosso 
lado como tecnologia – espelho - ou – refletor - e o princípio é muito simples. Levaremos primeiro 
através de uma experiência e depois descreveremos.

Sintam... e estamos dizendo a palavra – sintam - muito especificamente aqui, não se trata de forçar... 
sintam uma célula sã em seu corpo. Qualquer célula - escolham-na. Somente sintam-na. Observem-na. 
Não tratem de mudá-la. Não corram dela. Somente sintam uma célula sã. Sintam sua ressonância.

Talvez tenha sido criada nos últimos um ou dois dias. Sintam sua vitalidade. Estamos falando aqui... não 
estamos dizendo tratar de visualizar... estamos dizendo sentir, e dizemos a palavra muito especificamente. 
Esta não é uma atividade mental, estamos pedindo para sentir essa célula sã em seu corpo. Está cheia de 
energia de força vital. Essa célula sã está aqui para servi-los. Está. É uma em bilhões de células, aqui para 
prestar serviço a suas necessidades biológicas. 

Sintam sua essência. Está aí, tem uma tarefa, sabe o que fazer. Sabe como se inter-relaciona e comunica 
dentro de si mesma. Sintam como se comunica esta célula. Não têm que ter um antecedente de ciência 
aqui, por certo. Sintam como a célula se comunica consigo mesma. (Pausa) 

Tomem uma respiração e sintam como esta célula se comunica com as outras células que estão contidas 
dentro dos órgãos, o sangue e o tecido de seu corpo. Esta célula sã está em perfeita, perfeita ordem e 
dentro da célula sã está toda a informação a respeito de cada outra célula em seu corpo - a respeito de 
cada átomo, a respeito de cada onda de energia. Nesta solitária célula está a informação a respeito de cada 
órgão, cada cabelo, cada gota de sangue. Tudo está contido nesta sozinha célula, e esta sozinha célula 
pode se comunicar eficientemente com cada outra célula, cada outro órgão, cada outra parte de seu corpo. 

Esta solitária célula que estão sentindo justo agora está sã e feliz e sabe o que deve fazer. É um regular, 
vejam. É um Padrão para cada outra célula - cada outra parte de sua biologia vivente. Esta célula solitária 
que tem esta energia vivente maravilhosa e energia sã  pode, se vocês lhe permitem, se comunicar com 
cada outra célula em seu corpo. E pode enviar uma energia de Tecnologia Padrão radiante que diz, “eu 
sou sã. Eu sou vital. Eu estou aqui servindo ao Professor - que és tu - e tu podes fazer o mesmo”. Assim 
que cada célula doente em seu corpo pode ouvir isto se o permitirem. 
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Estas coisas estão sucedendo  a vocês sem se  darem conta, mas não permitem  manifestar. Armam uma 
barreira ou um muro que o protege de suceder. Mas vocês vão jogar abaixo isso agora, se escolherem, e 
permitir que essa solitária célula padrão agora se comunique com outra célula a respeito de saúde e 
harmonia, fluindo energia de força vital. Cada célula, cada fibra de DNA, cada parte de seu ser biológico 
pode ouvir isto. Deixem-no. Deixem-no que suceda. Deixem que essa célula padrão se comunique com 
cada célula e cante sua canção de saúde, de vida. Isto é para vocês Shaumbra, e isto é cura. Esqueçam-se 
de tudo o mais, a menos por suposto, que queiram o complicado. 

Isto é cura. Vejam, chamamos cura refletor ou inclusive espelho porque as outras células em seu corpo 
podem recolher este exemplo da célula sã, a célula que vocês estão sentindo intimamente, e elas podem 
começar a adquirir a ressonância de saúde também. 

Têm câncer? Ela pode tirar o câncer para fora de seu corpo num período de tempo muito curto e pode 
fazer naturalmente, sem a invasão de algumas das técnicas humanas justo agora que estão desenhadas 
para matar, não para exemplificar. Uma célula padrão, neste caso, pode curar o corpo inteiro.

Funciona com tudo em sua vida... (Tobias ri entre dentes). Cauldre tinha algumas palavras para mim a 
respeito de meu  sermão de hoje! A Tecnologia Padrão funciona com tudo em sua vida. Tomem um 
momento aqui; imagine-se numa experiência que tenham tido, dirigindo um carro, desfrutando esse 
momento, desfrutando a paz e a tranqüilidade, somente se afastando por um momento, estando consigo 
mesmos. Sintam essa energia por um momento. (Pausa) 

Talvez estejam cantando. Sentem-se tão bem. Oh, podem ter todas estas questões humanas os rodeando, 
mas vocês se sentem bem. Assim que podem cantar por um momento, dirigindo seu carro completamente
sozinhos... sintam esse momento. (Pausa) 

Este é um momento de consciência. É um pouco diferente do exemplo biológico que acabamos de dar. 
Agora estamos movendo para a consciência, um tipo diferente de energia. Tomem uma respiração 
profunda e sintam este momento. (Pausa) 

Alguns de vocês estão dizendo “nunca tive um momento como esse”. Mas sim o tiveram. 
Experimentaram, talvez não no estado atual, senão num estado de sonho. Assim que sintam essa energia. 
É consciência. Essa  consciência a respeito de estar feliz consigo mesmo e contente no momento é uma 
Tecnologia Padrão. É uma Energia Padrão. 

Agora bem, esta consciência Padrão tem a mesma habilidade que o exemplo da célula que acabamos de 
usar. Vocês podem usar esta energia de deleite puro e felicidade com ser um humano na Terra, em seu 
espaço seguro e sagrado. A consciência está inter-relacionada em muito da mesma forma que as células 
estão inter-relacionadas. A cada... estamos tratando  de pensar a palavra correta para isto... mas cada 
momento de consciência, cada medida de consciência, contém, em seu interior, a essência de toda sua 
outra consciência. Cada momento, cada medida de consciência, pode comunicar-se ou se  conectar com 
cada outra parte de sua consciência. Não é como um submarino. Os vários compartimentos não estão 
isolados um do outro, mas permitiram a si mesmos achar que o estavam. Vocês separaram a consciência. 
É tudo o mesmo, está tudo inter-relacionado. 

Tomem este pequeno momento... talvez não um profundo, sabem, tipo de momento onde têm consciência 
cósmica, senão somente um momento humano simples, formoso... isto se converte no exemplo. Isto se 
converte no padrão para sua consciência. E podem agora deixar irradiar para fora a todo o resto de sua 
consciência, e podem mandar o mesmo sinal a elas.

Se quiserem estar felizes, se querem estar em  paz, se querem amar a si mesmos: “eu sou o caminho; eu 
sou o exemplo; eu sou o padrão para a felicidade no interior de mim mesmo.” Esse momento solitário de 
consciência agora tem um impacto em todo a outra consciência. Sim, a peça de consciência aqui em cima 
que diz “ah vida suja, tive num mau dia, acabam-me de me despedir”... vejam que tem isso em seu campo 
de consciência. Existe. Separam-no e o segmentam de seu - sentir-se bem, cantando na consciência do 
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carro. Criaram caixas e compartimentos diferentes para eles para que nem sequer se falem ou 
comuniquem já mais. Mas agora podem usar esta Tecnologia Padrão. É muito simples - física muito 
simples - para refletir afora, em cada outra parte de sua consciência.

Alguma vez ganharam algo? Tomem esse momento de ganhar algo... talvez na loteria, talvez num 
cassino, talvez através do correio... esse é um momento de consciência, o que eu chamaria um ponto de 
separação, onde uma  variedade de energias se reúnem ao mesmo tempo para criar um acontecimento -
um ponto de separação.

Sintam esse momento de abundância e alegria, isso pode se converter numa Tecnologia Padrão também, 
que se comunica com todas as outras partes de sua consciência que pudessem estar sentindo carência, 
pudessem estar sentindo completamente fechadas, pudessem estar restringindo  sua tubulação de fluxo de 
abundância em sua vida. Esse momento pode ser usado para radiar e iluminar para os outros. Tiveram-no 
o tempo todo. Simplesmente não o utilizaram. Bloquearam-no. 

Não deixaram penetrar no resto de sua consciência. Podem fazer com tudo em sua vida. Não façam para 
outros, ou envolvendo outros agora. Vamos pedir-lhes que em cada dia escolham um exemplo de um 
padrão: algo em sua biologia; algo em sua consciência; um momento refinado; um momento de sentir 
amor; um momento de compartilhar com outros.

Agora, novamente, mantenham-no como seu exemplo. Mantenham-no como uma tecnologia para si 
mesmos. Vamos mostrar-lhes este método muito simples de deixar um pequeno exemplo, uma célula, 
curar um corpo inteiro. Um momento de consciência feliz que depois pode o exemplo se converter no 
padrão para o resto de sua consciência. 

A consciência, quando é posta dentro do corpo humano na dimensão humana, tem uma maneira de 
estabelecer padrões para si mesma, e vocês têm estado envolvidos nesses. Muito como os discos velhos 
tinham um sulco neles, um padrão neles que criava a vibração que criava o som. A consciência na forma 
humana é da mesma maneira, tende a seguir padrões. Isso é pelo que vocês continuam a... se estão tendo 
problemas em sua vida, tendem a continuar tendo problemas até que algo muito inusitado aconteça e 
mandam para os ares o velho padrão.

Podem usar um exemplo padrão, uma Tecnologia Padrão, para recrear os padrões da maneira em que 
escolham criar. Não têm que entrar em seu cérebro a respeito disto. Não têm que batalhar. Não têm que 
ter todos estes métodos complicados e sistemas. Outros humanos podem querer esses ou os precisar agora 
mesmo, mas vocês podem chegar ao que Saint-Germain chama a Tecnologia Padrão.

Um exemplo de saúde; um exemplo de abundância; um exemplo de paz interna; um exemplo no interior 
de si mesmos de... “podem ficar mais fácil utilizando isto”, diz Saint-Germain. Vão a um lugar 
“inteligente”... algum onde  já foram e realmente se sentiram  prontos ou sábios ou como quer que o 
queiram chamar... tomem a energia desse momento, essa experiência, e estabeleçam isso como seu 
padrão. Deixem que isso agora ilumine e fulgure e fosse a cada outra parte de seu cérebro, de sua 
perspicácia, e podem incrementar seu C.I. em 17.33%... (muito riso), no final de um mês!.

Juramos que Saint-Germain deveria estar redigindo cópia da propaganda para algumas destas coisas que 
vemos!

Mas vocês podem estabelecer o exemplo para seu próprio intelecto. É o exemplo brilhante que muda 
tudo o mais. Sempre tem estado aí. Esta não é uma ferramenta nova, mas foi descuidada, esquecida, 
pisoteada. Foi empurrada longe porque vocês têm estado cedendo sua energia de equilíbrio por tanto 
tempo. Não queriam, inclusive, saber que tinha algo tão simples, tão doce. Estavam tão ocupados que não 
queriam dar uma olhada ao que realmente funciona.

É muito como fazer dieta. Os humanos vão de uma dieta a outra, mas é realmente bastante simples. 
Poderiam de fato usar esta Tecnologia Padrão. Teve um ponto em que não estavam carregando ao redor 



45

tanto peso extra como estão agora, onde se sentiam bem a respeito de seu corpo. Isso se converte num 
padrão. 

Converte-se numa consciência. Mantém uma certa vibração e ressonância. Podem ir aí, sentir a energia 
disso e, em vez de encerrar dizendo, “mas isso foi há vinte anos”, podem deixá-la sair. Põe o exemplo 
para o equilíbrio do peso e a distribuição do peso e gordura em seu corpo. Põe o exemplo para como a 
energia é introduzida e depois deixada fora. Às vezes... há muitas, muitas razões para o peso, mas 
algumas vezes é devido a que vocês estão fora de energia de equilíbrio consigo  mesmos. Portanto, têm 
que alimentar em algum lugar, não é assim? Bom, alimentem-se de comida literal e depois armazenam, 
tratando de re-equilibrar a si mesmos.

A Tecnologia Padrão é algo sobre o que vamos falar pelo próximo par de Shaud’s. É simples, é profunda, 
vão ficar com raiva de não termos falado antes! (algum riso). Estavam muito ocupados, (risos) estavam 
cedendo sua energia de equilíbrio. Mas agora isso ficou para trás. Agora vamos dizer algo muito simples. 
Alguns de vocês já sabem onde estamos a indo com isto, assim que deixarei que os outros o saibam.

Conforme se convertem no verdadeiro Padrão - seu corpo equilibrado, sua mente e seu espírito todos 
equilibrados vivendo uma vida apaixonada e feliz e satisfatória como um Mestre da Nova Energia -
convertem-se no Padrão para os  outros. Quando estão com eles seu esplendor agora se comunica com 
cada parte deles e diz “é possível, pode ser feito... aqui está o exemplo radiante. Aqui está o exemplo de 
saúde. Aqui está o exemplo de equilíbrio e criatividade”. 

Agora bem, a consciência e corpo deles, vê isso e sente. Agora vocês não estão deixando-os roubar nada 
de si porque sabem que isso não servirá a eles ou a vocês. Mas estão dizendo, “eu sou o exemplo e tu 
podes fazer também. Se foi feito uma vez aqui dentro de mim, pode ser feito também dentro de ti”. 
Vocês, num sentido, se convertem em sua inspiração. Vão querer tratar de tomá-lo de vocês no princípio, 
vão inclusive o querer comprar de vocês no princípio. Não podem. Depois vão começar a dizer, “isto é 
um exemplo. Isto é como a energia é equilibrada”. Vão começar a fazer-lhes um montão de perguntas e 
vocês refrearão de se pôr intelectuais, mantendo simples. “O que eu sou, tu és também. Tem em teu 
interior”.

Sua habilidade com a Tecnologia Padrão, pode literalmente curar o câncer em outra pessoa - se eles o 
permitem - porque sua consciência e seu ser interno vão ver o que vocês fizeram e eles vão começar ao 
refletir, espelhando ou o imitando, dentro de si mesmos. O despejar coisas que não lhe servem a seu corpo 
vai começar a ocorrer dentro deles também. 

Esta Tecnologia Padrão é profunda e simples. Alguns de vocês vão discutir isso ou ter um tempo difícil 
porque querem um sistema complexo. Estão no lugar equivocado. Estão no tempo equivocado. Nós 
vamos manter simples. Vamos falar a respeito de algumas do que chamariam a mais profunda cura, mas 
não é curar para nada. É simplesmente re-equilibrar, o mais profundo. Não implica nenhuma 
complexidade. É simplicidade.

Assim que isso foi para vocês Shaumbra. Isso foi para vocês. Comecem a usá-lo todos os dias. Não 
façam um nó em sua cabeça. Somente vão a exemplos. Oh, eles começarão a chegar a vocês, por certo. 
Não terão que trabalhar por isso. Simplesmente utilizem gnost, e eles trarão um exemplo. Comecem a 
trabalhar com sua própria Tecnologia Padrão.

Se quiserem, pelo próximo mês, somente enfoque-se no corpo. Somente enfoquem-se no exemplo físico 
do que falamos mais cedo e observem a diferença que começa a fazer em seu corpo. Uma célula... e todos 
vocês têm ao menos uma célula sã em seu corpo, de outra maneira não estariam sentados aqui conosco! 
(muitos risos). Têm por aí uma célula sã assim que : se conectem com ela! Vai converter-se no padrão 
para outra célula. Trabalhem com isso todos os dias. Não lutem. Quando digo trabalhar... o trabalho pode 
ser maravilhoso. Conectem-se com ela todos os dias. Deixem que a essência, o esplendor dessa célula 
solitária sã agora impregne seu corpo inteiro. 

Cada célula tem uma estação de rádio inerente, ambos um emissor e um receptor, assim que esta célula sã 
pode se conectar com cada célula e vocês não têm que batalhar mentalmente para fazer. Somente digam a 
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essa célula que pode transmitir, e lhe digam que pode receber também, e logo a deixem ir trabalhar. 
Observem como a ressonância dessa célula começará a afetar a cada outra célula.

Como sempre, meteremos a contradição: às vezes quando seu corpo está passando por uma limpeza 
tremenda, deixa sair coisas que vocês já não precisam. Algumas vezes tendem a irritar-se e deixam-se 
levar pelo pânico e questionam-se por que é que estão com uma irritação da pele, por que estão
descarregando certas coisas de seu corpo. É limpeza.

Assim, que fazem para ajudar no processo de limpeza? (Há uma pausa, Tobias faz caras cômicas até que 
alguém na audiência diz “respirar”). Respirar... (muito riso até que Tobias recupera sua respiração) e 
beber água ou líquidos em abundância e isso vai facilitar a limpeza. 

Assim que, já sabem qual é a tarefa de casa, deve ser tarefa encantadora, prazenteira. Duas coisas: 
trabalhem com a Tecnologia Padrão - não se metam demasiado no cérebro; e deixem entrar a gnost.

Foi um deleite estar aqui com vocês. Como sempre, nunca estão sozinhos, especialmente agora com seu 
Padrão a seu lado.

E assim somos. 

Fonte: Círculo Carmesim– www.crimsoncircle.com 

Tradução: Eneida Hofmeister

SÉRIE DOS PROFESSORES "SHOUD 2"

- Perguntas e Respostas - Tobias,

canalizado por Geoffrey Hoppe

2 de Setembro de 2006

E assim é, queridos professores, Shaumbra, que continuamos com a energia deste 
encontro comigo, Tobias flanqueado por Kuthumi e Adamus Saint-Germain. 

Falamos hoje sobre um conceito muito importante, mas não de todo novo – na verdade 
um conceito existente desde que deixamos o Lar: a habilidade da energia de se replicar, 
de se copiar e se espelhar. Nós a chamamos agora de Tecnologia Padrão ou Standard 
porque vocês estabeleceram um padrão, um modelo de energia. Vocês escolhem esse 
padrão de energia e depois o usam para estabelecer o exemplo para tudo mais. O padrão 
tem sido utilizado desde o início da criação, desde o início do universo. Observem como 
as galáxias espelham outras galáxias, como têm os mesmos componentes. Cada uma 
organiza suas energias de uma maneira um pouco diferente, mas são essencialmente 
exemplos ou reflexos umas das outras. Planetas e estrelas – todos de maneira bem 
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parecida. A vida funciona assim. A criação trabalha se baseando em exemplos prévios e 
constrói a partir deles, expandindo-os. Esse é o fluxo muito natural da energia. 

Agora, estamos fazendo algo um pouco diferente aqui com a Tecnologia Standard. 
Estamos utilizando a habilidade – para o exemplo que queremos usar – de radiar sua 
essência a todos os outros componentes, a todas as outras partes de maneira que possam 
então se adaptar – seja a saúde, a vitalidade ou amor, ou qualquer outra essência que 
você deseje recriar. Mas agora com Shaumbra na Nova Energia, fazemos de um jeito 
um pouco diferente. Adicionamos a energia da gnost e a energia do novo nesse velho 
método de criação – recriando pelo exemplo – com alguns resultados bem interessantes. 
Por exemplo, usamos uma célula saudável em sua biologia para ser um espelho e 
refletir-se sobre todas as demais e exemplificar a energia da força de vida e da saúde –
ou um equilíbrio perfeito. 

Mas agora, como Shaumbra, incluímos a Nova Energia. Não estamos mais apenas 
recriando pelo exemplo. Estamos usando o exemplo como uma fundação e uma base, e 
abrindo ou expandindo a habilidade do exemplo de expandir-se muito mais rapidamente 
e muito mais interdimensionalmente, percebem? Isso os tira literalmente de um 
caminho linear e os coloca num caminho expansível. Vocês continuam usando um 
exemplo de alguma coisa em seu corpo, em sua consciência ou o que seja, como 
ingrediente básico para novas criações, mas agora você está permitindo que vá mais 
longe e que se expanda. E mais, com o uso da gnost, é possível ao processo todo ser 
realizado de uma maneira energeticamente eficiente. Ele acontece mais rápido, maior e 
mais eficientemente. É por isso que dizemos: pelos próximos 30 dias use este processo 
diariamente. Não tem que ser nada a ser feito com esforço, mas sim com alegria. Não 
tem que ser uma disciplina, mas algo que você está escolhendo fazer como criador e que 
esteja querendo fazer. Observe como esse exemplo simples de uma célula saudável tem 
um impacto profundo no resto de seu corpo. 

Enquanto você está nesse processo, deixe a cabeça de fora. Não tente controlar a coisa. 
Não tente manipular. Não tente dizer que esse ‘exemplo saudável” tem que ir para uma 
área específica, por exemplo seus joelhos ou ombros ou qualquer outro lugar. Se você 
está com um problema particular de saúde numa parte de seu corpo, não force ou dirija 
essa energia padrão de radiância só para esse lugar determinado. Deixe-o fluir 
naturalmente. É possível que por razões energéticas, ele vá primeiro para as pontas de 
seus dedos. Pode acabar indo para outros lugares. Em geral a fonte da dor – ou o lugar 
onde você a sente – não é realmente a origem dela. Você apenas a sente ali. Há 
conduítes de energia e estradas energéticas em seu corpo. O que você está fazendo é 
permitir que a energia padrão flua apropriadamente. Você não tem que controlar nada. 
Você simplesmente cria. 
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Com isso adoraríamos ouvir suas perguntas e temos que dizer que eu, Tobias estarei 
respondendo hoje. Estarei acompanhado de Saint-Germain e Kuthumi, mas para sua 
proteção, eu vou responder. (muitas risadas) 

LINDA: Obrigada. A propósito, meu problema não são os impostos e sim multas por 
excesso de velocidade!(risadas) 

TOBIAS (dando uma risadinha): Isso é outra coisa, Falamos antes sobre a questão de 
viver ocupado. (mais risadas) 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (via Internet, lida por Linda): Qual é a relação da 
ascensão com o Dream Walk? 

TOBIAS: A relação da ascensão com o Dream Walk é muito parecida, e você faz uma 
pergunta muito ampla e abrangente; estamos tentando aqui dar um foco. Os dois contêm 
os mesmos componentes e Saint-Germain está dizendo aqui que ele preferiria lidar com 
isso separadamente quando entrarmos na Ascensão Dream Walk ou o que vocês estão 
chamando de Workshop da Soberania. (Sovereign Workshop). Mas você vai ver que os 
componentes entre nascimento e a morte e ascensão em corpo físico são a mesma coisa, 
são apenas formas diferentes da energia. 

LINDA: Obrigada. 

PERGUNTA DA SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Saudações a vocês três. 
Podemos falar um pouco sobre a América do Sul? Especificamente sobre os presidentes 
social-democratas, Hugo Chavez entre outros, e como isso afeta a segurança na 
Argentina? E a segunda parte da pergunta é o seguinte: o trabalho que estou 
manifestando com as doações que ando recebendo – há alguma coisa que eu deva 
acrescentar para que ele se torne mais Shaumbra e mais... Eu sei que essa é uma 
pergunta estúpida, mas... 

TOBIAS: E assim ela vira uma pergunta estúpida! (risadas) Vamos tratar primeiramente 
da pergunta inicial. Como dissemos antes, todo líder político é simplesmente o reflexo 
da consciência do povo na área. Com freqüência as pessoas culpam o líder pelo o que 
está acontecendo, mas elas têm que aceitar culpar a si mesmas. Então nessa parte do 
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mundo de que você está falando, em geral, não em todos os casos, mas em geral, há 
uma camada muito pesada. E a camada tem a ver exatamente com o que estivemos 
falando mais cedo: entregar seu equilíbrio energético ou o que chamam poder. 

Há centenas e centenas de anos atrás essa região foi muito sagrada e poderosa. Ocorreu 
um tipo de energia abusiva... E estamos falando particularmente em relação aos incas e 
maias e outra cultura que viveu ali de nome Abosa, não se ouve falar deles hoje em dia, 
sua cultura desapareceu... Mas houve abusos em todas essas diferentes culturas e, como 
falamos em uma das nossas escolas, esse vírus tende a penetrar... Esse vírus da energia 
abusiva tende a penetrar, infiltrar-se por toda parte, e ele fez seu caminho até as partes 
mais sagradas a um ponto onde esses impérios, que uma vez foram muito sagrados, se 
tornaram muito desequilibrados energeticamente. 

Isso deu espaço, em determinado momento, para a entrada de uma outra energia. E essa 
energia entrou com todas suas novas regras e regulamentos, rituais e capacidade de 
alimentação. Vocês também a conhecem como a igreja católica (risadas). Mas como 
dizemos, energia tende a engendrar seu próprio tipo de energia. Um vírus vai 
simplesmente fluir pra dentro de uma área e depois se movimentar em direção ao 
próximo de sua espécie. 

Então esse vírus energético proliferou nessa parte do mundo e muitas das pessoas que 
moram aí têm o costume de entregar seu poder constantemente. Se não o entregam para 
alguma cultura, elas o entregam a uma igreja e agora estão entregando para os líderes, 
que por si se alimentam de poder, que dizem estar trabalhando pelo povo, mas a 
evidência é que eles estão apenas trabalhando para si mesmos e um pequeno grupo de 
pessoas. 

Infelizmente, não vemos uma mudança nessa situação. A coisa está tão impregnada 
nessa cultura, e se vocês perceberam, não estivemos nessa região. Não encorajamos 
Cauldre e Linda a viajar para essa área porque é na verdade mais danoso e 
potencialmente mais arriscado para eles do que até mesmo ir para minha terra, Israel. 
Agora, na região acontecem guerras direto, mas tendem a ser mais por respeito aberto 
aos outros humanos e há uma tendência a não ser o mesmo tipo de alimentação da 
energia. Nos países da América do Sul, devido à pobreza e ao tipo de vírus energético 
descontrolado que está aí, pode ser uma coisa bem difícil, para uma pessoa fortemente 
espiritualizada ir pra essa região. Pessoas assim podem estar propensas a qualquer coisa: 
do rapto a atos violentos, roubo e esse tipo de coisa. Vocês não vêem canalizadores indo 
pra América do Sul com freqüência. Eles têm que preparar e uma energia de disfarce 
elaborada e, francamente, há outros lugares onde preferimos que Shaumbra vá. 
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Então, embora isso seja triste, há coisas que podem ser feitas. Você, por exemplo, tem 
aí na região um espaço na Internet, e você já desenvolveu sua habilidade para, de uma 
certa maneira, ficar invisível para aqueles que, vendo um ser espiritual evoluído tentam 
se alimentar dele de um jeito ou de outro. Há muitos outros como você nessa região, 
mas vocês ainda não se encontraram ou criaram laços. Quando começarem a fazer isso, 
vão começar a criar um novo tipo de ritmo energético ou padrão na região, fazendo com 
a que a consciência comece a mudar para as pessoas que estão prontas. 

Isso é... Vamos fazer uma predição aqui. Essa região do mundo vai se tornar o novo 
ponto volátil. Uma incubadora para o que vocês chamariam – atividades terroristas. 
Freqüentemente os terroristas não têm nada... Nenhuma programação política e 
nenhuma programação espiritual. Eles se escondem por trás de disfarces. O que têm é 
simplesmente o programa de se alimentar. São fortemente influenciados por esse vírus 
de energia distorcida e vão aparecer em grande número na região porque essa área assim 
permite. 

Então você tem a frente um interessante trabalho e isso leva a sua segunda pergunta 
sobre o trabalho que está fazendo. Vou fazer outra predição aqui, embora eu não seja 
conhecido por isso, mas posso ver as energias aqui muito claramente. O trabalho que 
você está realizando agora vai dar uma grande virada. Vai se expandir muito, mas não 
de uma maneira que a emocione - primeiramente. Você vai chegar a ver a sabedoria 
daquilo que colocou em andamento, mas isso vai causar um pouco de consternação a 
você, e isso vai resultar do começo de seu trabalho com a tecnologia standard. 

Ao entrar nisso, e você já tem uma profunda percepção sobre o que falei a pouco, vai 
mudar literalmente o sistema dentro de você mesma e esse sistema vai causar um 
profundo impacto em sua biologia e em sua mente. E, em um ano a partir de agora, você 
vai estar rindo da coisa toda. Daqui a seis meses, entretanto, você vai estar pronta pra 
me caçar! (risadas) 

Então... Você foi destemida e ousada o suficiente para perguntar e eu quero partilhar a 
verdade muito simples. 

SHAUMBRA 2: Obrigada. 

TOBIAS: Obrigado. 
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (Linda ao microfone): Tenho uma pergunta de uma 
querida professora Shaumbra. Ela participou do workshop sobre as energias sexuais e 
começou a fazer o trabalho com o vírus e bem recentemente seu marido apareceu com 
um problema sério no cólon que não eles não têm certeza ainda se é câncer. Ela está 
preocupada se há uma relação com o trabalho que fez com as energias sexuais e o 
trabalho com o vírus? 

TOBIAS: Filosoficamente, talvez, mas em termos literais, não. A resposta simples, 
graças a Kuthumi, é que algumas vezes qualquer transformação da energia pode instigar 
outras energias a se transformarem, especialmente quando é um casal – duas pessoas 
que estão juntas há muito tempo e que estão muito conectadas. 

A pergunta aqui é realmente “Devo me culpar pelo o que está acontecendo?” E a 
resposta é “Absolutamente não”. Entenda que tudo é apropriado e entenda, querida que 
- como você sabe – você é uma professora, mas também é um tipo diferente de 
professora e um tipo diferente de curadora. O trabalho que acabamos de discutir, o da 
Tecnologia Standard, vai ter um profundo impacto sobre seu parceiro. 

Seu parceiro, a situação - como dizer – parece ter um potencial danoso, mas por trás 
disso não tem o momentum para verdadeiramente se tornar uma coisa séria, a não ser 
que o participante escolha que seja assim. Aqui se tem uma excelente oportunidade para 
se trabalhar hoje e todos os dias com a Tecnologia Standard. Mantenha a coisa simples, 
use isso como um exemplo radiante de saúde no corpo que possa ajudar a re-equilibrar 
cada parte do corpo. Nada aqui é por acaso – o timing disso tudo - seja seu trabalho com 
a escola da energia sexual ou o desequilíbrio potencial de energia de seu parceiro se 
mostrando ou, também, essa dádiva que você pode se dar de trabalhar com a Tecnologia 
Standard. 

Um aviso que acrescento pessoalmente e que sublinho e talvez ponha em negrito: tenha 
cuidado nesse estágio sobre o que os médicos dizem. Não é que estejam tentando 
enganá-la, não há conspiração, mas eles foram ensinados a responder de uma certa 
maneira. Eles, em sua maioria, não entendem a Nova Energia, não tem idéia do que é 
cura energética e estão cuidando dele da maneira que consideram ser a melhor, mas não 
entendem bem a situação. A reação e a resposta deles estão literalmente introduzindo 
um tipo diferente de energia padrão que é a do medo e da doença e esse foco foi 
colocado aí. E quando isso acontece, e você permite que isso seja comunicado a cada 
célula em seu corpo, você tem um problema. 
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Então tenha cuidado e seja equilibrada sobre o que os médicos dizem e comece a 
trabalhar hoje com essa linda e simples Tecnologia Standard. Uma célula saudável vai 
irradiar para todas as outras. Ela se comunica com cada célula para limpar tudo que não 
seja apropriado. Obrigado. 

LINDA: Obrigada. 

PERGUNTA DA SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Há pessoas trabalhando 
para um governo mundial, e se há, como isso se encaixa com a Nova Energia? 

TOBIAS: Essa pergunta permite uma variedade de respostas de nossa parte. Há pessoas 
que sentem que um único governo é a melhor coisa para o mundo. Elas acham que ele 
trará paz, unidade e eles se conduzem dessa maneira num espaço de consciência 
iluminada. Há outros que estão trabalhando nesse mesmo programa de um diferente 
ponto de vista, achando que seria muito mais fácil controlar o mundo com um único 
governo do que com muitos. Nenhum do dois está certo e nenhum dos dois está 
necessariamente errado. Estão trabalhando nesses programas, mas podemos dizer a você 
a partir da energia que vemos, essa não é uma realidade para agora, e não vemos em 
nenhum momento por um longo tempo. 

No momento a energia do mundo está retornando para a energia individual, de volta a 
fonte de energia. Vocês também são Deus. Nos tempos de Atlântida, tentamos um 
governo único e tentamos o que chamariam agora a idéia de um único governo, porque 
ele essencialmente retirava a soberania, a unidade e o sagrado de cada indivíduo. Em 
Atlântida, estávamos tentando unir tudo, achando que talvez dessa maneira pudéssemos 
achar a resposta, e como se descobriu, ela já está dentro de cada um. Está dentre de cada 
indivíduo. Então unificar em um grande e glorioso tipo de viveiro único não é algo que 
vejamos que funcione. O que vemos acontecer por muitas e muitas gerações é 
indivíduos reconhecendo sua própria soberania. Obrigado. 

SHAUMBRA 4: Obrigada. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (um homem ao microfone): Boa-noite a todos os três: 
mestre Saint-Germain, Tobias e meu irmão Kuthumi. Envio meu amor aos três. Minha 
pergunta é: o que aprendi hoje aqui me tem sido dado nas últimas duas ou três semanas, 
o equilíbrio do corpo, mas trabalho com outras modalidades, Shambala e outras. Vocês 
podem dizer como podemos trabalhar com todas juntas? 
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TOBIAS: Não. 

SHAUMBRA: Não? 

TOBIAS: Não. E isso é difícil para alguns Shaumbra. Não só você, mas todos vocês 
aprenderam modalidades diferentes e o que basicamente aprenderam ao estudá-las é que 
a energia é real. Ela tem movimento e fluxo, ela contém a energia de força de vida e, 
como criadores, esses são os ingredientes que usam: várias formas de energia. Então é 
no aprendizado dessas diferentes modalidades que entendem que é real. 

Então vamos simplificar a coisa. Vamos usar essa Tecnologia Standard muito simples. 
Você vai ver que a tecnologia standard não vai deixar você trabalhar com a cabeça, com 
o cérebro. Eu diria que... Saint-Germain está dando um número aqui (Tobias dá uma 
risadinha, o grupo ri)... 90,007 % das modalidades vão fazer você entrar com a cabeça. 
E conseqüentemente não são efetivas. De início elas funcionam porque você está no 
coração, mas geralmente elas levam você para o cérebro. E uma das coisas é que temos 
muitos seres angélicos trabalhando com Shaumbra para assegurar que a Tecnologia 
Standard não vá pro mental, que você a mantenha simples e no coração. 

Se você começa a trabalhar misturando modalidades, ao invés de apenas saber que a 
energia é real e tem movimento, você tende a deixar a coisa muito mental e muito 
misturada. Então ponha de lado por enquanto essas modalidades. Você não tem que 
jogá-las fora. Mas coloque-as no armário por um tempo e observe como essa tecnologia 
simples, simples funciona. Você percebe, não temos que dar longas aulas e fazer 
workshops, sequer cobramos taxa. (risadas) É muito simples. Vocês vão se tornar -
todos vocês aqui se estiverem interessados - vão se tornar mestres nisso. O fato de ser 
tão simples vai deixar seus estudantes e, até mesmo a comunidade médica e científica, 
frustrados e confusos. Obrigado. 

SHAUMBRA 5: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (Linda ao microfone): A propósito, há um número de 
perguntas por e-mail relacionadas a coisas diferentes como Al-Qaeda, Irã... Você se 
incomodaria de comentar a respeito? 
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TOBIAS: Realmente, vamos fazer um comentário geral sobre a situação mundial agora 
mesmo. Nós falamos antes que quando as coisas vão mais rápido e especialmente 
quando nos aproximamos do salto quântico – essas forças em luta vão lutar ainda mais. 
Essencialmente você poderia dizer que há muitas forças que querem que as coisas 
andem mais devagar. 

Num certo sentido é praticamente como uma repetição da Muralha de Fogo. Lembrem-
se como a muralha os puxou pra dentro e vocês tentaram parar. Tentaram dar a volta e 
voltar pro Lar e ela os puxou pra dentro. Era um tempo de mudanças. Na Terra nesse 
momento vocês estão num tempo de mudanças fenomenal e há grupos e indivíduos que 
não desejam ver a mudança. Eles a temem. Ela traz recordações de coisas como a 
Muralha de Fogo. Ela traz à lembrança a queda de Atlântida. 

Esses grupos, a propósito, você vão perceber, todos têm uma fachada religiosa muito 
fundamentalista. Eles usam isso como um modo de dizer que “Deus vai ficar com raiva, 
Deus vai ficar furioso”. Eles gritam contra os pagãos e as pessoas sem espiritualidade e 
ainda assim estão tão cheios de medo. Temem a mudança que está acontecendo, e a 
coisa interessante é que eles têm uma tendência a lutar uns contra os outros. Adoram 
causar confusão em larga escala e vão continuar a fazer isso. A coisa toda vai se 
intensificar pelo próximo ano. 

Depois do Salto Quântico em 2007... Não queremos fazer qualquer previsão específica 
aqui (Linda diz: vá em frente)... Vai levar... Saint-Germain quer e eu não quero! 
(risadas) Tenho que voltar atrás, ele não quer! (mais risadas e risadinhas de Tobias) 
Estamos nos cumprimentando espiritualmente, batendo minhas palmas das mãos nas 
dele! (muitas risadas e mais risadinhas de Tobias) 

Depois do salto quântico, a maneira como esse grupos lidam uns com outros vai ter que 
mudar. As velhas maneiras de lutar e as guerras e a matança têm que mudar porque as 
implicações disso estarão diante daqueles que aterrorizam. E não estamos falando 
apenas de terroristas – uns contra os outros – pode ser um governo inteiro. Pode ser um 
presidente. Pode ser qualquer pessoa que esteja infligindo dor, morte e sofrimento a 
outros grupos. Em nossa opinião eles são terroristas. Podem ser líderes de grandes 
países, mas em nossa opinião eles continuam sendo terroristas. Obrigado (aplausos). 

LINDA: Penúltima questão. 
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TOBIAS: Quero mais. 

LINDA: Três. 

TOBIAS: Faço por quatro. (muitas risadas) 

PERGUNTA DA SHAUMBRA 7 (uma mulher ao microfone): Oi Tobias, Adamus e 
Kuthumi. Tenho passado por alguns estranhos estados alterados, acho que poderia 
chamá-los assim. Estou sentada assistindo a TV ou lendo um livro e de repente fico 
assim como que fora, sequer me lembro de fechar os olhos ou qualquer coisa e acordo e 
a TV continua ligada e 30 minutos se passaram. Você pode me dizer para onde vou ou 
se estou experimentando essa mudança de consciência da qual você vem falando? 

TOBIAS: Realmente, estamos checando os arquivos, enquanto estamos conversando 
aqui e estamos vendo que você especificamente pediu por “experiências incomuns e 
diferentes num estado alterado da mente”. E você conseguiu! (Tobias e o grupo dão 
risadas) 

O que está acontecendo é que você está se dando permissão para expandir sua 
consciência e está fazendo de uma maneira bem gentil e lenta ao invés de tudo de uma 
vez, o que literalmente tenderia a queimar sua biologia. Você está se dando um pouco 
de experiência aqui e um pouco ali. Você diz, “Bem, para onde vou durante essas 
experiências?” Bem, você não vai a nenhum lugar em particular. Não é que você vá a 
algum outro reino. Você está simplesmente permitindo-se expandir sua energia pra fora 
da típica terceira dimensão e entrando em outras. 

Agora, quando você faz isso, de uma certa maneira perde a consciência... Como você a 
conhece – você não tem que necessariamente sair do físico... Mas sim perde a 
consciência ou sua ligação firme no foco tridimensional. E parece estranho porque você 
está começando a expandir e a mente não funciona – como você percebeu. Você se abre 
e a biologia não tem mais um foco tão firme e assim ela se sente meio tonta por aí. Um 
pouco desorientada, mas depois você reúne novamente suas energias, centrando-as de 
volta. 
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Cada vez que você fez isso, você literalmente expandiu um pouco mais e voltou menos 
compacta. Você está suavemente dando a si mesma o que é quase como uma 
experiência de “inspirar, expirar”. Cada vez se abrindo ou florescendo sua energia, e 
depois quando você volta não está tão amarrada ou centrada. Isso permite que sua mente 
literalmente alcance essa expansão de consciência na qual penetra e, na verdade, de uma 
maneira muito saudável. Então inspire profundamente, abra-se e permita-se expandir. 

SHAUMBRA 7: Obrigada. 

TOBIAS: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (um homem ao microfone): Oi Tobias, 
Kuthumi,Saint-Germain. Meus respeitos aos três. 

TOBIAS: O mesmo a você. 

SHAUMBRA 8: Obrigado. Eu gostaria, se for apropriado, que Saint-Germain 
respondesse, assim só pra gente curtir! (risadas) Estou curioso em saber se por acaso 
serei capaz de largar meu emprego num futuro próximo e... 

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Não. (risadas) 

LINDA: Esse foi Saint-Germain! (mais risadas e aplausos) 

SHAUMBRA 8: Bem, eu pedi e levei, eh. Você pode se estender mais? 

TOBIAS: Eu, Tobias, vou falar mais sobre o assunto (mais risadas, Tobias dá 
risadinhas) O que Saint-Germain teria dito, mas com uma leve diferença na 
terminologia, é “Se você tem que fazer a pergunta então você não vai... Da maneira 
como colocou, você já está se limitando”. E você pergunta se vai ser capaz de mudar 
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sua energia e ao perguntar isso está na verdade anulando o livre fluxo da energia, pra 
começar. Então a resposta “Não” de Saint-Germain foi muito apropriada. 

Entretanto, entenda que... O que você quer criar? O que escolhe fazer para si mesmo? 
Você sequer precisa nos perguntar “Você pode fazer isso” – Sim, você pode fazer 
qualquer coisa. Eu preferiria que perguntasse, “Quanto, até onde posso ir” ao invés de o 
quanto você vai se limitar. 

SHAUMBRA 8: Isso faz muito sentido e era isso que eu estava pensando, mas acho que 
eu tenho a tendência... 

TOBIAS: Esse é seu segundo problema: pensar (muita risada) 

SHAUMBRA 8: Ah, certo... 

TOBIAS: É, nós dois! (mais risadas) 

SHAUMBRA 8: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (uma mulher ao microfone): Meus agradecimentos e 
amor de coração para todos os cinco de vocês, incluindo os dois que estão aqui. Minha 
pergunta tem referência a primeira que você respondeu, na qual você estava falando 
sobre os países da América do Sul e Central. Como tudo isso se relaciona com o influxo 
de imigrantes que estamos recebendo do México e de outros países, tanto legal quanto 
ilegalmente? 

TOBIAS: Excelente pergunta – excelente e muito perspicaz também, colocando a coisa 
muito claramente. Vemos que quando o mundo se concentra em elevar as energias dos 
países, particularmente da África agora... Vai haver um intenso foco de energia na 
África que vai implementar a economia, a saúde, a consciência e tudo mais. Isso foi 
suprimido por tempo demais e há algumas, – o que diríamos – energias brilhantes 
trabalhando lá nesse momento. 
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Mas o que vai acontecer nas regiões da América do Sul é que vão se tornar as próximas 
áreas de empobrecimento e de roubo de energias. Vemos que, enquanto a transformação 
ocorre na África, um fardo muito pesado recai sobre a América do Sul. 

E vou fazer uma afirmação aqui em relação ao que disse antes sobre não querer que 
Cauldre e Linda vão pra lá dessa vez: eles irão pra lá, mas no momento há algumas 
outras coisas que precisam ser feitas. Não estamos propositalmente evitando essa ida, 
mas monitorando a situação por lá. 

Mas o que vocês têm agora é um grande número de pessoas que vê a tempestade 
desabadando. Elas entendem a mudança de energia – e não para melhor - que está 
chegando a essas terras, e elas vêem o potencial para grandes guerras por lá, mas não 
guerras baseadas na religião, guerras baseadas na retórica e guerras baseadas na 
alimentação através de energia. Então os imigrantes, dos quais você falou, estão 
sentindo que algo está acontecendo. Eles podem não entender com a cabeça, mas estão 
sentindo que um tempo de trevas está chegando nessa terra. Então estão tentando partir 
agora mesmo e é por isso que vocês vêem a onda de imigração, e se ela não pode se 
realizar via América , será pelo Canadá. Se não for pelo Canadá, Austrália ou uma 
variedade de diferentes países, porque as pessoas estão sentindo o que está acontecendo. 

Então isso deixa muitos outros países num interessante dilema. O quanto você pode 
abrir as fronteiras e o quanto pode permitir a energia fluir pra dentro ou pra fora? E para 
isso não temos resposta específica. Os humanos terão que respondê-la. 

SHAUMBRA 9: Obrigada. 

LINDA: Por sua própria indicação, essa é a última pergunta. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (uma mulher ao microfone): Obrigada por receber 
minha pergunta. Saudações. Eu tenho algumas perguntas, (risadas) que realmente não 
são longas! Minha primeira pergunta é: estou sentindo muitos calores, mas tenho a 
sensação de que não são só calores. Eles são muito consistentes. Eu preciso me 
preocupar? 
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TOBIAS : No seu caso em particular, não. Você está muito certa, há uma combinação 
de coisas acontecendo, mas em geral é apenas a continuação de uma série de mudanças 
em seu corpo e em sua consciência e isso não é nada que necessite de atenção médica. É 
uma mudança energética. 

SHAUMBRA 10: Ok, obrigada. 

TOBIAS: É bom respirar. Ajuda a suavizar algumas das coisas pelas quais está 
passando. E coma um pouco mais de chocolate! (risadas) 

SHAUMBRA 10: Agora mesmo! Minha outra pergunta é: essa manhã quando acordei 
eu tive um sonho Shaumbra e fiquei imaginando se você poderia me esclarecer um 
pouco sobre ele. Em especial, Linda estava partilhando algumas informações conosco e 
se você pudesse me dar algum insight sobre o sonho, seria maravilhoso. 

TOBIAS: Realmente. Enquanto Shaumbra nos encontramos com regularidade, não 
apenas assim em nossas formas-corpo, mas nos encontramos regularmente no outro 
lado. A Universidade Shaumbra foi criada desse lado. Está finalmente se manifestando 
na Terra, primeira locação, depois mais uma e outra. Mas durante o estado onírico 
tendemos a voltar a essa Universidade Shaumbra. Discutir o que sta acontecendo 
energeticamente conosco, com Shaumbra enquanto grupo pelo mundo afora, pelo 
universo. Então é uma ocorrência muito comum ter sonhos com outros Shaumbra ou 
onde apareçam Shaumbra. Então não é por acaso que na noite anterior a reunião 
humana você esteja fazendo parte do grupo reunido em outros reinos. 

E como dissemos, seus sonhos – os seus e de todos os Shaumbra – vão dar uma virada. 
Vão se tornar menos pessoais, menos sobre você e menos – como dizer – muitos de 
vocês tem sonhos de “medo” ou de estar sendo “caçado” ou sonhos de “estar perdido”. 
Eles vão ser substituídos por sonhos de “ensino”, e também no intervalo de 
ensinar...Freqüentar a faculdade na Universidade Shaumbra! (risadas) 

SHAUMBRA 10: Bem, posso te perguntar isso: havia realmente algo em especial que 
ela estivesse partilhando (Linda no sonho). Você poderia me esclarecer? 
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TOBIAS: Isso é de natureza muito particular. Adoraríamos falar com você depois, mas 
a resposta a essa pergunta é muito pessoal e não achamos que você queira que a demos 
diante do grupo. 

SHAUMBRA 10: Obrigada. 

TOBIAS: De nada. 

LINDA: Eu tenho uma última e pequena pergunta. Eu tenho isso aqui, eu percebi. Não, 
tenho que ser direta! (muitas risadas) Estou perguntando porque notei uma coisa que 
achava ser estritamente pessoal, mas hoje eu percebi que um bocado de gente tem esse 
pequeno tique nos olhos, como se os olhos pulsassem, e é como se... Ok, não é só eu. O 
que é isso? 

TOBIAS: Estar ocupada. 

LINDA: Ah, por favor... 

TOBIAS: Ocupada demais! O que está acontecendo é, no seu ocupar-se, você distorce 
algumas das energias. Isso se apresenta como um beliscar, um contrair ou um estresse e 
está acontecendo com muitos Shaumbra. É basicamente dizer que é hora de introduzir a 
gnost – comece a inspirar gnost – e a contração ou espasmo vai embora. 

LINDA: Beleza! (risadas) 

TOBIAS: E com isso, Shaumbras, em nome de Kuthumi lal Singh, Adamus Saint-
Germain foi um encontro delicioso e para mim Tobias, um grande prazer. Veremos 
vocês nas estradas celestiais. 

E assim é. 
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Traduzido por: Sonia Gentil    soniagentil@uol.com.br      Outubro de 2006

SÉRIE DOS PROFESSORES - SHOUD 3:

–  "Expansão da Consciência" –

Apresentando Tobias, canalizado por Geoffrey Hoppe

7 de Outubro de 2006

E assim é, queridos Shaumbra, Professores e Padrões (Standards).  Reunimos, mais uma 
vez, nossas energias nesse lugar lindo e sagrado, que estamos criando juntos nesse 
momento. O espaço não existia há um instante atrás. Bem, seu espaço físico sim, é 
claro, mas nosso espaço, nossa consciência unida acabou de ser criado. No momento em 
que sentamos todos juntos e respiramos juntos, partilhando a beleza e a expressão da 
música, criamos nosso espaço. 

É seguro, porque neste espaço vocês podem ser quem são. Sem se esconder, sem fingir, 
sem ilusões. Você pode ser quem é, um criador por direito próprio. Um humano que 
esteve numa longa e incrível jornada para uma nova forma de descoberta. 

O que estão descobrindo não é algo que os anjos tenham descoberto. Não é algo que os 
grandes mestres tenham descoberto – eles não descobriram. É freqüente essa noção 
entre os Shaumbra e seres espirituais de que existem alguns entre nós, em algum nível 
celestial sublime com todas as respostas. Bem, isso simplesmente não seria certo – ter 
as respostas e não partilhá-las com vocês. Estamos nisso juntos, estamos nessa jornada 
juntos. 

O que vocês estão aprendendo através dessa série de ilusões e enredos pelos quais estão 
passando, é algo que nenhum dos outros aprenderam. Há muito tempo atrás dissemos a 
vocês que são os primeiro a seguir o caminho da ascensão. E ascensão simplesmente 
significa que estão evoluindo para seu próximo nível; que estão integrando todas as 
partes e pedaços do Eu num todo; que estão completando um ciclo, e avançando desse 
lugar da Terra, um ciclo que é uma das experiências mais difíceis e desafiadoras – e falo 
por experiência própria – em seu caminho para um novo nível. Nós o chamamos 
Terceiro Círculo. Deve haver outros nomes para isso por aí, mas é para onde você vão. 
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É para onde você vai após seu auto treinamento. É para onde vai após sua auto-
iniciação, para o próximo domínio de ser criador puro. Mas você vai, entendo as 
conseqüências das escolhas. Vai pra lá entendendo como a própria energia funciona e 
como a nova energia por ser criada. Você entra nos domínios do criador puro, 
entendendo o que é dividir-se e separar-se e depois se reunir novamente numa nova 
identidade. Você vai para esses domínios do novo criador, entendendo que sempre há 
ações e reações às escolhas, às coisas que você realiza como criador. Você vai pra lá 
com um novo tipo de sabedoria e entendimento. 

É por isso que esteve passando por esse processo muito difícil, essa jornada na Terra, 
experimentando todos os vários componentes e aspectos desse processo. Não é um 
teste. É uma experiência – e há uma diferença. Testes em geral são administrados por 
aqueles que conhecem as respostas, e porque não sabemos as respostas, não poderia 
mesmo ser um teste! (risadas) É uma experiência que beneficia não apenas a você como 
ser divino, mas o que está aprendendo, a informação e a consciência para qual evolui, 
ajuda a outros que estão procurando respostas para suas próprias vidas. 

Dissemos antes que há um lugar chamado Nova Terra, e a Nova Terra é a biblioteca da 
consciência. A Nova Terra armazena toda a história de tudo que você fez desde que 
deixou o Lar, e tudo que todos os demais fizeram. Não se trata dos Registros Akashicos, 
é um pouco diferente. A Nova Terra é uma biblioteca, uma referência. Os Registros 
Akashicos são dados. A Nova Terra é consciência, percebe? 

Você consegue imaginar uma biblioteca de consciência? A biblioteca não está cheia de 
livros e volumes. Está cheia de energia e experiências. Os que vierem depois de vocês, 
os anjos... Que a propósito, estão esperando em outros reinos, muitos que jamais 
estiveram na Terra antes e que aguardam a chance de vir pra cá... Muitos deles passarão 
pela Nova Terra. Eles irão à biblioteca. Irão sentir suas experiências. Não vão apenas 
estudá-las, mas senti-las. O que você está fazendo nesse momento é parte da biblioteca. 
O que fez semana passada, o que conversamos em nosso último Shoud é parte da 
biblioteca e eles irão lá. 

Haverá seres orientando-os e servindo-os e sim, um dentre esses assistentes e 
servidores, um dos Professores Mestres pode ser você. Quando vocês deixam essa vida 
física, antes de sair para o Terceiro Círculo, muitos de vocês vão escolher passar um 
tempo na Nova Terra, passar um tempo ajudando a ensinar os seres angélicos... Muitos 
deles virão de sua família angelical procurando você... E você se sentará com eles. Vai 
ajudá-los a entender a consciência do que experimentou. 
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Obviamente isso estabelecerá um exemplo pra eles. Estabelecerá um padrão a atingir 
antes de virem, de maneira que quando chegarem a Terra, afundando em carne e osso, 
não haja choques traumáticos. Ah, naturalmente será surpreendente pra eles, mas como 
experimentaram um pouco dessa consciência através de você e de sua participação na 
biblioteca, eles vão entender a razão, o propósito. Estando entre os primeiros a vir pra 
Terra, você – muitos de vocês - não compreendeu isso. De repente sua consciência, que 
estava na forma Angélica, se viu empurrada para um vórtice, um portal – você poderia 
dizer – puxada para o peso dessa coisa chamada gravidade, energia eletromagnética, pó, 
água, dureza, realidade física. E isso foi um choque para seu sistema. Mas os que 
chegam, seguindo vocês, não terão isso. 

Esse conceito todo de reencarnação – muitas e muitas vidas, uma após a outra 
repetidamente – você não entendeu que diabo estava acontecendo. Quando pensou ter 
morrido achou que voltaria para sua família, para os reinos angelicais, ou pelo menos 
para a Ordem dos Arc (arcanjos). Mas ao invés disso, você passou pelo que muitos de 
vocês experimentaram ser um tipo de queda obscura, um trambolhão pra dentro de um 
abismo para acordar com outro corpo físico, outra vida, mais carma em sua mochila, 
mais ilusão e separação, vida após vida. Os que vão para a biblioteca da Nova Terra 
para estudar, vão entender a necessidade e a alegria de múltiplas vidas, porque elas dão 
a vocês – e darão a eles – a experiência do que é ter diferentes identidades. Pegar 
diferentes aspectos, seja masculino ou feminino. Se fixar em aspectos culturais 
diferentes; pegar deliberadamente certas – o que você chamariam – deficiências mentais 
ou físicas para experimentá-las; experimentar o amor de um jeito que nenhum anjo 
pode. Porque realmente uma coisa é amar um ao outro conscientemente e de uma 
maneira consciente, outra bem diferente é quando você leva esse amor à forma física e o 
compartilha de uma maneira muito íntima. 

Os que estudam a biblioteca da Nova Terra vão estudar sua consciência, vão sentir sua 
experiência. Eles irão entender a sabedoria que você adquiriu. Depois irão por conta 
própria. Virão para a Terra, pois todos devem passar pelo caminho da Terra. Está 
escrito. É sabido. Todos precisam passar pelo caminho da Terra antes que possam ir 
para o Terceiro Círculo. 

Então o que vocês estão fazendo Shaumbra é realmente importante. Vocês são de fato 
os Mestres. São os primeiros a passar por isso e eu, Tobias peço que jamais esqueçam 
isso. Jamais esqueçam quem são; o que estão fazendo aqui na Terra; por que estão 
passando por esse tempo de transição da energia do velho para o novo; por que dizemos 
que vocês são Professores mesmo quando – para alguns de vocês – isso ainda não 
ressoe. Vocês não entendem quando dizemos que vocês são os Professores, vocês 
Shaumbra, vocês são Padrões estabelecendo o caminho para os outros. 
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Alguns de vocês acham desconcertante que não haja outros que tenham feito esse 
caminho antes. Gostam de pensar que há esses mestres que passaram antes de vocês, de 
que há um exemplo a sua frente. Alguns gostam de pensar que há um Deus no céu que 
sabe o caminho, um Deus que entende tudo e pode responder tudo. É um pouco 
desconcertante saber que isso não acontece assim. Não há um Deus com todas as 
respostas. Há um Deus que escolhe evoluir e se expandir, um Deus que escolhe 
experimentar em cada diferente nível, e você é esse Deus. Você tem as respostas. Elas 
não vêm da mente, vêm de uma consciência expandida – uma nova consciência para a 
qual você evolui nesse momento. 

Então Shaumbra, ao começarmos o Shoud nesse dia – sabendo o que eu sei sobre cada 
um de vocês, o que você realizaram, por que estão aqui – tome esse momento para 
celebrar e se reconhecer. Não importa o quão pequeno pense que é, aos meus olhos você 
é um grandioso Mestre. Não importa o quão pouco descolado possa achar que é 
(risadas), em meu coração eu sei de sua sabedoria. Não importa o quão insignificante 
você pense que seja, eu sei que é um jogo. Eu sei que é uma ilusão. Eu sei que você é 
grande. Oh, talvez não grande no sentido anteriormente usado para definir a 
grandiosidade humana. Essa definição de grandiosidade é uma marca velha, um padrão 
antigo. 

A grandiosidade humana tem sido determinada por coisas como força física, beleza 
física. Tem sido determinada por coisas como riqueza material ou Q.I. Esses velhos 
modos de determinar “grande”, como vocês têm experimentado e como descobriram, 
são todos becos sem saída porque cedo ou tarde vai aparecer alguém mais forte e mais 
belo. Cedo ou tarde vai surgir alguém mais inteligente ou rico. 

Então libere essa forma de padrão humano a qual tantos ainda se prendem por ser um 
sistema de crença tão profundamente incrustado. Você passou muitas vidas seguindo 
esse padrão. Vidas. Chegou a ponto de ser circunscrito. Você pode definir o quociente 
de inteligência de alguém, pode definir sua beleza e sua força e riqueza. Mas você está 
se movendo para um novo tipo de padrão, um novo tipo de identidade humana e 
espiritual que agora mesmo, e provavelmente por um longo tempo irá desafiar qualquer 
tipo de definição. Como você pode aferir ou se medir em relação aos outros, ou mesmo 
em relação a si mesmo se não há um coeficiente da consciência humana e espiritual? O 
novo humano Padrão tem consciência. O novo humano Padrão se expande para fora, e 
de suas velhas e limitadas modalidades entra na consciência expandida. 

Eu queria dizer essas coisas antes de iniciarmos hoje, eu queria reconhecer cada um e 
todos os Shaumbra e agradecer por estarem aqui. 
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Nosso convidado hoje a esse Shoud 3 na Série do Professor é, antes de tudo, seu 
Correspondente. Eles retornam, o correspondente retorna para estar com você durante 
essa sessão. Eles estão aqui, têm estado aqui desde que vocês chegaram hoje. Estão aqui 
para auxiliá-los nessa área toda da expansão da consciência. Esse é seu primeiro papel, 
sua primeira missão. 

A consciência opera em diferentes e vários níveis, mas você a tem operado em muito 
poucos. Agora você está literalmente passando por uma transição de consciência. Não 
estamos falando aqui sobre pensamento. Não estamos falando sobre a mente. Estamos 
falando sobre consciência e ciência. Então seu Correspondente está com você hoje, mais 
uma vez perguntando como pode servir melhor a você. Estão perguntando nesse 
momento, “Como posso servi-lo? Eu sou seu Correspondente. É uma honra, uma honra 
servir a você, servir ao Mestre. Como posso servi-lo agora?” 

Então, é hora, Shaumbra, nesse espaço seguro e sagrado, é hora de compartilhar com 
seu Correspondente. Não tema. Ele não morde. Ele não julga. Estão maravilhados com 
vocês. “Como posso servi-lo?” E pedem que respondam a eles agora. Sejam abertos e 
doces com eles. 

(Pausa) 

Agora você percebe que não dissemos... Os Correspondentes não disseram que vocês 
recebem suas aspirações. Eles dizem, “Como posso servi-lo?” Agora, uma vez que você 
defina a energia do que é... De como você quer que ele o sirva, aí tudo entra em 
movimento e começa a rolar. A energia muda e transforma, e como neste momento você 
está operando numa modalidade de consciência limitada, ele pode ajudá-lo a pegar um 
pouco dessa energia e aplicar em outros níveis de consciência. O correspondente pode 
ajudar a movimentar e a lançar a energia. Ele pode ajudar a polarizar e energizar de 
maneira que a energia retorne e sirva apropriadamente a você. 

Isso é uma coisa, Shaumbra, que eu encorajo a fazer todo dia. “Como posso servi-lo?” 
Eles dirão quando você abrir os olhos logo de manhã. Você vai ouvir isso em seus 
ouvidos, vai sentir em seu coração. Ele estará aí, excitado, feliz de estar mais um dia 
com você aqui na Terra. E compartilhe com ele, não fique contido. Compartilhe com 
ele. Agora, lembre que ele está fazendo isso por você. O Correspondente não está 
criando um milagre, não está acenando com a varinha mágica. Você está. Você é o 
Mestre quando permite que seu correspondente saiba o que é que você escolhe. Ele 
simplesmente pega sua intenção, seu desejo e sua paixão e ajuda a movimentá-la multi-
dimensionalmente. Como ele pode servi-lo? 
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Então seus Correspondentes estão aqui hoje e junto com seus Correspondentes está o 
sargento mestre dos Correspondentes: Hossaf (pronuncia-se “ro-SSOF”) está conosco 
hoje, está de volta. Não é “rose-of”, mas Hossaf! (risadas) Hossaf trabalha com os do 
Conselho Carmesim que estão numa experiência ou numa jornada a Terra – Shaumbras 
– vocês. Ele ajuda a coordenar toda a atividade. 

Você percebe, de noite - como muitos percebem – ah, você não vai apenas dormir. É 
quando transferências de energia são feitas. Você sabe, há muita correlação com sua 
tecnologia Internet... A qual, a propósito, é uma ilusão. É tudo ilusão, mas você acredita 
nela. Você a experimenta. Você a utiliza. É apenas uma ilusão. Para onde você acha que 
vão esses pequenos pacotes? Para onde você acha que vão esses pequenos pulsos de 
energia, de energia mais-menos, para onde você acha que vão? O que acha que 
acontece? É uma ilusão, mas todos vocês concordaram com isso e aceitaram isso. 

À noite de maneira similar acontece essa transferência de energia. Você vê, à noite em 
seu mundo físico, muitas coisas são transferidas pela Internet enquanto outras energias 
estão quietas, quando as pessoas não estão ocupadas em seus terminais, ocupadas 
usando a Internet. Muita informação anda de lá pra cá entre os bancos, entre empresas, 
e-mails – até e-mails tipo lixo são enviados à noite. 

É muito parecido com o que acontece quando vocês estão dormindo. Uma tremenda 
quantidade de informação... Não são de maneira nenhuma pacotes, são bolhas de 
consciência... São transferidas de lá pra cá entre os níveis ou domínios da consciência. 
De lá pra cá entre você aqui na Terra e entre aqueles no Conselho Carmesim. De você 
aqui na Terra para a nova biblioteca. Cada experiência, cada pensamento, cada escolha, 
cada observação que você fez no dia é basicamente baixada – ou carregada, como 
preferir – para a Nova Terra. Cada coisa que vocês estão fazendo, cada experiência por 
que passam é carregada à noite para suas famílias angélicas que esperam por vocês. 

Eles não lêem necessariamente tudo de uma vez, usando uma analogia humana. Um 
pouco fica retido esperando por eles, num estado de consciência suspensa, esperando 
que eles aceitem e abram para tornar disponível a informação. Um montão de humanos, 
de anjos, todos têm um estado de consciência suspensa, pendente. Vamos falar sobre 
isso nesse Shoud hoje. 

Chega com Hossaf nossa querida amiga, que veio recentemente das fileiras do Conselho 
Carmesim para trabalhar mais de perto e mais diretamente com Hossaf, com seu 
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Correspondente e com você. Ela traz um equilíbrio de energia feminina para todo esse 
time que está servindo vocês. Seu nome, sua energia se pronuncia Oseo (o-SSI-o com 
“o” como em ‘obra’) Oseo. Muitos de vocês trabalharam com ela no passado, de uma 
maneira ou de outra no estado onírico. Oseo vem à frente agora, combinando-se com a 
energia de Hossaf para oferecer uma energia masculino/feminina mais equilibrada, para 
manifestar uma energia mais completa a trabalhar com vocês agora. Então respirem 
profundamente e sintam a energia de seu Correspondente, de Oseo e Hossaf. 

É difícil perceber no geral ou na consciência humana regular, o tanto de trabalho que 
está acontecendo por trás dos bastidores em outros domínios e níveis, mas isso é de uma 
necessidade absoluta para se manter um sentido de equilíbrio, de sanidade aqui na 
Terra. Quando os humanos bloqueiam essas energias correspondentes, os seres 
angélicos... Quando eles fecham todas essas energias eles enlouquecem. Eles não estão 
mantendo o equilíbrio próprio entre os níveis angelicais e os níveis humanos. 

Uma das razões para dormir foi a de fornecer esse equilíbrio de maneira que vocês não 
ficassem totalmente centrados em sua vida humana. Vocês ficariam muito perdidos se 
não fosse o sono. Quando os humanos bloqueiam tudo isso, todos esses seres que os 
ajudam no trabalho em outros níveis, eles tendem a enlouquecer. Tendem a não saber 
mais como trabalhar com suas próprias energias. As coisas que vocês experimentaram 
no noticiário, por aqui nessa parte do mundo nessas últimas semanas, é indicativo de 
que: um ser humano está ficando louco. Quando enlouquecem a área mais sensível deles 
recebe um golpe, a parte que está mais desequilibrada. 

E qual é a coisa mais desequilibrada agora, nesse momento em praticamente todas as 
culturas do mundo? É a energia sexual. Energia sexual. A energia sexual está 
diretamente relacionada ao equilíbrio do masculino e feminino; ao equilíbrio do humano 
e do divino; ao equilíbrio que o humano tem com os níveis angélicos; o equilíbrio que o 
humano mantém de sua própria consciência. 

Então é a energia sexual que é a primeira a se perder, particularmente num tempo como 
esse. Estamos passando por um tempo incrível de transformação. De mudança de 
energia. E como muitos de vocês observaram ultimamente em suas vidas pessoais, os 
velhos sistemas tendem a receber uma infusão – uma grande infusão – de um novo e 
diferente tipo de energia que passa por eles, e muitos desses velhos sistemas não 
agüentam. Eles explodem. Seus computadores, seus aparelhos de televisão, seus carros, 
todas essas coisas são indicativas disso. São exemplos. 

O que acontece nesse momento bem no fundo de muitas pessoas, de muitos humanos 
que não cuidaram do equilíbrio de seu próprio masculino-feminino, é que tendem a ter 
uma energia sexual muito confusa, muito ruim e depressiva. Quando elas tentam buscar 
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um modo de se re-equilibrar – estão perdidos, não sabem para onde ir – eles tendem a 
sair se alimentando porque também foram alimentados. E quando saem se alimentando 
vão atrás do que consideram ser o mais fácil. Vão atrás do que consideram ser um 
prêmio. Vão atrás daqueles que consideram ser os mantenedores de uma energia mais 
pura. Então vocês têm incidentes como o que ocorreu recentemente, tiros nas escolas. 
Não era uma questão de tiroteio. Sequer de raiva. Eram energias muito confusas e 
desequilibradas – energias sexuais. 

Vocês vão ver mais e mais disso. Não necessariamente nas escolas, mas vão ocorrer 
mais e mais exemplos. E quando você olhar pra essas coisas e ler as manchetes, dê uma 
olhada por trás da cena a ver o que realmente está acontecendo. A tendência será por 
problemas na energia sexual. 

Vocês têm aqui, mesmo nessa terra da América, vocês têm congressistas com 
desequilíbrio da energia sexual e aí esse desequilíbrio é exagerado pela posição de 
poder, controle e autoridade em que se inserem. E por acharem que têm que manter um 
certo tipo de identidade – um papel próprio de como se apresentar para o resto do 
mundo – cedo ou tarde esse desequilíbrio vai se apresentar. Aqui você tem um 
congressista que tentou manter uma fachada e não conseguiu porque tinha um 
desequilíbrio sexual do qual não cuidou. Assim coisas inapropriadas acontecem e vocês 
viram acontecer pelo noticiário. Agora vocês têm uma mudança no poder. Vão 
continuar a ver mais e mais disso. 

Falamos a um grupo na Áustria duas semanas atrás. Falamos sobre o mundo. Dissemos 
que o mundo nesse momento, o mundo não vai se despedaçar, então parem de se 
preocupar com isso. Tantos humanos literalmente realizam suas paixões, planejando 
suas vidas baseados no fato de que o amanhã talvez nunca venha, baseados no fato de 
que o mundo pode se fazer em pedaços. Estamos dizendo agora aos Shaumbra: “Saiam 
e invistam. Construam. Façam coisas porque o mundo não vai cair”. As energias não 
estão dessa forma agora. 

É claro que houve tempos no mundo, como sabem, quando as energias eram de raiva, 
agressão e guerra. Guerras mundiais, guerras que poderiam ter chegado a ser Atlântida 
parte dois, a queda. As energias da Terra não estão assim agora. Elas estão diferentes. 
Ainda haverá algumas batalhas entre países. Ainda haverá o que chamam homens-
bomba, mas isso não se dará em larga escala. 

Ao contrário, o que verão são coisas acontecendo num nível mais pessoal. Pessoas 
ficando malucas, individualmente. Pessoas com seus mundos caindo. Líderes caindo. 
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As igrejas... As igrejas retêm uma tremenda quantidade de energia sexual reprimida. 
Têm que ter. Têm que ter porque a reprimiram por tempo demais. Elas estão em 
desequilíbrio com a energia masculina, negando a feminina. Cedo ou tarde, com a 
evolução da consciência, isso tem que mudar. Temos visto exemplos disso. Falamos 
sobre isso antes. Está pipocando por toda parte, e vai continuar. Vai continuar a ser uma 
questão nos negócios – a energia sexual nos negócios – tem havido um desequilíbrio. 
Vocês estão vendo agora mesmo como podem fazer desmoronar algumas das maiores 
empresas do mundo. Essa coisa toda da energia sexual é simplesmente uma questão de 
re-equilibrar, retornar ao todo, a completude. 

Então... Shaumbra, você passou pela maior parte disso. Nesta sua vida você cuidou de 
questões profundas, de questões negras. Você cuidou de seu equilíbrio do masculino e 
do feminino, e algumas vezes sabemos que não foi nada bonito. Não foi engraçado. 
Você cuidou de tanta coisa dentro de você. Estamos falando nisso de maneira a ajudá-lo 
a entender o que está acontecendo nesse mundo. O que está acontecendo com você é 
uma coisa bem diferente. Muito diferente. Por favor, não se compare como resto dos 
humanos agora. Você está passando por um processo muito, muito diferente da maioria. 

Vamos por um momento ter a experiência da Tecnologia Padrão. Primeiro, vamos ter 
uma experiência individual, sua experiência. E hoje vamos pegar um pensamento. Um 
pensamento, uma consciência. Em nosso encontro mês passado falamos sobre a 
biologia. Escolhemos uma célula e pedimos que vocês trabalhassem com aquela célula 
equilibrada, perfeita, rejuvenescida. A propósito, vocês têm literalmente milhões desse 
tipo de células em seu corpo. Alguns de vocês ficaram imaginando se teriam uma célula 
sadia. E têm mesmo! (risadas) Vocês têm milhões delas. É claro que têm muitas, muitas 
outras que estão num estado de desequilíbrio. Muitas outras estão literalmente num 
estado de morte ou rejuvenescimento. Nós falamos sobre uma célula. 

Mas agora vamos pegar uma consciência. Uma consciência. Bem, agora onde você 
encontra isso? Não está em seu cérebro, não está necessariamente em seu corpo físico. 
Consciência está por tudo em volta. Consciência está muito perto de você e longe, 
muito longe. Consciência é ciência. Primeiro, ciência de si, da identidade e depois, 
finalmente de tudo. É isso que é consciência. 

Você é consciência. Você é consciência que tem uma identidade única. A você foi 
concedida essa coisa que chamamos – ou que você chamaria – o ser alma, como 
Espírito. Nem todos os seres possuem alma. Árvores, o planeta Terra, a maioria dos 
animais não tem um ser alma como vocês. O ser alma também é a chave para a criação, 
ou detém as chaves para a criação. Você é um ser alma. Você é consciência. 
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Seu foco e sua ciência da consciência têm sido limitados por um longo tempo, 
especialmente desde que chegou a Terra. Mesmo os seres angélicos nas esferas não 
físicas, nas esferas cristalinas e nos reinos angélicos mais elevados têm uma consciência 
limitada. O grau de limitação depende de fatores muito diferentes, mas aqui na Terra 
vocês propositalmente centraram sua consciência, propositalmente limitaram sua 
consciência. 

Nós dizemos que vocês existem num estado de consciência suspensa porque quando se 
reabrem, vocês têm todas essas energias disponíveis, energias de consciência que fluirão 
de volta a vocês. A coisa que faz isso tão difícil de explicar ou falar é que essas energias 
não são pensamentos da mente, e vocês têm sido altamente programados e treinados –
auto-treinados – na utilização de pensamentos pela mente. Pensamentos mentais 
formam uma parte muita limitada da consciência, mas é nisso que vocês vêm 
trabalhando, é nisso que se tornaram peritos e assim foi como se tornaram limitados. 

Então como fazemos para ir além dos pensamentos mentais? Essa é difícil. Essa é uma 
grande pergunta. Como entramos nos níveis mais elevados da consciência e da ciência? 
Como liberamos essas barreiras e camadas da consciência? Como deixar esses padrões 
da nova consciência entrar sem que o cérebro os rejeite e os jogue fora? Boas perguntas, 
todas as coisas nas quais você, enquanto um ser na Terra agora, está trabalhando. A 
maioria do resto da humanidade está trabalhando no básico, coisas como equilíbrio da 
energia masculina e feminina. Vocês estão trabalhando agora em coisas sobre 
consciência expandida, tão expandida que vai além do pensamento mental. É uma coisa 
difícil e estamos sentindo sua energia nesse momento. Como você vai além do 
pensamento mental? Você está tão preso no laço da mente, como você sai dele? 

Vamos experimentar isso hoje. Por acordo prévio com vocês, com todos Shaumbra 
neste Shoud. Nesse espaço seguro e sagrado vamos pegar um padrão, usar a Tecnologia 
Standard da consciência pura. 

Agora, aqui está o desafio: você vai tentar descobrir como fazer – e não pode. Ela se 
parece um pouco com a gnost, e é. Elas estão relacionadas. São parentes. A consciência 
pura não tem programação, mas tem paixão. A consciência pura tem clareza. A 
consciência pura não precisa de direção ou controle. Está num estado constante de 
evolução e crescimento. A consciência pura é a antítese do conflito. Vamos falar sobre 
conflito num momento. A consciência pura está além da descrição do pensamento 
mental, mas ela pode ser sentida. Ela pode ser experimentada. 



71

Nesse momento vamos pegar esse padrão. Nós todos estivemos trabalhando nos 
bastidores, prontos para servi-los hoje neste encontro, para experimentar o padrão da 
consciência pura. Uma minúscula partícula dele. Uma mera porção do padrão é tudo 
que precisam. Não precisam agarrar toda a consciência de uma vez, isso faria seu 
cérebro explodir. Mas só um gostinho, apenas uma gota, uma sensação da consciência 
pura. 

Seus Correspondentes, Hossaf, Oseo e eu, Tobias estivemos trabalhando para trazer isso 
pra vocês hoje, aqui. Agora, não tentem. Não tentem agora. Apenas deixem-na entrar 
por impulso. A propósito, ela é de vocês pra começar. Não é nossa. É sua. 

(falando suave e lentamente) 

Explorem-na por um momento... 

Sintam-na... 

Inspirem-na... 

Agora, acontece uma coisa interessante, testamos com um pequeno grupo antes de 
vocês: sua mente está tentando entender, tentando definir. O computadorzinho em seu 
cérebro está a mil, em muitos de vocês. E tudo bem, não tente interrompê-lo. É uma 
restrição artificial. Não precisa tentar pará-lo, tente apenas transcendê-lo. 

Tome um momento para sentir esse padrão de consciência. 

(pausa) 

Freqüentemente a mente tenta equacionar, relacionar esse padrão a alguma coisa. É 
assim que a mente funciona. É uma informação relacional. Tudo se relaciona. Então a 
mente vai tentar relacionar essa nova energia da consciência que está entrando, a 
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alguma coisa: um pássaro, um raio de sol, uma cor, uma moeda de ouro. É apropriado. 
É um começo. Não tente anular isso. 

Respire profundamente. 

(pausa) 

Agora permitam que a consciência pura gentilmente inunde vocês, entrando 
suavemente. 

Mais uma vez, esta é sua consciência. Não pertence a nós. É sua. 

Essa pérola única de consciência - a qual você deu permissão para entrar em sua 
realidade ou, em outras palavras, em seu saber – depois tem o potencial para atualizar 
ou rejuvenescer toda sua outra consciência. Ela estabelece um padrão. Tem pureza e 
equilíbrio. Ela está num estado de expansão, de constante rejuvenescimento. Ela tem 
clareza e não carrega o peso de velhos padrões. Então agora entra em sua vida como um 
padrão, refletindo em cada e todas as outras partes de sua consciência. 

Vamos entrar por um momento nessas outras partes de sua consciência. Elas têm estado 
em seu cérebro, em sua mente, nessa base de dados relacional que você tem. A 
consciência na qual você existe se baseia, mais do que tudo, em sistemas de crença. É 
uma série de sistemas de crença: crença em certo e errado, Deus, eu, humanidade, 
crenças em o quanto você se esforça, o quanto é inteligente, todas essas coisas. Uma 
miríade de sistemas de crença lá no alto que depois se criam, como você diria, indo em 
frente para criar a realidade física e, finalmente, sua experiência dentro dessa realidade 
física. 

Então, assim esse padrão de consciência entra vindo de domínios suspensos, domínios 
onde há muito tempo você vai, e desce; deixe por um momento que ele irradie para cada 
um de seus sistemas de crença. 

(pausa) 
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Deixe-o radiar para cada pensamento que você teve hoje. Cada pensamento que você 
teve hoje. 

(pausa) 

Deixe-o radiar em cada experiência que você teve hoje, experiência baseada em seus 
pensamentos e crenças. 

(pausa) 

E agora, permita que esse padrão de tecnologia da consciência se propague pelo resto de 
seus potenciais desse dia. O resto de seus potenciais. Você acha que seu dia está 
estabelecido, você sabe o que o resto do dia vai apresentar. Isso é uma crença e era uma 
limitação. Agora deixe sua pura consciência irradiar para os potenciais pelo resto desse 
dia. 

(pausa) 

Esse processo de difusão da Tecnologia Standard funciona deliberada e sabiamente de 
uma maneira – que você chamaria – lenta. Funciona com os ritmos e ciclos que estão 
ocorrendo. Os ritmos de sua própria biologia, os ritmos de sua mente. Sua mente segue 
uma série de ritmos definidos e deliberados. A Tecnologia Standard trabalha com os 
ritmos do sol e da lua, com o ritmo da própria Terra, com o ritmo dos planetas. Não é 
controlada por eles, mas funciona com eles. Sua identidade humana é um subproduto de 
ritmos e padrões: crenças, pensamentos e experiências. 

Então a Tecnologia Padrão da consciência, a pureza da consciência, é tão sábia que sabe 
como trabalhar com esses ritmos. Ela entende que no fundo esses ritmos também estão 
querendo evoluir. Eles também estão desejando aumentar sua consciência. 
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Então a Tecnologia Standard da consciência não entra e explode velhos padrões e 
ritmos. Ela trabalha com eles. Ela irradia sob os ritmos de seu corpo físico, por 
exemplo, sabendo que seu corpo está num padrão de ciclos e entra nesses ciclos junto 
com você. E depois, uma vez que se encontre lá, começa a ajudar os ciclos a evoluírem. 
Talvez ajudando o ciclo a entender que não é mais necessário. Você está nesse 
momento num ciclo de envelhecimento. Enquanto um ser angélico num corpo físico 
você está num ciclo de morte. Desde que nasceu, você esteve no ciclo da morte, num 
padrão de morte. Então a consciência – a consciência elevada na Tecnologia Standard –
entra, encontra essa crença na morte, nesse padrão de morte, e então entra compassiva, 
sem forçar, sem programação e só irradia. 

Então esse padrão no qual você se acha, esse padrão de morte, começa a sentir algo 
diferente, começa se sentir diferente. E ao invés de identificar-se como morte e a 
eventual experiência na morte, ele diz, “Será que ainda sou necessário? Será que morte 
tem que significar finalidade? Será que a morte, como eu me conheço, tem que ser 
medo?” E você vê como essa simples porção de consciência elevada começa a mudar 
tudo, até mesmo no nível mais ínfimo, o pequeno ciclo. 

Essa consciência, essa linda consciência, quando a Tecnologia Standard chega e entra 
em seu ciclo, o qual você tem regularmente, seu ciclo de abundância financeira. Você já 
percebeu que sua vida está em padrões financeiros... Alguns diriam “fluxo e refluxo”, já 
outros chamam de: “eu tenho dinheiro, no dia seguinte você tá quebrado”. Você entra 
nesses padrões. Você estabeleceu esses padrões. Seus sistemas de crença, e depois os 
pensamentos mentais criam a experiência. Mas essa consciência elevada pode se 
instaurar bem aí, com esse ciclo. 

Vamos dizer que você esteja no momento num ciclo baixo. Essa consciência entra nele. 
Não tenta modificá-lo. Ela não tenta assaltá-lo, se fosse assim você teria uma 
extraordinária luta interna. Essa consciência elevada, sua consciência elevada, é muito 
sábia e apenas irradia. Ela só entra aí. 

Permita por um momento, essa pura consciência... 

(pausa) 

... Entrar direto no ciclo de abundância. 
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Essa energia de abundância, a qual tem identidade própria – ela tem consciência. Sua 
crença, seus pensamentos e os ciclos em referência a abundância tem uma consciência. 
A energia formou a si mesma numa identidade e é chamada “sua abundância”. É parte 
de você, embora às vezes ela atue como se não fosse. 

Então a elevada consciência entra ali e irradia. Fica só ali... Compassiva, em aceitação, 
observando os ciclos, os movimentos, os desejos e as limitações da sua abundância... E 
ela irradia. 

Irradia Verdade. 

Irradia liberdade. 

Irradia outro potencial. 

E finalmente, com a Tecnologia Standard da consciência, seus velhos ciclos, sua velha 
identidade na consciência da abundância começa a se questionar. “Quem sou eu? Quem 
me colocou aqui? Quero continuar esses ciclos? Preciso ficar limitada? Onde foi que 
aceitei essa idéia de que dinheiro é ruim? Quem colocou em mim que o dinheiro está 
limitado?” 

Você vê o que acontece? A Tecnologia Standard não entra e tenta destruir. Ela entra e 
tenta re-identificar. Tenta apresentar um quadro maior e mais grandioso, uma 
consciência mais ampla. 

Agora, aqui acontece uma coisa interessante. Sua consciência de abundância começa a 
duvidar de si mesma, e você sabe como é quando você começa a duvidar de si mesmo. 
Tudo começa a cair aos pedaços. As paredes desmoronam. Às vezes, você se sente 
desnudado, nu, tudo lhe foi retirado. Não foi. Você apenas deixou que a velha 
informação da consciência se modificasse. Às vezes, você se sente exposto. Às vezes, 
perdido. Algumas vezes você sente que perdeu sua identidade para sempre. É só uma 
coisa temporária. É uma evolução da consciência. É uma mudança de consciência. 
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Parte do problema nessa área toda de entrar na Nova Energia de que vocês falam, seu 
desejo, sua busca, é que quando ela chega e entra como agora, você começa a entrar em 
pânico. Você também fica em frangalhos. Às vezes, sente medo. É apenas uma 
evolução de consciência em andamento. 

Você pode ser tão confiante em si mesmo pra saber que não vai se despedaçar? Você 
não vai destruir. Não vai criar um tal conflito e lutas internas que te façam explodir. Isso 
não vai acontecer. 

Não vai acontecer. 

A consciência que entra com sua Tecnologia Standard, essa pura consciência é de longe 
muito sábia. É você. Por que você iria querer se destruir? Ela é bem equilibrada. Ela se 
entende, entende sua identidade. Ela se entende tão bem que sabe que até mesmo não 
pode tentar formar uma identidade trancada em si. Ela não pode formar uma identidade. 
Você vê, essa nova consciência, essa Tecnologia Standard, essa fatia pura de 
consciência não vai tentar se estabelecer como uma identidade trancada em si mesma. 
Esse é um de seus medos, percebe? 

Você viu o que acontece quando a consciência entra nessa realidade humana terrena e se 
forma. A consciência então tenta se identificar, depois tenta se proteger. Isso é o que os 
humanos fazem. A energia Angélica, a consciência pura que veio à Terra na forma 
física, primeiro vai tentar criar uma identidade e se ligar a ela pelo resto da vida. 
Segundo, vai se proteger indefinidamente. 

A sua nova e elevada consciência não deseja fazer isso, não tem absolutamente, de 
nenhuma maneira, o desejo de se identificar. Porque ela sabe que... Baseando-se em 
experiência passada e na maneira como a energia evolui, ela sabe que vai perder a 
experiência final e a consciência e se fechar numa identidade, se você se trancar numa 
identidade. Então você, a consciência superior, entrando em cena agora, não tem desejo 
de se identificar e se proteger. 

Sim, é ficar nu e exposto. Sim, para o velho aspecto humano, para a velha consciência 
humana de si isso é apavorante. Você está acostumado a vir vida após vida, criando 
sempre uma identidade, construindo seus muros, se protegendo. Aqui, a nova
consciência, o novo ‘você’ entra sem nada disso. O velho eu, que estava acostumado 
aos desafios e as durezas desse mundo, fica ouriçado com essa idéia. E aí? 
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Vá um minuto – pegue a Tecnologia Standard da consciência e por minuto dê uma 
olhada na consciência de existir na Terra, a consciência na crença em criar identidades 
no corpo físico. Agora pegue sua energia radiante e deixe que faça parte desse ciclo, do 
ciclo de encarnações, do ciclo de criação de identidades. 

Inspire por um momento. 

(pausa)

Sinta essa energia radiante em seu corpo... Em sua mente... Em sua consciência... 

Foi realmente necessário criar todas essas identidades? Era necessário seguir em frente 
criando-as e protegendo-as, prendendo-as? Deixe essa pura Tecnologia Standard da 
Consciência entrar na parte de sua consciência que cria suas identidades. Permita que 
entre compassiva, sem força, sem tentar infligir mudança. Permita a essa consciência 
elevada distribuir sua nova energia sobre a velha energia da construção de identidades e 
observe o que acontece. Sinta o que acontece. 

(pausa) 

Consciência é uma coisa incrível. É ciência e pode se esticar, ela pode se expandir para 
outros domínios, outros níveis. E mais uma vez, não são níveis lineares, são 
multidimensionais. Por desígnio e escolha, você tem se concentrado apenas em alguns 
aspectos da consciência. Mas você disse “Agora é tempo de ir além. Agora é hora de 
explorar a nova consciência, mas não através do pensamento da mente. Não pelo 
pensamento da mente. Mas sim através dos sentimentos, das sensações, através da 
imaginação, através da gnost”. 

Então essa é a resposta. A gnost cria sua própria resposta, e a resposta é gnost. Como 
você ultrapassa os pensamentos da mente? Como entrar em todos esses novos níveis de 
consciência? Como arriar a consciência suspensa? Olhamos pra você - usando o 
exemplo - como uma grande bolha de energia, uma magnífica bolha de energia. E no 
centro dela a energia está ativa, é viva, é consciência. Um ponto de consciência, 
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centrado nessa realidade tridimensional. Mas depois olhamos para essa bolha de energia 
de consciência que você é e o resto está pendurado. O resto está congelado e inanimado, 
parado. 

É interessante notar os paralelos aqui entre sua consciência e a consciência nos reinos 
angélicos. O que falamos há muito tempo atrás quando dissemos que tudo chegou a um 
estado de imobilidade. A consciência entrou numa imobilidade. Eis você como um 
microcosmo, um micro-exemplo disso em sua própria realidade. Você deixou em 
suspenso a consciência ao seu redor. 

Você vem tentando sair de sua consciência limitada através do mental e isso é em si um 
ciclo sempre retornando. Em outras palavras, você está o tempo todo naquela mesma 
roda do hamster. Você jamais pode acessar seus níveis superiores de consciência pelo 
pensamento mental. Esse tem sido um dos desafios e das frustrações da humanidade por 
eras, para os filósofos e cientistas, para os exploradores e até mesmo muitos dos tipos 
criativos. Como você ingressa nesses estados expandidos da consciência? 

Para chegar aí, alguns de vocês tomaram drogas que alteram a mente, mas a coisa 
interessante foi: vocês estavam apenas enganando sua própria mente. Expandiram sua 
consciência, mas foi um truque, enganando a si mesmos. Era sua mente dizendo, “Bem, 
eles querem que eu faça alguma coisa diferente aqui. Eles querem que eu me expanda. 
Estão usando química de algum tipo para impelir essa expansão”, e a coisa continuou a 
ser pela mente. É por isso que a chamaram experiência detona-mente. (risadas) 

Vamos por um caminho diferente, Shaumbra. É a gnost. É a gnost. É para além do 
pensamento, indo para novos níveis de consciência que os servirão de muitas maneiras 
diferentes. O caminho pelo qual você vai perceber imediatamente... Duas coisas você 
vai notar de imediato... Cauldre tá dando um pulo aqui e nos pedindo – como dizer –
para esclarecer a situação. 

Duas coisas você vai perceber quando entrarmos nisso – quando você entrar: eficiência. 
Falamos sobre eficiência com um grupo, o primeiro grupo de Professores que sentaram 
conosco na praia do lago de muitas energias (referindo-se ao Lago Tahoe). E nós 
dissemos: “Vocês vão perceber uma eficiência tomar conta de suas vidas. Uma nova 
eficiência em relação a tudo, resultado de usar a gnost para chegar à consciência 
elevada”. E tenho que enfatizar: quando eu digo consciência elevada, alguns pensam 
que vão ficar mais sabidos. Mas ficarão burros antes de ficarem mais espertos! (risadas) 
Não estamos falando sobre pensamento da mente. Sob a direção do pensamento da 



79

mente a consciência irá sufocar ou ficar em animação suspensa. Nós estamos indo para 
além da mente. 

Então, o que vai acontecer ao fazer isso, como usamos o pequeno exemplo da 
Tecnologia da Consciência Padrão; se você continuar a usá-la, introduzindo o padrão –
o novo padrão de consciência em sua vida, você vai ficar muito mais eficiente. Tudo. 
Níveis mais elevados de consciência são inerentemente mais eficientes. Níveis mais 
baixos ou níveis travados são muito incômodos, muito desajeitados. Era com eles que
você trabalhava. Foi com eles que concordou trabalhar. Esses novos níveis de 
consciência irão envolver eficiência numa escala difícil da mente compreender. A mente 
funciona com seus ciclos, padrões e limitações próprios. Então aqui você tem a nova 
consciência chegando e fornecendo eficiência. 

Então como isso funciona na prática pra você? Você vai ser mais eficiente ao nível de 
sua energia física. Mais uma vez, não acontece da noite pro dia. É um evoluir, um lindo 
desenrolar. Você vai precisar de menos sono, menor quantidade de comida para se 
sustentar, ou se você for excessivamente condescendente – como diriam – em relação à 
comida, seu corpo vai ser muito mais eficiente. Ele saberá como expelir ao invés de 
armazenar. Isso é eficiência. 

Você usa sua mente para muitas coisas e ela é uma coisa muito bonita. É uma coisa 
muito prática. É uma necessidade do corpo físico. Você tem que ter uma mente. A 
mente trabalha muito para armazenar informação. Mas sua mente vai ficar mais 
eficiente. Nesse momento a mente – se lhe fosse dado uma pergunta ou um quebra-
cabeça – a mente trabalha... Estamos tentando pensar em um bom exemplo. A mente 
dispara energias em várias direções diferentes num mesmo plano ou num mesmo nível 
de consciência; e ela sai em busca de respostas; e dispara seus tentáculos, por assim 
dizer, sai à procura do lugar onde a solução está armazenada. 

Iss acontece numa consciência baseada no pensamento da mente. E ela gasta uma 
tremenda quantidade de energia para fazer isso. Tem que enviar – você literalmente 
diria – times de sondas ou linhas de energias ao trabalho. E quando ela acha que 
encontrou a reposta ou solução, ela reúne todas essas linhas ou times de sondas e 
começa a avaliar ou analisá-las. Ela diz, “Essa é a resposta correta?” É quando você 
entra em toda essa coisa da mente, do mental. Você pode senti-la trabalhando. Pode 
sentir sua mente mastigando a informação. 

Em geral não há um consenso total, mas há consenso energético suficiente para chegar a 
uma idéia ou solução. Agora você descobriu quanto é seis mais seis. São doze. Mas para 
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chegar a essa resposta para seis mais seis muitos tentáculos de energia saíram por aí 
analisando e revisando, julgando e dando um retorno – e essa é uma questão simples! 

Agora, a eficiência da Nova Energia para o pensamento da mente é que ele não tem que 
trabalhar com todos esses tentáculos ou todos esses braços de energia para tentar 
encontrar a resposta. A resposta já está aí. Já está aí e vem à tona. Uma missão de sonda 
e buscas não tem que acontecer para que a mente trabalhe. 

E agora, isso se parece muito com algumas situações... Temos que dar uma risadinha... 
Que – como dizer - algumas das pessoas trabalhando com o website do Círculo 
Carmesim (Tobias dá uma risadinha) estão experimentando no momento. Vocês 
estavam usando velha tecnologia ou uma velha consciência. É um paralelo exato com o 
que está acontecendo com você e com tudo a sua volta. Então... Você se torna muito 
mais eficiente mentalmente. 

Você se torna mais eficiente emocionalmente. Tremendas quantidades de sua energia 
são despendidas nas emoções. Emoções nada mais são do que movimentos de energia. 
Enormes movimentos. Alguns difíceis. Outros maravilhosos. Você vai descobrir que 
suas emoções não precisam ter os movimentos incômodos que tinham antes, para você 
experimentar alguma coisa. Uma tremenda quantidade de energia era despendida em 
chorar, em rir para expor qualquer emoção. 

Às vezes, essas emoções... Usando uma analogia, você alguma vez já tentou levantar 
um colchão king-size por conta própria? É difícil. E depois carregá-lo escada abaixo, 
passando por portas e corredores. Isso é difícil. Não é necessariamente pesado. Ele é 
macio e bom, é claro, mas é incômodo. Suas emoções são assim – muito difíceis. Coisas 
grandes, sem utilidade. Difíceis de lidar. Você pode imaginar uma eficiência em suas 
emoções e ter uma clareza sobre elas? Onde não tenha que gastar quantidades enormes 
de energias nelas? 

Seu intelecto. Seu intelecto, como dissemos, utiliza uma tremenda quantidade de 
energia para operar. Está cansado de fazer isso. Há um sistema melhor e mais eficiente 
para o processo intelectual funcionar. Quando você permite a entrada da consciência 
elevada da Tecnologia Standard... Sem força, sem expectativa, mas percebendo que é 
você em sal melhor forma... Isso vai mudar cada sistema. São boas notícias. As ruins? 
Iss vai mudar cada parte de seu sistema. (risadas) 
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Os humanos têm a tendência a pedir por algo diferente em suas vidas, mas detestam 
mudança. Parece uma contradição. Ao passar por esse processo de eficiência de 
energia... Agora Cauldre quer acrescentar uma nota de pé de página porque falamos 
sobre eficiência recentemente a um grupo e depois, como diriam em termos humanos, 
caiu merda no ventilador. As coisas começaram a se destrambelhar – ou assim 
pareciam. E realmente foi assim? Foi mesmo, ou as coisas evoluíram e mudaram? 

Ao entrar numa eficiência da Nova Energia em cada parte de seu ser, fique por detrás da 
mureta e observe como essas mudanças se realizam. Note as diferenças. Note como 
você costumava fazer de um jeito, mas agora naturalmente está acontecendo de outro. 
Vamos sublinhar isso. A mudança começa a acontecer naturalmente de uma nova 
maneira. Você não tem que redesenhar os processos. Não tem que remanejar, a coisa 
simplesmente começa a acontecer. Começa a acontecer porque você permitiu a entrada 
do Padrão. Neste caso, o Padrão de Consciência. No caso do seu corpo, o Padrão da 
Biologia. 

É sobre o que falaremos em outros Shouds – o Padrão da Nova Energia, o qual está 
muito inter-relacionado a esse Padrão de Consciência. Obviamente haverá Padrões de 
Tecnologia e Educação e todas essas áreas maiores de que falamos. A consciência ou 
padrão, o padrão elevado está aí. Pronto pra entrar. Vocês estiveram mentalizando-o, 
tentando introduzi-lo intelectualmente. Jamais acontecerá desse jeito. É uma questão de 
permitir que entre naturalmente, permitir sua entrada pela gnost. 

Vamos por um momento, agora enquanto grupo, como um grupo de Shaumbra. Vamos 
introduzir a pureza da consciência Shaumbra, um potencial que esteve no éter, um 
potencial que esteve em um estado de suspensão, esperando para entrar. E para todos os 
Shaumbra pelo mundo, para os Shaumbra que virão mais tarde, vamos introduzir esse 
novo Padrão da Consciência Shaumbra para todos. 

(pausa) 

Como vocês o introduzem? Vocês não o mentalizam. É só usar a gnost. É, e aparece, no 
momento certo, no lugar certo pelo seu desejo e por sua escolha. 

Há uma nova consciência de Shaumbra. Ela esteve congelada. Esperando vocês, 
esperando que vocês a quisessem. Vocês dizem, “O que ela fará?” eu digo: 
experimentem, descubram. 
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(pausa) 

Shaumbra, esse conceito de Tecnologia Standard é tão lindo, tão simples. Tão simples 
quanto pegar um fragmento de consciência e deixá-lo irradiar nessa realidade. 

Pegar um fragmento de célula saudável e permitir que irradie em seu corpo. 

Um fragmento de qualquer coisa que você escolha, utilizando-o como padrão, como 
exemplo, como orientação. É muito simples. 

Vamos andar rápido com essa Tecnologia Standard, mas não vai parecer rápido. Haverá 
muitos movimentos de energia, mas não tem que ser uma azáfama. Vocês perceberão a 
mudança, perceberão o novo, mas não tem que significar mais a destruição do velho, 
especialmente se vocês aceitarem que há um processo de renovação em andamento e 
não ficarem tentando analisar. É aí que vocês armam confusão. É tão freqüente essas 
mudanças começarem a acontecer e vocês começarem a analisar. Elas são parte da 
expansão da consciência. 

Você é consciência. É tudo que são. Vocês são consciência. O primeiro papel de sua 
consciência era estar ciente de si, mas jamais trancar o Eu numa identidade, percebem? 
Vocês são consciência e ciência que vai muito além do que imaginam agora, que vai 
muito além do que a mente pode compreender. Mas está aí. Esteve em suspensão, 
esperando, até agora. 

Foi uma honra para mim, Tobias, para Hossaf, Oseo e seus Correspondentes partilhar 
hoje com vocês essa experiência neste ponto da consciência. 

E assim é. 

Tradução para o Português:  Sonia Gentil  soniagentil@uol.com.br      
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canalizado por Geoffrey Hoppe
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E assim é, queridos Shaumbra, que continuamos na energia deste dia. Se puderem ler as 
entrelinhas neste último Shoud, a mensagem aparece sonora e clara: Estejam 
preparados. Vocês vão experienciar uma mudança real de consciência. Não exatamente 
uma sem importância, não apenas um tipo de mudança na forma de pensamento, não um 
pequeno insight, mas uma mudança real de consciência. Isto não se parecerá com nada 
que vocês tenham experienciado nesta existência antes, tanto assim que vamos lhes 
pedir que não tenham antecipações disto. Vocês não precisam sair e tentar inventar isto. 
Ela está em seu caminho. Está vindo a vocês. 

Não faz muito tempo em nossa reunião, neste verão nas montanhas que, a níveis 
internos, os Shaumbra concordaram como um grupo passar por uma verdadeira 
mudança de consciência como um grupo. Vocês a experienciarão, naturalmente, em seu 
próprio nível individual, mas foi sentido pela energia coletiva do grupo Shaumbra, que 
estaríamos passando por ela juntos. Agora vocês terão muitas variações diferentes de 
experiência, mas ao passar por ela juntos, compreenderão certamente que não estão 
sozinhos, que vocês têm muito apoio e auxílio, tanto ao nível dos Shaumbra como ao 
nível do Círculo Carmesim. Eu não quero determinar uma data nisto, porque isto é 
colocado em sua mente. Eu não quero lhes dizer exatamente o que vai acontecer, exceto 
dizer que isto não será como o que experienciaram antes. A experiência de grupo que 
precisamente já tivemos ao trazer a Tecnologia Standard (Padrão) para a nova 
consciência tornou isto mais próximo. 

A fim de trabalhar com isto, a fim de facilitar isto e adquirir uma compreensão mais 
profunda quando ela ocorrer, nós vamos pedir a vocês para fazer um pouco de lição de 
casa - uma divertida e fácil lição de casa. (Tobias sorri). Sem lamentos e suspiros! 
(Alguns risos). Todos vocês vivem em uma casa ou apartamento, em algum lugar que 
vocês chamam de lar, de um modo ou de outro. Vocês têm este lugar como uma 
realidade física na Terra. Cada realidade física na Terra tem uma energia
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correspondente nos outros reinos. Se vocês têm um lar na Terra, seja um pequeno 
apartamento ou uma mansão, vocês terão um lar nos outros reinos. 

É um – que chamamos – um paralelo ou um efeito espelho que ocorre com tudo o que 
vocês fazem. Vocês têm um corpo físico na Terra; vocês também têm um corpo 
energético em outros reinos. Tudo o que vocês têm, por exemplo, o seu carro na Terra. 
Vocês sabem que têm um carro nos outros reinos. É um veículo de energia. Não é 
necessário se parecer com um Ford ou um Isuzu, mas é um veículo que vocês usam. 
Tudo corresponde. Essa é a beleza de toda esta experiência. 

Assim vocês têm um lar na Terra e vocês estão conscientes dele, ou assim vocês 
pensam. Na verdade, vocês estão tão acostumados a ele que se esqueceram que ele se 
transformou e passou por mudanças. Vocês pensam que as paredes, por exemplo, em 
um quarto, são de 3 metros por 4 metros. Ou realmente são? Vocês supõe que há certo 
tipo de carpete no chão. Ou há realmente? Vocês afirmam que ele é decorado de certa
maneira, mas isto é apenas uma percepção. 

Seu dever de casa é ir ao seu outro lar no outro reino que existe nas dimensões não 
físicas. Vocês o criaram lá. Vocês o construíram. Vocês o mobiliaram, o decoraram –
algumas vezes de uma maneira pobre – mas vocês fizeram... (risos). Eu estive em 
alguns dos seus lares energéticos (risos), e alguns deles poderiam passar por uma 
pequena limpeza também! (mais risos, Tobias sorri). E eu estou absolutamente sério a 
respeito disto. Vocês têm a tendência de negligenciar estas coisas. Alguns de vocês 
fazem visitas por lá constantemente, alguns de vocês, nem tão freqüentemente. Vocês 
ficam tão ocupados com o seu trabalho aqui na Terra, pensando que é algo que têm que 
fazer, e se esquecem de fazer uma visita. E como qualquer lar que não esteja ocupado 
por algum tempo, ele começa a mudar os seus atributos de energia e algumas vezes 
começa a se deteriorar, algumas vezes a se recriar, algumas vezes entra em seu próprio 
estado de suspensão. 

Vocês todos têm um. Cada um de vocês tem o seu lar nos outros reinos. Vão até lá. 
Passem lá algum tempo. Deixem a sua mente em casa – aqui na Terra. Vão até lá e 
caminhem por ele. Cheguem lá através da imaginação. Andem por ele. Vocês estão 
fazendo isto neste momento e percebem que isso é familiar. Ele é você. Ele tem o seu 
cheiro, algumas vezes nem tão bom... (risos). Ele tem a sua essência nele, tem a sua 
energia em volta dele. Vocês fazem essas coisas. Vocês constroem as energias 
complementares ou relacionadas nos outros reinos por duas razões. Uma: Ajudar a 
equilibrar a sua energia aqui, e a segunda: Algumas vezes vocês construirão lá o seu lar 
ou criarão os seus lares em outros reinos e então tentarão criar o mesmo tipo de coisa 
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aqui. Isto nem sempre funciona, mas pelo menos lhes fornece um tipo de retiro ou 
refúgio aonde ir quando as coisas ficam difíceis aqui. 

Então eu vou pedir que voltem ao seu lar não físico nos outros reinos, e andem por ele e 
percebam coisas. Percebam como algumas coisas parecem familiares e outras não. 
Notem como ele mudou. Notem como ele muda enquanto vocês permanecem nele. 
Conscientizem-se de tudo nele. Sim, ele é muito, muito semelhante ou paralelo a Terra, 
mas não necessariamente sua casa exata na Terra. Mas vão até lá e percebam as coisas. 
Conscientizem-se de tudo. Olhem além do que seria óbvio. Comecem a observar as 
energias. Comecem a ver e a observar como as coisas mudaram e continuam a mudar. 

Dentro de seu lar energético estão alguns indícios muito interessantes, nós vamos 
chamá-los, já que vocês nos permitiram colocar ali para vocês. Estes são indícios que 
têm a ver com esta mudança de consciência que vão experienciar no seu eu aqui na 
Terra e nos outros reinos. Isto não é – como dizer – um quebra-cabeça. Isto não é... Nós 
não estamos tentando fazer jogos aqui. Realmente estamos apenas tentando tornar esta 
transformação da consciência muito mais fácil, muito mais agradável para o seu cérebro 
e muito mais do que um evento que possam experienciar em sua plenitude enquanto 
estão passando por isto, e não ter que aguardar até depois do seu termino para se 
lembrar da experiência, como muitos de vocês fazem com os eventos em sua vida. Vão 
para lá muitas vezes, se assim escolherem.

A coisa importante aqui, em seu lar não físico, é ficar muito consciente. Muito 
consciente. Seu lar não físico é inteiramente vivo. Ele tem a sua consciência. Sua 
consciência é um reflexo seu, aspectos até de si mesmos dos quais não estão 
conscientes. Vocês notarão isto quando entrarem nos "closets" de seu lar não físico, ou 
no porão, no sótão, ou olharem sob as pias ou nas gavetas. Então não apenas caminhem 
por ele, comecem a explorá-lo. Vocês irão encontrar tantas coisas que serão úteis a 
vocês e ferramentas muito valiosas para vocês, enquanto passam por esta fenomenal 
mudança de consciência em seu físico aqui na Terra neste momento.

Sim, ela está chegando, vem a vocês. Vocês não têm que forçá-la. Nem mesmo temos 
que trabalhar nela. É pelo acordo com todos os Shaumbra – com você. Esta mudança de 
consciência está chegando no seu caminho. Está definitivamente chegando no seu 
caminho. Assim, ela esta em preparação também para o Salto Quântico e para aquelas 
energias, mas vocês passarão por um tipo de evolução muito tempo antes até da data 
real do Salto Quântico.

Antes de entrarmos nas perguntas, deixem-nos responder algumas que ouvimos.
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Onde está Kuthumi?

Kuthumi foi encarregado, temporariamente, com os Shaumbra, de trabalhar 
particularmente com as energias que estão construindo no escritório próximo ao lago –
no escritório de Tahoe. Assim, a sua energia vai estar muito presente lá, particularmente 
no final deste ano. Há tantas mudanças de consciência acontecendo com os Shaumbra 
neste momento também, que a energia dele é necessária lá, por causa do seu humor, sua 
simplicidade e sua facilidade de fazer as coisas. Então, não foi só por isto que ele foi 
designado para lá, mas ele escolheu ir para lá em nome de todos os Shaumbra, não 
apenas pela equipe de funcionários que está lá, mas no interesse de todos. Porque até 
que haja uma mudança de consciência acontecendo com vocês como indivíduos, há 
também uma com Shaumbra como uma organização ou uma ordem.

Outra pergunta, onde está Saint Germain? 

Neste preciso momento, Saint-Germain está em Paris. Saint-Germain... ah

... ele se apaixonou (risos). E ele passa por isto a cada 200 anos e eu não estou nem 
mesmo preocupado com ele ao ouvir isto (mais risos). Ele está completamente 
apaixonado... E não, ela não está em um corpo físico. É uma entidade também, mas uma 
que poderia se equiparar à impetuosidade e à clareza de Saint-Germain. Eles se 
encontraram em uma recente... eu digo isto de  forma irônica, mas também é verdade... 
não mais que em uma reunião recente em meu chalé, e ele não tem sido o mesmo 
ultimamente (muitos risos).

No momento quando há tantas mudanças acontecendo com os Shaumbra, ele tem estado 
distraído (risos). Eu tenho que dizer que estou um pouco aborrecido, mas um pouco 
aliviado ao mesmo tempo (risos). Ele se encontrou através deste outro ser. Ele está 
louco de amor neste momento e mesmo que Kwan Yin, Kuthumi e eu tentamos todos 
chamar a sua atenção, todos tentamos mostrar que vocês precisavam dele, ele tem se 
tornado muito auto-indulgente no seu romance. Assim, nós continuaremos por algum 
tempo sem ele e veremos como isto termina. Como eu disse, a cada tantos cem anos ele 
passa por isso e nós temos que agüentar até que ele se recupere (risos).

Com isto nós ficaríamos encantados em responder as suas perguntas.
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LINDA:  Com este dever de casa, o que aconteceria se alguem descobrir que não tem 
lar?

TOBIAS:  Não há pessoas sem lar. Verdadeiramente não. Cada ser tem, como vocês 
diriam, uma choupana ou qualquer coisa deste tipo. Cada ser tem algum lugar aqui na 
Terra e esse lugar têm uma energia correspondente nos outros reinos. Mas... mas dito 
isso, se vocês acreditarem que não têm um lar aqui na Terra, bem, vocês não irão ter um 
lar no outro lado e esta é uma posição muito, muito incomoda de se estar. 

PERGUNTA DA SHAUMBRA 1: (da Internet, lida por Linda): Você diz que o mundo 
não vai terminar, mas com a Coréia do Norte e o Irã desenvolvendo armas nucleares, é 
difícil de acreditar algumas vezes. Por favor, comente.

TOBIAS:  Dois problemas distintos: O mundo não vai terminar, e sim, estes países 
estão desenvolvendo as suas armas. Há muitas razões energéticas para isto: Número um, 
chamar a atenção, e número dois, percebam que há um – definitivamente como vocês 
vêem nos dois lugares, sintam a energia – um desequilíbrio da energia sexual na 
liderança tanto quanto nas pessoas. Um profundo desequilíbrio que está provocando a 
necessidade de atenção. Eles estão clamando. Isto está sendo feito de uma forma rude e 
imatura, mas eles estão gritando por ajuda. Eles necessitam de ajuda. Eles querem ajuda 
ainda que possam negar isso.

Estes países também têm doado a sua energia por eons de tempo. Os Coreanos do Norte 
são descendentes da energia Lemuriana. Eles têm se doado em paz, amor e vivacidade –
a energia suave. Como Lemurianos, eles entregaram a sua energia e agora eles estão 
retornando como crianças zangadas e estão dizendo “Nós vamos destruir algo, a fim de 
chamar a atenção”. Assim percebam que estas coisas não significam o fim do mundo, 
elas apenas significam um tipo diferente de consciência e atenção para estas partes 
desequilibradas do mundo. E eu uso a palavra “desequilíbrio” sem qualquer julgamento. 
É apenas uma evolução da energia.

Nós vemos que estas não são as fontes reais para se preocuparem. Há o potencial – e é 
somente um potencial – para um tipo de ataque nuclear desprezível que poderia vir de 
qualquer lugar nos próximos... oh, nós diríamos nos próximos dois anos, mas 
provavelmente muito mais próximo a um ano. Isto não será responsabilizado por 
qualquer país em particular. Será responsabilizado por um pequeno grupo que está 
confiando em tentar forçar as energias de volta ao velho modo. Eles estão tentando se 
agarrar nisto.
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Agora, por que o tipo de bomba? Por que matar? Porque quando isto acontece, o que 
acontece com a maior parte das pessoas? Elas recuam. Elas se retraem. Se vocês 
quiserem ver uma nova onda de conservadorismo ao redor do mundo, simplesmente 
tenham um evento como este. Todos voltarão as suas velhas posições, voltariam mais às 
igrejas fundamentalistas, aos governos fundamentalistas. Vocês estão vendo isto agora.

Eu não estou fazendo uma previsão aqui, mas, por exemplo, com as eleições se 
aproximando em muitas partes do mundo – eleições importantes nos próximos anos, 
vocês irão ver que é muito mais fácil para um líder conservador e autoritário vencer, se 
houver estes tipos de eventos no mundo. Assim, em outras palavras, vocês têm um 
grupo de rebeldes fundamentalistas que quer se agarrar aos velhos modos em um 
momento de grande transição para a Nova Energia e que melhor meio de obter o mundo 
inteiro agarrado aos velhos modos do que ter este tipo de bombardeio? E nós vemos isto 
como um potencial. Nós não estamos fazendo uma previsão. 

LINDA: Obrigada.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 2: (uma mulher ao microfone): Tobias, obrigada pela 
informação hoje e eu posso ver que eu posso usar este Padrão de Consciência para 
mudar o padrão de “já basta”, em minha vida.

TOBIAS:  Realmente.

SHAUMBRA 2: Mas eu vou fazer parte de minha pergunta de qualquer forma, e é 
porque eu pareço ser razoável ao criar potenciais para a abundância financeira em 
minha vida. De fato, eu tenho três grandes potenciais neste momento...

TOBIAS:  Mas eles sempre desmoronam antes que os atinjam.

SHAUMBRA 2: Sim.
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TOBIAS:  Sim, nós observamos isto e...

SHAUMBRA 2: O que eu gostaria...

TOBIAS:  ... Que criadora surpreendente você é para construí-los e então destruí-los...

SHAUMBRA 2: ... Eu crio...

TOBIAS:  Por que você não aceita isto em sua vida? O que possivelmente a deteria?

SHAUMBRA 2: Eu acho que em parte...

TOBIAS:  ... Você acha, este é o primeiro problema aqui.

SHAUMBRA 2: Está certo, ligado ao sentimento de auto-aceitação e crença em mim 
mesma, esta profunda falta de auto-estima. Eu acho que é parte disto, mas eu não sei 
exceto isto. E eu gostaria de saber como eu posso converter estes potenciais em algum 
fluxo de dinheiro porque eu realmente preciso disto neste momento. E então, você 
poderia me ajudar com isto?

TOBIAS:  Realmente... Não! (Tobias ri e a audiência também).

SHAUMBRA 2: Não?

TOBIAS:  Você pode se ajudar com isto. Observe os padrões e os ciclos sobre os quais 
estávamos falando antes, e nós mencionamos especificamente os ciclos de abundância. 
Seus ciclos são construídos, construídos, construídos, quando você estiver próxima do 
topo, deixe-o cair, deixe-o cair fora. Assim tem que haver um elemento energético que 
está lá evitando isto. Tem que haver um sistema de crenças ou um velho padrão. Nós 
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não queremos – como dizer – entregá-lo a você, mas você está consciente o suficiente 
para reconhecer que você tem este padrão. Mas isto realmente é muito simples. Se você 
tirar completamente toda a poeira deste assunto, ele é realmente muito simples.

Nós vamos lhe pedir, durante a sua experiência de ir ao seu lar não físico e ao percorrê-
lo, abra alguns velhos baús que estiveram trancados por algum tempo. Agora você vai... 
nós não queremos entregá-la, nós queremos que você tenha a experiência. Mas os seus 
velhos baús estão repletos de riquezas: ouro, jóias, dinheiro, abundância de toda a 
espécie. Agora quem as coloca nestes baús e quem as tranca? 

SHAUMBRA 2: Eu. 

TOBIAS:  Realmente, e por que você teria possivelmente feito isto? 

SHAUMBRA 2: Eu não sei. 

TOBIAS:  Você sabe, mas está fingindo que não sabe. É um jogo maravilhoso para se 
jogar. Nós lhe daremos alguns indícios, não que nós queiramos... 

SHAUMBRA 2: Eu estou pronta para parar com este jogo difícil. 
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TOBIAS:  Realmente. Não que queiramos censurá-la pelas vidas passadas, mas você já 
teve isto antes. Está lá. Está em seu lar não físico. A riqueza está lá. Você a teve antes. 
O que aconteceu quando a teve antes? 

SHAUMBRA 2: Abuso? 

TOBIAS:  Do que? 

SHAUMBRA 2: Abuso de dinheiro. Abuso de poder. Abuso de energia? Ah... 

TOBIAS: Quem permanece bem ali? 

SHAUMBRA 2: Abuso de mim mesma! 

TOBIAS:  Realmente, realmente (risos). E não foi um tipo malicioso de abuso, mas nas 
vidas que você teve esta  energia fluindo através de você, sentiu que ela lhe tirava de 
uma coisa muito preciosa: sua alma. Ela a confundiu, ela a desencaminhou. Agora. o 
que você tem feito em toda esta sua existência? Pelo que esteve procurando? 

SHAUMBRA 2: Procurando por mim mesma. 
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TOBIAS:  Realmente. Assim ao negar-se desta coisa que você pensou que a tivesse 
desencaminhado, você sentiu que você esteve desprovida de necessidades simples, 
como você disse, apenas o suficiente, e isto a manteve ansiosa. E quando você fica 
ansiosa você procura intensamente, o que tem feito nesta existência. Então aqui você 
está a ponto de dizer, “Eu estou cansada deste jogo. Como eu resolvo isso?” Resolver 
isso é com você. O que aconteceria se tivesse grandes somas de dinheiro? 

SHAUMBRA 2: Eu acho que eu poderia fazer algo que eu quisesse. Eu poderia viajar. 
Eu poderia gastá-lo de qualquer modo que quisesse. 

TOBIAS:  Você sente um nível de medo que vem com isto, ao falar em ter grandes 
somas de dinheiro? 

SHAUMBRA 2: Não, agora não. 

TOBIAS:  Bom. Assim é você quem realmente pode trazer isto. Não há nada lá fora que 
verdadeiramente o impeça. É uma das energias mais difíceis de trabalhar, naturalmente, 
mas em certo sentido, ela lhe serviu bem. Então volte a sua casa. Volte àqueles – você 
tem muitos, muitos baús repletos de tesouros, riquezas e jóias – e vá, divirta-se com 
elas, sinta as energias, sinta como elas eram quando você as teve. Sinta esta energia do 
por que as descartou no primeiro lugar e então se pergunte novamente – em sua própria 
privacidade, não com todo este grupo. Você está pronta realmente? 

E eu vou fazer uma previsão aqui. Eu não faço muitas, mas quando você se perguntar, 
“Eu estou verdadeiramente pronta para ter esta abundância de volta a minha vida?”, 
você vai dizer, “Bem, pelo menos apenas um pouco (Risos). Uma ou duas destas 
moedas de ouro, talvez um pequeno colar de pérolas, um anel ou algo assim.” Mas você 
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ainda vai limitar a energia quando estiver sentada entre todos estes baús de jóias que 
você acumulou no passado. 

Em sua casa tem tudo o que você já fez como um ser de alma. Quando você voltar a 
estas jóias, veja se pode aceitar todas elas. Veja se pode aceitar uma grandiosa riqueza, e 
sinta-a. Não participe do jogo da mente, mas realmente a sinta. Se você se sentir 
enojada, se sentir que está tonta, observe por que você está passando por isto. Estes 
problemas realmente não são graves. Eles não são maiores. Eles podem ser superados 
muito facilmente. 

Então use a Tecnologia Standard (Padrão) da abundância da consciência, apenas uma 
parte dela. Deixe-a vir para a sua vida e irradiar para a sua vida. Sinta como é ter isto. 
Não há regras escritas nos céus, escritas no Conselho Carmesim ou em qualquer outro 
lugar, que diga que para ser espiritual você precisa estar carente. Alguns criaram isto 
para vocês porque vocês sentiram, no passado, que ele estava obstruindo o seu caminho. 
Esta é uma nova energia e uma nova consciência. Este dinheiro, esta abundância, quer 
servi-la. Ela quer servi-la agora. Como você vai deixar com que ela lhe sirva nesta 
existência? Obrigado.

SHAUMBRA 2: Obrigada.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 3: (da Internet, lida por Linda): Eu participei do Dream 
Walker, escola da morte, no último verão e após passar semanas antes da escola, ao 
entrar em meus sentimentos e contemplar de maneira clara e severa todos os aspectos da 
situação de minha vida e perceber qual era realmente o meu desejo mais intenso, eu fiz 
a clara escolha de atravessar a Ponte das Flores durante a canalização do Dream Walker. 
Eu acreditei que poderia realmente fazer esta escolha. Afinal, nós estivemos ouvindo 
nos últimos dois anos, desde então as canalizações da escolha de vida por volta de 2004, 
que nós poderíamos escolher viver ou morrer. Entretanto, apesar de fazer uma escolha 
muito deliberada, eu não a atravessei como você alega que podemos. Foi uma escolha 
clara, que tinha sido bem considerada de antemão, assim eu gostaria de compreender o 
que aconteceu. Alem disso, se não podemos escolher partir, então como pode a escolha 
da vida significar algo?

TOBIAS: Uma excelente pergunta, e aqui está como nós vemos isso. Vocês estão ainda 
na Ponte. Vocês fizeram uma escolha mental que queriam partir, mas se você tivesse 
feito uma escolha inteiramente através do seu ser, teria estendido a sua mão quando os 
anjos estavam lá e os teria tocado. E neste momento teria determinado o término da vida 
já que agora vocês sabem disso. Você não estendeu a mão ou tocou nenhum dos anjos. 
Você não deu outro passo sobre a Ponte das Flores. Você ficou lá nos esperando para 
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que fizéssemos isto, e bem francamente, não somos profissionais na eutanásia (risos). 
Você fez uma escolha, mas não agiu nela. Você não fez nada.

Então, particularmente na Ponte das Flores, nós não podemos fazer isto por você. 
Ninguém pode fazer isto por você. Sua energia ainda está lá, é por isso que sua vida tem 
estado paralisada. Nada realmente têm acontecido. Você não prossegue e você não 
retorna. Se quiser atravessar desta vez, será uma questão de dar este passo ou estender a 
sua mão para um anjo, se acontecer de um anjo estar lá.

De outra maneira, volte à Terra. Você tem trabalho a fazer aqui. Você tem uma família 
Shaumbra. Você tem outros que precisam aprender através de sua experiência – todas as 
suas experiências. Você tem um desejo de alma que, de certa maneira, até supera o seu 
desejo humano de partir. E é por isto, que mesmo quando pensava que estava fazendo 
uma escolha para partir, sua outra parte não pensava em estender a sua mão para tocar 
um dos anjos porque você teria ido imediatamente.

Observe as suas responsabilidades e suas criações aqui. Há algumas dinâmicas muito 
interessantes que estão ocorrendo, e o que eu vou lhe sugerir, querido amigo; de um 
passo e caminhe para fora da Ponte das Flores neste momento, mas retorne para este 
caminho, retorne ao caminho da Terra por um pouco mais. Você vai ver que as coisas 
têm mudado. O que você pensava que era uma vida que tenha sido dura e talvez você 
tenha realizado muitas das coisas que pensava que queria fazer, vai mudar, 
particularmente quando esta nova onda de consciência se apresentar. E, a propósito, nós 
fomos bem espertos ao não tocá-lo. Obrigado.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 4: (uma mulher ao microfone): Eu estou fazendo uma 
pergunta em nome de minha irmã que machucou suas costas, e eu estou curiosa se ela 
também é Shaumbra. E uma vez que você me disse que eu poderia ser uma curadora, 
mas que eu me sensibilizaria muito com as pessoas e ela me sensibiliza também. Mas eu 
gostaria de curá-la se eu pudesse, porque eu detesto ver o seu sofrimento, e ela é uma 
pessoa ativa como eu. É difícil para ela se sentar ainda e eu quero saber se você teria 
algum conselho para dar a ela. 

TOBIAS: Realmente, este seria um excelente exemplo – responder a sua primeira 
pergunta. Alguém se torna Shaumbra quando sente que é. Isto não esta predeterminado. 
É quando alguém sente que é parte deste grupo pioneiro dentro da Nova Energia e diz, 
“Eu quero participar e não apenas observar de fora. Eu quero ensinar mais do que 
apenas sentar nas classes. Eu quero estar lá fora fazendo isto.” Eles estão se auto-
admitindo como Shaumbra. Isto não é algo que é concedido por nós ou qualquer outro 
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ser. Reparem que aqui vocês não têm aqui carteirinhas de sócio Shaumbra porque isso 
tem que estar no coração.

Assim, aqui está um maravilhoso exemplo. Obviamente, como dissemos, você tem uma 
energia muito forte de habilidades de cura e de mudança. Aqui você tem uma pessoa 
amada que está com dor, por qualquer razão, e que grande oportunidade será estar com 
ela mesma onde você tem tamanho nível de confiança e para ajudar a facilitar... e não 
curá-la, mas ajudar a facilitar através de um processo de energia que levou aos 
problemas que ela está tendo.

Nós vamos – como dizer – nós vamos pedir para que entre na situação, com a permissão 
dela, dizendo, “Você está pronta para movimentar alguma energia?” Nem mesmo use a 
palavra “cura”. “Você está pronta para movimentar alguma energia?” E então... Isto vai 
ser te intimidar um pouco, mas siga o momento. Eu não quero lhe dar uma fórmula 
prescrita para isto neste momento... Mas esteja no momento com ela. Você saberá o que 
fazer. Poderia estar movimentando as suas mãos. Poderia estar respirando. Poderia estar 
contando algumas piadas. Poderia estar preparando o jantar. Não tenha expectativa. 
Esteja neste momento com ela, porque você verá se ela deu a permissão, se ela estará 
criando a consciência para que ocorra a cura. Não é o seu método, é o desejo dela. Você 
apenas simplesmente disse, “Você gostaria de movimentar alguma energia?”.É por isso 
que geralmente não concordamos com métodos, porque um método significa que a 
agenda é sua e não do seu cliente.

Se você estiver realmente no espaço cristalino que chama de cura, que é apenas uma 
energia se re-equilibrando, você está no momento com elas. Agora elas criaram a sua 
casa e convidaram você a entrar. Tem que estar consciente de todas as energias. Neste 
ponto temos uma casa de transformação ou de cura. Entre ali. Ouça, sinta, observe. 
Esteja em um estado elevado de consciência. Não tenha dúvida porque você pode 
receber algo muito interessante. Pode perceber que precisa dar tapinhas na parte detrás 
da cabeça... o que quiser fazer de qualquer maneira! (risos). Você pode perceber que 
precisa ler um livro de poesia. Não tenha uma noção preconcebida. Você está agora no 
jogo de consciência dela, mas ela concordou em deixá-la entrar como uma 
movimentadora de energia.

Você percebe, Shaumbra, a diferença entre o velho modo de cura e o novo modo de 
ajudar alguém a movimentar a sua energia? É magnífico, maravilhosamente simples. 
Assim esta é a sua atribuição e nós adoraríamos ter um relatório seu de volta.

Shaumbra 4: Está certo, obrigada.
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Tobias: Oh, eu tenho que fazer outra afirmação aqui. Querida, vai haver alguns outros 
eventos interessantes e oportunidades de negócios em sua vida chegando muito em 
breve. Não os negligencie, por favor.

Shaumbra 4: Algum aspecto sobre, como bens imobiliários ou...

Tobias: Haverá algumas oportunidades de negócios importantes chegando a sua vida em 
breve. Boa prova! (risos).

Linda: Através de um acordo anterior que eu tenho com Cauldre, a última pergunta teria 
sido feita há cinco minutos atrás, assim apenas...

Tobias: O que é o tempo quando estamos com Shaumbra, quando estamos juntos! Nós 
aceitaremos mais algumas.

Linda: Sem problemas!

Tobias: Este é um jogo encantador que Linda e eu jogamos um com o outro. E ela está 
tentando honrar as energias de Cauldre e as energias de todos aqui e da equipe 
administrativa também, e fazem um trabalho maravilhoso. E nós adoramos jogar um 
pouco da energia do jogo das cordas (cabo de guerra).

Linda: Oh, eu também aprecio isto.

Pergunta do Shaumbra 5 (da Internet, lida por Linda): Em “Conversando com Deus, 
Livro 1”, por Neale Donald Walsch, ele disse que neste momento nós tínhamos o poder 
e a habilidade de terminar com a fome e curar a doença num minuto. Já que este é um 
livro mais antigo, estou pensando que teríamos que fazer isto em um paradigma mais 
evoluído do que o paradigma que criou estes problemas na África. O único modo que eu 
posso pensar em resolver estes problemas é pela manifestação de alimentos nutritivos, 
água limpa, atendimento médico, moradia decente, redução das taxas de nascimento, 
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resolução da instabilidade política e da guerra tribal, começar a educar mulheres e 
crianças na escola, instalações e medidas sanitárias, libertar-se dos mosquitos e moscas 
(e eu estou parafraseando). Todos estes elementos estão interconectados. Eu estive 
pensando em como fazer isto, mas primeiro, eu sou capaz de fazer isto? E o que mais a 
África precisa? O que mais precisamos saber sobre a África e por que a África 
concordou em adquirir a escuridão?

LINDA: Boa pergunta, não é?

TOBIAS: Realmente. Realmente. Excelente pergunta e uma introdução muito 
intelectual para ela. Você está olhando a superfície. Você está pensando “E se 
enviássemos o alimento novamente?”. O alimentos serão comidos e então estas pessoas 
voltarão ao velho modo de fazer a coisa. Você pode enviar remédios novamente e eles 
usarão o remédio e voltarão ao velho modo de fazer as coisas. Você pode enviar 
substâncias químicas que matarão os mosquitos e os mosquitos morrerão e eles voltarão 
novamente. Porque há tal condição ambiental de energia ali, que ela tem que ser tratada 
em um nível diferente.

Nós vamos voltar ao problema número um com os humanos agora: Eles estão 
entregando a sua energia. Eles a estão entregando por muito, muito tempo. Há ... não 
todos, mas parte dos indígenas das regiões da África que vêm de uma família espiritual 
que têm uma história muito interessante e longa. De fato, um dos projetos que eu, 
Tobias, gostaria de fazer é escrever uma história para seguir esta família espiritual 
através dos céus, abaixo através da Ordem do Arco e na Terra. E tem havido uma 
história de entregá-la.

Esta história, esta energia é tão forte que afeta até aqueles que não estão na família 
espiritual imediata. Ela tem se tornado parte do modo de fazer as coisas nesta região do 
mundo. De certa maneira você poderia dizer que a África está adquirindo também 
muitos dos problemas, muita da escuridão para o resto do mundo. É parte do seu 
processo de entregá-la. Eles entregam o que eles têm e recebem as tranqueiras de todo 
mundo. Houve um momento em que este equilíbrio de energia serviu a um tipo de 
propósito distorcido, mas isso não é mais necessário.

Agora, se você quiser ir e fazer uma diferença, antes de mais nada... antes de mais nada, 
por favor, tenha compaixão. Antes que qualquer um de vocês saia e comece a trabalhar 
com alguém, quer seja você um professor, um médico, um ministro, ou seja o que for. 
Antes que você transponha a sua porta, use os seus sapatos da compaixão. Você vai 
precisar deles
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Você tem que... nós gostaríamos que você tivesse compaixão por todos com os quais 
trabalha. Se sentir pena deles, ou com quem estiver trabalhando, seja no continente da 
África ou na casa ao lado dos seus vizinhos, se sentir pena deles, você vai 
imediatamente entrar com esta energia em torno de você. Isso se torna a sua energia 
padrão, entende? Ela se torna um padrão, e agora você está trabalhando com a energia 
de pena e ela ou vai fazer você ficar doente ou ineficiente. Então use os seus sapatos da 
compaixão antes que você saia. Compreenda que cada ser humano escolheu exatamente 
o lugar onde estão. Do pedinte mais pobre na rua, você pode olhar para eles e ter 
compaixão? Isto é exatamente o que eles queriam criar.

Agora a diferença é que pode ser que eles quiseram criar isto... aqueles na África 
possivelmente quiseram criar esta situação de adquirir os problemas, os infortúnios do 
mundo e as energias escuras. Eles podem ter escolhido isto, tenha compaixão por isto. 
Mas, aqui está a diferença. Eles não sabem como sair. É onde os (Padrões) Standards 
Shaumbra entram. Como a nossa querida que falou antes sobre não saber como sair do 
velho ciclo da abundância. Ela escolheu isso. Ela se colocou lá, por uma bela razão. 
Agora ela está presa nele. Com um pouco de evolução de energia, ela sairá disto 
maravilhosamente e com a ajuda que todos que estão aqui ouvindo, deram a ela 
também. Você, por um segundo, por um momento, se tornou um padrão da energia da 
abundância para ela.

Assim, de volta à pergunta original. Tenha compaixão, e então perceba que eles estão 
gritando, talvez para se soltarem. É aqui onde entra a sábia energia Shaumbra. Eles 
estão gritando realmente para se soltar? Eles querem realmente se afastar deste papel – o 
que vocês chamam – o tipo de países ou continente do terceiro mundo? Você tem que 
entrar e sentir a energia. Eles estão realmente dizendo que estão presos e que eles 
precisam de alguém? E se você puder reconhecer clara e objetivamente que eles estão e 
que eles não escolhem mais participar do jogo da escuridão e do desespero, então entre. 
Não com alimentos, nem com remédios e nem mesmo com dinheiro.

Entre como um Professor. Ensine-os como não entregar novamente a energia deles. 
Uma vez que eles aprendam isto, então traga o dinheiro, o conhecimento, a habilidade 
na indústria ou o que for. Mas você tem que romper o ciclo e o ciclo, neste momento, é 
a entrega da energia deles. Obrigado.

SHAUMBRA 5: Obrigado.
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PERGUNTA DA SHAUMBRA 6: (uma mulher ao microfone) Oi, Tobias. Eu estou 
fazendo uma pergunta dupla, talvez  mais do só para mim. Eu gostaria de saber se nós 
estamos ativando nosso gnost, se estamos chegando ao nosso esplendor finalmente e se 
estamos nos comunicando com nossos correspondentes.

TOBIAS: Começando. Um pequeno começo, mas é por isso que estivemos 
encorajando, através destes últimos Shouds, a fazer estas coisas, a trabalhar com gnost. 
A medida que fazem, ele se auto-ativará.

Agora, lembre-se voltando ao início, quando vocês se sentaram aqui nestas cadeiras e 
também falamos sobre um tempo de “não fazer nada”. Agora, alguns Shaumbra se 
entusiasmaram com isto! (risos). Este foi um tempo passageiro. Foi parte do processo de 
transição da ascensão. E há um tempo para qualquer ser, quando estão passando por este 
processo, de simplesmente parar o que eles estão fazendo. Eles têm tal momento 
acontecendo e dissemos anteriormente “não façam nada”.

Mas agora é um momento para fazer, para ativar, para trabalhar com as energias. Muitos 
Shaumbra ficam confusos porque eles dizem “Eu estou esperando por ele, para que 
venha a mim”. E virá, mas se vocês não estão fazendo nada, se não estão ficando no 
movimento da energia, estas coisas que estão vindo a vocês, não se movimentarão 
também, entendam. Nós dissemos em uma reunião de seres espirituais, “Ele começa 
quando vocês começam”. Assim quando vocês começarem a trabalhar com o seu 
correspondente, o correspondente poderá trabalhar com vocês. Quando vocês 
começarem a trabalhar com a energia gnost, ela trabalhará com vocês.

Vamos chamar este início – a implementação do movimento da energia – vamos chamar 
isto de ativação. Vocês o estão ativando ao experimentá-lo.

SHAUMBRA 6: Bem, é um pouco difícil quando eles não falam o Australiano. Bem, de 
qualquer modo... E a outra coisa que eu quero saber e provavelmente respondeu isso 
999 vezes...

LINDA: Prossiga e pergunte novamente!
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SHAUMBRA 6: Obrigada! (risos). Eu te amo! Como nós começamos a nossa questão 
do ensino? Eu gostaria de fazer isto e eu acho que tenho boas coisas para compartilhar, 
mas realmente eu não sei como iniciar.

TOBIAS: Como você inicia?

SHAUMBRA 6: Eu não sei. Eu não teria perguntado se soubesse.

TOBIAS: Então nós não podemos saber também.

SHAUMBRA 6: Bela maldição! (risos)

TOBIAS: Bela maldição! (Tobias sorri, muitos risos da audiência). Deixem-nos voltar 
no tempo. Deixem-nos voltar no tempo, 83 segundos atrás. Ele começa quando vocês 
começam (risos).

Veja, se está se inscrevendo em uma das escolas de professores; se está apenas tomando 
a decisão que vai fazer isso. Há uma abundancia de informação que foi transmitida no 
decorrer dos anos que poderia ser colocada em suas próprias palavras e ensinada da sua 
própria maneira. Ele começa quando vocês começam. Eu vou lhes pedir que entrem em 
seu lar não físico. Viajem por lá. Sejam muito criativos. Este é um lar muito agradável, 
bem decorado tenho que dizer.

SHAUMBRA 6: Obrigada.

TOBIAS: Sim, e uma boa propriedade, bem selecionada. (risos, porque a interrogadora 
é uma corretora de imóveis.) 

SHAUMBRA 6: Eu já te amo, você não tem que dizer isto!
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TOBIAS: (rindo). Eu não preciso bajular ninguém!

SHAUMBRA 6: (rindo) Eu sei. (muitos risos da audiência). Você tem razão! Me 
perdoe!

TOBIAS:...Exceto Saint-Germain! (mais risos)

SHAUMBRA 6: Oh! (mais risos).

TOBIAS: Mas ele não pode ouvir isto hoje. Ele está TÃO apaixonado que eu estou 
enjoado.

SHAUMBRA 6: Isto é bom. Ele merece algum divertimento.

TOBIAS: Hum, nós temos trabalho a fazer aqui na Terra, este não é o momento para 
romances frívolos (risos). Eu vou fazer uma previsão aqui sobre Saint-Germain. Ele vai 
tentar se manifestar em um corpo, assim ele poderá fazer o-que- vocês-sabem com 
quem-vocês-sabem (estrondosas gargalhadas).

SHAUMBRA 6: É verdade. Eu sei o que ele quer fazer com não sei quem (rindo).

TOBIAS: Retornando à pergunta. Ele começa quando vocês começam. Quando vocês 
dão este primeiro passo. Um primeiro passo poderia ser imprimir um cartão pessoal 
dizendo, “Eu sou um Professor”. Isso simplesmente poderia estar agendando uma aula. 
Agora que sabemos que isso é um pouco assustador, querem saber primeiro se terão os 
alunos.

SHAUMBRA 6: Hum, hum. É assustador.
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TOBIAS: Esta é a Nova Energia e a nova consciência. Agendem primeiro a aula e então 
observem como eles começarão a chegar até vocês. Anuncie-a ao mundo. Agora, se 
vocês realmente vão fazer isso, anunciem quando e onde será a aula. Este é um 
momento para alguma publicidade grátis que não muitos conseguem.

SHAUMBRA 6: Você anuncia no jornal ou apenas anuncia aos Shaumbra?

LINDA: Agora, aqui. Imediatamente!

SHAUMBRA 6: Está certo, vamos ver, eu poderia fazer isso no próximo mês, no 
terceiro Sábado, e eu não sei o que ensinar. (Alguém na audiência pergunta “Onde”) Em 
minha casa. (Um homem na audiência diz, “Eu vou”). (Tobias e a audiência riem).

TOBIAS: Poderia ensinar como manifestar uma aula instantaneamente! (risadas). Mas 
vamos difundir isto a todos os Shaumbra e esta é uma pergunta maravilhosa que se 
aplica a muitos. Agora, como Professores, é simplesmente uma questão de tomar esta 
decisão. Dêem este passo e digam, “Eu já vou fazer isto”, sem expectativas. E poderá 
haver somente um que venha. Talvez dois. Talvez uma casa repleta. Faça sem 
expectativas. Tudo é parte do processo.

Vocês dizem, neste momento, que vocês não sabem o que ensinar, mas realmente vocês 
sabem. Assim, nós vamos pedir para que façam esta pequena experiência. Entrem em 
seu lar não físico. Vaguem por ele. Há um quarto lá. Há um quarto lá do qual não 
estiveram muito conscientes. Entrem neste quarto e vejam o que vocês descobrem lá. 
Isto tem a ver com o seu ensino. E passem algum tempo, não apenas apressem-se e 
saiam. Passem um pouco de tempo por ali.

SHAUMBRA 6: Tudo bem. Muito obrigada.

TOBIAS: Obrigado.
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LINDA: A propósito, há um pouco de ironia com a pergunta de Edith porque no 
decorrer dos anos, Edith tem vindo ao Círculo Carmesim por anos, anos e anos, e mais 
pessoas têm vindo ao Círculo Carmesim devido ao contato com Edith. Assim eu 
convido Edith a ver se ela já é uma Professora.

TOBIAS: Realmente.

LINDA: E esta é a última pergunta.

TOBIAS: Última pergunta.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7: (um homem ao microfone). Olá. Tenho tido alguns 
problemas de saúde sérios, que se prolongam por alguns anos e eu tentei muitas coisas 
para tratar isso. Poderia me dizer qual é a origem disto e como curar melhor e 
efetivamente isto?

TOBIAS: Sem duvida. Tornaremos isso muito simples – muito, muito fácil, porque até 
agora esteve envolvido com muitas camadas de dúvida, confusão e conselho médico 
inapropriado. A causa essencial, como você diz, é muito simples, é que você não quer 
necessariamente estar aqui na Terra. Você se sente compelido a voltar. Você estava 
realmente recuando, quase contra a sua vontade, você esteve para entrar direto neste 
vórtice do nascimento. Mas isto foi parte de um velho – o que vocês diriam – acordo 
com a própria alma que dizia que você tinha que estar aqui nesta época. Mas você 
esteve resistindo a isto e lutando com isto e basicamente a sua biologia esteve 
respondendo apropriadamente. Ela não o tem deixado viver verdadeiramente.

Então você está agora aqui. Nós prevemos que estará aqui por mais algum tempo, assim 
por que não deixa o seu corpo alcançar o que você está fazendo? Deixe o seu corpo 
apreciar a vida aqui. Isto não é nenhuma velha questão carmica, grave, grande. Isto é 
muito fácil de  trabalhar. Você apenas não queria estar aqui.

Assim, trabalhe com esta Tecnologia Padrão da qual falamos no último Shoud. É onde 
você recebe uma célula saudável – e você tem milhões delas – receba uma célula sã 



104

dentro do seu ser, conecte-se com ela. Desenvolva um relacionamento com ela. Não 
pense sobre isto, mas sinta-a. Entre em sua essência. É parte sua. É a perfeição 
biológica. Esta célula saudável irradia a sua energia. É como uma estação de rádio. Ela 
irradia para cada outra célula em seu corpo, e pode irradiar saúde, bem estar e equilíbrio 
para cada outra célula. Ela pode falar com cada outra célula e dizer: “Eu sou o que sou e 
você também é”.

Ela tem um efeito em cada outra célula de transformar os desequilíbrios ou a... 
realmente a falta da essência da vida que está sendo negada ao seu corpo. E ela 
literalmente o transformará de volta a um estado de ser saudável. Não vai ser um tipo de 
cura miraculosa onde você cairá de joelhos, tudo passará e nós jogaremos um pouco de 
água em você. Este é um tipo de coisa que se irradiará através do seu corpo. Assim você 
passará por uma série de fases no processo de rejuvenescimento ou reequilíbrio.

Não faça esta Tecnologia Padrão somente uma vez. Faça todos os dias, até que se sinta 
tão conectado que conheça a essência absoluta desta célula saudável. Você sabe disto 
interior e exteriormente. Você até conhece o seu nome. Você conhece a composição 
exata de sua consciência, pois é isso o que é. Conheça-a tão bem que permitirá então 
que ela vá a cada parte do seu corpo.

"Você, por outro lado, poderia manifestar uma meta ou paixão terrena a partir de um 
nível ainda mais elevado de sua alma, ao se transformar, medicamente falando, à 
maneira da Nova Energia, de forma a se tornar o exemplo para os demais, e esta é a 
verdadeira paixão e a própria razão pela qual escolheu estar aqui."

E assim é.

Traduzido por: Regina Drumond   reginadrumond@yahoo.com.br       Outubro de 2006

Revisão: Silvia Tognato Magini  silvia.tm@uol.com.br
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canalizado por Geoffrey Hoppe
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Eu sou, sim, eu sou Adamus Saint-Germain (aplausos da audiência). Os rumores do 
meu caso de amor foram um tanto exagerados. (Risos) Com o devido respeito a Tobias, 
eu estava de licença, eu e eu mesmo, que ótima, ótima festa tivemos. Na verdade, houve 
alguns momentos em que me compartilhei abertamente, apaixonadamente e livremente 
com outro ser angélico com quem passei um período da minha vida como Saint-
Germain na Terra. Naquela época, ela estava na forma física como eu estava, até certo 
ponto. 

Mas, minha licença foi mais para mim mesmo. Foi a respeito da contínua integração dos 
meus aspectos muito masculinos e másculos (risos da audiência) com meus belos e 
provocantes aspectos femininos (mais risos). Minha licença foi para a integração desses 
meus aspectos, e depois de um período sozinho comigo, senti que seria bom 
compartilhar um pouquinho dessa beleza com outro ser. Assim, passei um tempinho em 
Paris. Manifestei um corpo físico e minha companheira permitiu-se manifestar um 
corpo físico e caminhamos pelas ruas de Paris no outono ouvindo música, apreciando a 
lua, apreciando a beleza – a enorme beleza de muitas coisas que a vida humana tem para 
oferecer. Não tanta beleza a ponto de eu ficar no corpo físico permanentemente outra 
vez, mas temporariamente para apreciar a beleza, para contemplar as coisas que em 
geral vocês esquecem de contemplar também. 

Há uma contínua mudança de consciência. Existem ciclos que vão além dos ciclos 
lunares ou dos ciclos das estrelas. Há muita coisa acontecendo nos outros reinos – nos 
reinos invisíveis, da mesma maneira que estão acontecendo coisas aqui na Terra. Elas 
estão intimamente ligadas umas às outras. Por isso eu escolhi um período sabático para 
integrar o masculino e o feminino, é algo que eu recomendaria que cada um de vocês 
fizesse. Tirem um tempo para vocês mesmos. Existem duas partes essenciais de vocês, 
ainda que sejam ambas da mesma energia. Elas se dividiram logo no comecinho, e esses 
ciclos ou esses aspectos de masculino e feminino estão passando por outra evolução e
outro ciclo. É algo sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês hoje nesses breves 
momentos em que estaremos juntos. 

Eu estava rindo enquanto me preparava para entrar. Estava sentindo sua energia e 
sentindo – como vocês estavam tentando interpretar a energia de tudo que estava 
chegando hoje. E eu estava rindo enquanto Cauldre estava testando suas habilidades, 
fazendo seus giros e movimentos se preparando para esta canalização, e eu lhe 
perguntei, “Está pronto para que eu entre diretamente no seu corpo, na sua mente e no 
seu espírito hoje?” Um tanto chocante para ele, claro, pois ele como a maioria dos 
humanos tendem a manter distância e a formar uma barreira. E eu lhe perguntei: “Você 
está pronto para me deixar entrar por inteiro, de modo que a energia, e não só as 
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palavras, mas a energia do que eu tenho para compartilhar hoje possa ser transmitida de 
maneira clara para todos que estão aqui?” Ele respirou fundo, agitou-se um pouco e 
permitiu que eu entrasse completamente em todas as partes do seu ser. Na verdade, ele 
estava um pouco nervoso, mas depois entendeu que ele está bem integrado consigo 
mesmo. Ele tem tanta certeza da sua consciência e da sua energia, que efeitos haveria 
em se combinar com outro ser? O que eu poderia fazer além de me juntar a ele na 
celebração desse momento? Quando um humano está integrado a esse ponto e está 
seguro de si mesmo, não há nenhum dano que outro ser possa fazer-lhe, esteja ele na 
forma espiritual ou humana. Nenhum outro humano pode tirar o seu equilíbrio se vocês 
estiverem completamente integrados e se estiverem seguros de quem são. Nenhum 
outro ser invisível pode se apropriar de vocês, roubar a sua energia, apropriar-se do seu 
corpo se se lembrarem de quem são – quando vocês estão confiantes e seguros de si. 

Assim, eu pude entrar no corpo de Cauldre e vou pedir a vocês agora, se é que vocês 
têm essa segurança a respeito de quem são e estão equilibrados a esse ponto, se são um
estandarte de energia espiritual para si próprios, permitem que eu entre em sua energia?
Permitem que eu me junte a vocês, entre em seu corpo agora, em seu espírito, 
principalmente em sua mente? É com a mente que vocês colocam todas essas cercas, 
todos esses muros. A mente é algo que vocês consideram como sendo vocês, sua 
identidade. Mas vocês estão seguros de si mesmos a ponto de permitir que eu me junte a 
vocês, à sua mente, à sua gnost? Sua gnost é sua solução criativa. Representa todos os 
potenciais, todas as repostas em vários estados e formas. Algumas são da consciência 
superior, outros da inferior, mas são todas respostas que dependem de onde vocês estão 
em determinado momento. Se vocês estão no sofrimento, certamente as respostas da sua 
gnost virão de um lugar diferente. E se vocês estiverem vindo de um lugar de equilíbrio 
e integração e eficiência. 

Se vocês estiverem dispostos, deixem-me entrar em suas casas, em seus corpos, em suas 
mentes e seus espíritos em nome da celebração deste momento. Não preciso de nada de 
vocês. Não há nada que vocês possam tomar de mim, mas juntos podemos tocar uma 
linda canção energética durante o Shoud de hoje. 

Damos as boas vindas a outros convidados especiais. Damos as boas vindas à energia de 
Mark e Águia Branca a esta sala, pois eles também estão trabalhando com vocês em 
muitas das novas consciências para as quais vocês estão evoluindo. E, acreditem, não é 
fácil. Existem forças, existem energias e existem histórias que preferem manter vocês 
para trás, que preferem que vocês continuem nos velhos ciclos e padrões. Algumas 
dessas forças, algumas dessas energias são suas. Suas ... Suas limitações, expectativas e 
medos segurando vocês. Muitas dessas energias estão vindo dos humanos que os 
cercam – a própria consciência de massa. A consciência de massa os manteria para trás. 
Não que ela pertença a alguém, não que haja uma conspiração, ela simplesmente é. A 
consciência de massa é um conjunto de energias do qual vocês fazem parte. Ela ama 
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vocês. Ela não quer ver vocês partirem. E ela tentará fazer com que vocês não 
enxerguem além dela. Portanto, essas energias querem segurar vocês. 

Há também as energias de outros reinos – e essas energias também querem manter 
vocês como estão. Mas, Shaumbra, se vocês estiverem seguros de si mesmos, com essa 
boa vontade, conseguirão passar através dessas coisas. Temos a maravilhosa ajuda dos 
seres angélicos – seres que compreendem o que vocês estão passando, seres que 
caminharam na Terra, caminharam com os humanos, seres como Águia Branca e Mark 
que estão aqui conosco hoje. 

Também convidamos a energia da compaixão e da feminilidade – a energia de Quan 
Yin. Senhor, precisamos de Quan Yin hoje, com tanta testosterona minha, Saint-
Germain, de Águia Branca e de Mark, precisamos do equilíbrio feminino e apenas uma 
energia feminina ajuda a equilibrar as três masculinas. Por isso, convidamos todas essas 
energias para a sala e antes de continuar, vamos nos juntar em uma inspiração profunda, 
porque muita coisa está acontecendo agora. 

(Pausa)

Tobias me pediu para vir hoje porque ele está sentado em seu chalé, em sua casa não-
física ajudando a manter as energias em movimento, relaxando um pouco, pois ele 
acabou de ter uma sessão intensa com Shaumbra recentemente na terra da Alemanha. É 
o seu dia de folga, mas ainda assim, sua energia, como sempre, está presente e 
disponível. 

Portanto, Shaumbra ao começarmos hoje, vou fazer uma pergunta simples. Vou fazer a 
pergunta agora e no final do Shoud. O significado – não está oculto – mas pode ser que 
o significado não fique logo evidente para vocês, mas ficará nas próximas seis semanas. 
Portanto, faço-lhes a pergunta hoje, a cada um, sem deixar ninguém para trás: você está 
pronto para aceitar mudanças? Está pronto para aceitar mudanças? (Há sirenes na rua) 
Muito apropriadas essas sirenes enquanto estou perguntando isso. (risos) Não precisei 
providenciá-las. A consciência providenciou. Porque quando faço essa pergunta, “Você 
aceita mudança?”, “Você está pronto para mudar?”, uma parte sua entra no medo. Uma 
parte sua quer que eu explique exatamente o que quero dizer antes que você responda. 
Uma parte sua sabe exatamente do que estou falando, e vamos discutir isso no Shoud de 
hoje. Parece uma pergunta simples e a resposta talvez seja óbvia para vocês, mas há 
muito mais coisas. Há muito mais do que simplesmente afirmar que sim, você está 
pronto para aceitar mudanças. Há muito mais coisas acontecendo nos outros reinos, e 
também vamos discutir isso. 
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Vamos falar um pouco sobre vocês, os estandartes. Não me encontro com o grupo de 
Shaumbra desde a Conferência de Verão na reunião mensal. Quando eu discuti o 
conceito de estandartes e da Nova Ordem do Círculo Carmesim aqui na Terra, causei 
um choque a muitos de vocês. Alguns saíram pela porta e não voltaram mais. Outros 
saíram e voltaram algumas semanas ou um mês depois. Aquilo apertou os seus botões.
Mexeu com seus problemas. Falamos sobre a criação de uma Ordem e isso trouxe 
muitas memórias antigas à tona. Quase todos haviam dito nunca mais e vocês sabem o 
que acontece quando se diz nunca mais. A energia volta imediatamente para vocês. Mas 
neste caso, ela pode voltar diferente.

O termo “Ordem” é muito usado, principalmente do nosso lado, porque a energia fica 
lá. A energia em geral está em estado neutro e pode ser ativada pelo desejo. Pode ser 
ativada pela paixão, necessidade ou medo. Mas fica em estado neutro esperando para 
ser ativada por vocês de modo que possam fazer alguma coisa com ela. Em algum 
momento, a energia ativada por indivíduos ou grupos pode ser liberada para eles, e ela 
logo volta para o estado neutro depois de uma certa evolução ou progressão no tempo. 
Outras energias são ativadas e nunca são liberadas, e não são colocadas na consciência 
de massa. Às vezes, quando essas energias não são usadas, tendem a ficar em um estado 
de confusão. Por isso, usamos o termo “Ordem” no sentido de dar direção, de trazer um 
motivo específico para a energia. 

Ordem não significa controle. Ordem não significa coisas que vocês relacionam com 
vidas passadas quando pertenciam a ordens religiosas, quando fizeram determinados 
votos, quando tinham uma vida de disciplina muito rígida. Uma ordem hoje pode 
significar algo totalmente diferente. Pode significar objetivo. Pode significar um tipo de 
comunidade. Pode significar um tipo de elo comum que os humanos têm uns com os 
outros. Falamos sobre a Ordem do Círculo Carmesim na Terra, que foi planejada por 
todos vocês que passaram por todas essas dinâmicas que aconteceram entre a Velha e a 
Nova Energia e depois para alguns de vocês que optaram por continuar no caminho 
sendo professores, pois haverá muitos humanos com o mesmo tipo de sintomas de 
ascensão que vocês tiveram e que vão precisar ser resgatados. 

Falamos sobre a iniciação, iniciando vocês como padrão. Padrão no sentido de exemplo, 
um farol de luz. Padrão no sentido de padrão elevado. Padrão no sentido de algo a que 
vocês e outras pessoas podem aspirar. Falamos sobre a iniciação nessa Ordem do 
Círculo Carmesim, e novamente muito medo aflorou e deixamos isso – Tobias e eu –
durante alguns meses, para que vocês assentassem isso, para deixar vocês entrarem em 
contato com alguns desses velhos medos e preocupações, para deixar vocês pensarem 
no que foi que naquelas vidas passadas causou-lhes tanta alegria, mas também muita 
dor, para deixar que vocês pensassem no motivo pelo qual foram dispensados ou 
liberados de algumas ordens religiosas em que estiveram no passado. Alguns ainda têm 
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feridas muito profundas. Vocês serviram as igrejas. Serviram algumas organizações 
secretas. Alguns foram monges, padres, rabinos. E quando lhes pediram para deixar 
essas velhas ordens, abriram-se feridas muito profundas, e aqui viemos nós de volta 
para vocês dizendo que há uma nova ordem, pedindo-lhes para escolher entre serem 
iniciados ou não. E nós sabemos que nos últimos meses isso causou dilemas muito 
interessantes para vocês. Eu voltei para mais uma vez explicar o que é a Ordem do 
Círculo Carmesim. É um elo de ligação entre seres evoluídos que concordaram em estar 
aqui na Terra para abrir consciências e, para alguns, conforme eu disse, isso significa 
ser professor. 

Iniciação ... A iniciação sobre a qual falamos neste verão foi uma bela cerimônia de 
vocês consigo mesmos, dentro de vocês mesmos. A iniciação foi a respeito de se 
conscientizar de quem vocês são, lembrando por que estão aqui, e é através desse 
conhecimento que vocês vão se permitir sair da velha consciência para a nova. Sim, 
sabemos que vocês afirmaram a si próprios muitas vezes que queriam fazer isso. Vocês 
passaram por muitas dificuldades, julgamentos e tribulações até chegar neste ponto. 
Mas há momentos em que é importante voltar e lembrar, afirmar, trazer de volta as 
energias centrais que trouxeram vocês aqui em primeiro lugar, as energias centrais que 
disseram “eu estarei aqui na Terra neste momento de grande evolução”. 

Não é um momento comum na Terra. Não se compara nem mesmo aos momentos da 
Atlântida. A energia da Atlântida era diferente. Era mais lenta. Tinha sua própria beleza 
e seu próprio tipo de vida , mas nem se compara com o que vocês estão vivendo agora. 
Lá na Atlântida, pensávamos que estávamos nos preparando para entrar em uma nova 
energia quando, na verdade, estávamos apenas entrando em uma nova era da 
humanidade. Estávamos saindo dos tempos da Atlântida da nossa maneira para a era de 
Christos da humanidade. Vocês passaram pela era de Christos e agora estamos nos 
dirigindo para a era da Nova Energia. 

Esta era da Nova Energia não é apenas uma nova era da humanidade. É diferente do que 
vivemos na Atlântida. É mais rápido agora. Tudo está acontecendo em tempo recorde. 
Se olharmos para trás nos últimos 2.000 anos da humanidade, vamos ver isso. Se 
olharmos para os últimos 200 anos, veremos o que aconteceu na Terra desde a 
revolução industrial. Agora vejam o que está acontecendo com a consciência nos 
últimos 25 anos. Tudo está acontecendo tremendamente rápido. Ela está em grande 
deslocamento e o ponto sobre o qual vimos falando tantas vezes – o salto quântico - já 
está muito próximo. Os relógios agora estão marcando 11 horas e 59 minutos, 
significando que – não estou falando do relógio na sua mão ou na parede, mas da 
jornada dos humanos que vieram para a Terra e viveram muitas e muitas vidas até 
chegar a este ponto. 
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São 11,59 h, Shaumbra. Estamos quase chegando. Dizemos isso sem nenhum medo. 
Não se trata de nenhum aviso. Simplesmente é. É por isso que há alguns meses na nossa 
reunião de verão, falei sobre a Ordem do Círculo Carmesim. Ordem no sentido de 
ativação de fontes de energia para um objetivo com direção, mas sem um programa ou 
expectativa. Deslocar um grupo de humanos que se denominam Shaumbra para outro 
ciclo e outra evolução. Conforme eu disse, Ordem não significa controle ou hierarquia. 
Isso pertence ao passado. Isso pertence ao seu passado. Uma ordem não significa que 
existam restrições – muito pelo contrário. Esta Ordem é sobre a arquitetura aberta de 
energia, mas é sobre uma energia que tem um objetivo, destinada à evolução. 

Falamos sobre a iniciação, e que essa era uma escolha pessoal, uma decisão pessoal. 
Vocês querem passar para o próximo nível, para o próximo degrau, ou querem ficar 
para trás? Não tem problema, porque cedo ou tarde sua alma e todos os seus aspectos 
evoluirão. Não tem problema. Não quer dizer que vocês serão deixados para trás. É 
apenas uma questão de querer ir agora ou mais tarde. 

Desde a nossa reunião em julho quando falamos sobre a Ordem do Círculo Carmesim 
na Terra, Shaumbra do mundo todo responderam de maneira brilhante. Eles se 
lembraram de quem são. Fizeram a escolha de continuar em frente com todo esse 
desdobrar no pessoal, e muitos agora estão optando por ser professor. Alguns ensinarão 
o material apresentado por Tobias e eu, Adamus Saint-Germain. Outros estão preferindo 
apresentar seu próprio material à sua própria maneira, e outros estão fazendo uma 
combinação. Mas, o importante é que os Shaumbra estão se movendo para frente. Os 
Shaumbra estão se movendo para a Nova Energia. 

Como vocês fazem, e principalmente agora nos próximos oito ou nove meses, vocês vão 
se deparar com algumas coisas interessantes que estão acontecendo. Vocês estão 
bastante acostumados a lidar com suas coisas do dia-a-dia. Vocês estão chegando ao 
ponto em que sua mente está ficando equilibrada. Estão chegando ao ponto em que 
estão compreendendo a si próprios neste nível físico humano – compreendendo por que 
estão aqui, compreendendo a beleza da vida. Estão chegando ao ponto de compreender 
por que vieram para cá em primeiro lugar. Estão caminhando a passos largos em direção 
ao ser humano soberano. Mas, nos próximos oito ou nove meses, vão se deparar com 
outras forças. E quero dedicar alguns minutos falando sobre isso hoje. 

Essas forças, no seu núcleo, têm a ver com a integração da energia do masculino e do 
feminino. Tobias falou com vocês sobre isso antes e fala de uma excelente escola que 
trata da integração das energias de Isis e Adão – a integração do masculino e do 
feminino. Porém, é mais do que o masculino e feminino que vocês podem ter em mente. 
É muito mais do que isso. Essas duas energias do masculino e do feminino – Isis e Adão 
– representam a divisão original. O aspecto masculino e feminino de qualquer ser com 
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alma foi a primeira divisão, a primeira divisão de consciência, até mesmo nos reinos 
angélicos. 

Essa divisão entre masculino e feminino veio antes da divisão entre luz e sombra. Antes 
da divisão entre negativo e positivo. Essa separação da alma entre masculino e 
feminino, ou a ilusão de separação, é muito, mas muito mais antiga e isso tem muitas 
implicações por causa da divisão causada na energia. Existem muitas energias, grupos e 
indivíduos que estão muito envolvidos com essa velha energia, muitos que estão mais 
envolvidos na energia feminina. Exatamente aqui e agora no planeta Terra, vocês estão 
experienciando um pouco do que está ocorrendo com esta Nova Energia de evolução 
que está buscando trazer de volta e integrar o masculino e o feminino. 

Tudo isso para dizer que existem muitas forças na Terra que não querem que isso 
aconteça. Estão muito satisfeitas com o poder que o masculino tem sobre o feminino. 
Estão muito satisfeitas com o modo pelo qual a energia masculina basicamente exerce 
um tipo de controle sobre política, sobre religião, sobre muitos dos acontecimentos do 
mundo. E existem muitos que estão na energia feminina porque fazem jogos. Há uma 
certa dose de energia provocante e sedutora associada com isso. Portanto, há alguns 
cujo peso e equilíbrio se dirigem mais para a energia feminina, que não querem ver a 
integração dessas energias. 

Conforme vocês discutiram nos slides hoje e conforme Tobias tem falado tanto com 
vocês, essas energias masculinas dentro de cada um – a divisão de identidade original 
da alma. Muitas dessas energias estão em grande desequilíbrio atualmente. É essa a 
batalha que está ocorrendo na Terra e que vai continuar a ocorrer. Ela vai aflorar da 
maneira que vocês estão vendo nos jornais e na mídia o tempo todo. Mas, no fundo de 
tudo, as batalhas que estão ocorrendo na Terra agora, tem suas raízes, tem suas origens 
nesse total desejo de voltar a integrar o masculino e feminino. Há uma razão para essa 
necessidade de reintegrar as duas, para que vocês possam ir além da separação da alma, 
ir além da necessidade de um masculino ou um feminino. Eliminar essa necessidade de 
uma vez. Essa divisão entre macho e fêmea – masculino e feminino – é uma ilusão. Não 
há mais necessidade disso. Mas, como eu disse, há muitos que estão muito envolvidos 
nessa velha separação e que não querem ver as coisas voltarem a ser como eram antes. 

Praticamente – na verdade vou fazer uma declaração – todo conflito e batalha que está 
ocorrendo na Terra agora tem suas bases na energia de masculino e feminino. As 
guerras que vocês lutam – não são guerras por terra. Não são guerras por dinheiro, nem 
por religião. No fundo, trata-se de trazer de volta o masculino e o feminino. A batalha 
que muitos indivíduos têm na vida, a psicose, questões como o que vocês chamam de 
assassinos em série, os problemas que vocês têm com os que são muito desequilibrados, 
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é por causa da energia masculino/feminino – pois ela está tentando voltar a se integrar e 
existem forças que estão tentando mantê-las separadas. 

Assim, quando lêem os jornais, quando ouvem as notícias, quando são confrontados 
com problemas no trabalho, fiquem atrás do muro, como diz Tobias. Olhem o que está 
realmente acontecendo. Avancem um pouco além da confusão, vão além do que está
vindo da sua mente. Respirem fundo e olhem para o centro das energias que estão 
causando as batalhas, causando o conflito. É sobre a integração do masculino/feminino. 
É algo que tem que acontecer à medida que vocês se movem em direção à Nova 
Energia. Primeiro ocorre com indivíduos e depois passa para os grupos, mas é algo que 
tem que ocorrer. E à medida que vocês se aproximam cada vez mais do salto quântico, 
as forças que mantêm esses dois preciosos elementos separados, vão começar a atuar. 
Vão começar a ficar mais violentas, vão fazer mais barulho e vão se tornar mais do que 
simplesmente uma influência na consciência de massa, e isso afetará vocês se não 
souberem o que está acontecendo. 

As energias de uma consciência de massa pegajosa e velha terão a tendência de afetar 
vocês, de se aproximar de vocês. E, conforme já falamos, há a maravilhosa capacidade 
da sua mente de fazer com que tudo pareça que seja problema de vocês quando 
absolutamente não é. Está vindo de fora, vindo de outro lugar. Para confundir ainda 
mais as coisas agora, o que acontece na Terra também acontece nos outros reinos. Para 
citar um dos livros sagrados que diz, “Assim como é no Céu, também é na Terra. Assim 
como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima”. Vocês estão 
intimamente ligados a tudo o que está acontecendo nos outros reinos, embora às vezes 
não tenham consciência disso. No mês passado, Tobias falou sobre sua casa na Terra, 
vocês também devem ter uma casa nos outros reinos. O que está acontecendo aqui na 
Terra exatamente agora também está acontecendo nas outras dimensões. São dimensões 
não-físicas, mas estão muito ligadas ao que está acontecendo na Terra. Já falamos isso –
chamamos essas dimensões de dimensões mais próximas. Elas são afetadas e 
influenciadas por tudo o que acontece na Terra. Basicamente, a diferença é que os seres 
nas esferas não-físicas não têm corpo, mas ainda há batalhas acontecendo lá. Há ainda 
aqueles nas outras esferas que estão perdidos e confusos. Há os que se juntam em 
grupos para realizar suas programações, para tentar influenciar as coisas que estão 
acontecendo do lado deles e do lado de vocês. 

Quando vocês fazem uma mudança de consciência aqui na Terra, não acontece só com 
vocês. Afeta algo nas outras esferas também. Quando algo acontece nas outras esferas, 
também pode afetar o que acontece na Terra. Estamos lhes dizendo isso, Shaumbra, 
porque queremos que vocês compreendam a dinâmica do que está ocorrendo. Estamos 
lhes contando isso porque há muito tempo está havendo essa confusão – confusão 
proposital – sobre o que acontece nas outras esferas. E há muito tempo existe essa coisa 
chamada véu que os impede de sentir ou saber sobre os outros reinos. Falamos dessas 
esferas próximas da Terra porque elas são as mais intimamente ligadas com o que vocês 
estão fazendo agora. Temos que abrir um parêntese para explicar que existem muitas e 
muitas esferas. Essas das quais estamos falando hoje não são as dos seres angélicos ou 
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dos reinos cristalinos. São as esferas mais próximas. Estão intimamente conectadas. 
Suas Escrituras falam sobre isso. Suas escrituras falam que tudo o que criamos no Céu e 
na Terra, no visível e no invisível, é tudo a mesma coisa. Estão interligadas. O Céu não 
tem mais grandeza ou, vamos colocar nestes termos, as esferas mais próximas não têm 
mais grandeza do que a Terra. São a mesma coisa. Apenas são dois aspectos diferentes. 
Um está no físico, o outro está no não-físico. 

Existe essa coisa chamada véu que foi criada para impedir que vocês vejam as outras 
esferas e para que boa parte das outras esferas não consiga ver vocês. O véu funciona 
em duas vias e não é um espelho de mão única. Mas, há os que conseguem enxergar 
através do véu ou sentir através dele, e há aqueles que do outro lado do véu exatamente 
agora – grupos com propósitos muito específicos – que estão trabalhando muito para 
manter o velho equilíbrio e a velha separação. Não quero chamar isso de conspiração. É 
simplesmente um grupo. São simplesmente entidades com o mesmo nível de 
consciência, entidades com a mesma agenda, e muito do trabalho que elas estão fazendo 
agora é sutilmente influenciar a consciência de massa e, por isso, sutilmente influenciar 
o que vocês fazem e, às vezes, até o que vocês pensam. Esses grupos do outro lado que 
têm uma agenda muito forte para manter a separação de masculino e feminino estão 
influenciando os líderes de igrejas, sem que eles saibam, pois muitos deles têm boas 
intenções e bom coração, mas devido ao seu próprio desequilíbrio entre masculino e 
feminino, são vulneráveis. São suscetíveis às outras energias do outro lado. 

A extensão dessas energias e essas influências das esferas não-físicas não devem ser 
superestimadas por nenhum de vocês, porque elas estão tentando impedir que a Terra se 
movimente em direção à Nova Energia e estão tentando impedir que os humanos façam 
a integração do seu masculino e feminino. A influência está muito forte neste momento 
e está ficando cada vez mais forte, e será algo que todos vocês vão sentir nas próximas 
semanas e até nos próximos oito ou nove meses. É minha tarefa, meu trabalho, vir aqui 
e discutir isso com vocês, não do ponto de vista do medo, porque não há nada que essas 
energias possam fazer. 

No início da nossa reunião hoje eu pedi permissão para entrar em seus corpos, para 
entrar em suas mentes e para entrar em seus espíritos. Aqui podemos dançar juntos. 
Aqui podemos trocar energias. Mas se vocês estiverem completamente inteiros, se 
estiverem centrados no seu eu, sabendo quem são, não há nada que eu possa tomar. As 
entidades do outro lado não são mais inteligentes nem mais talentosas do que os 
humanos daqui, mas elas fazem alguns truques porque vocês não conseguem vê-las; 
fazem truques e tentam instilar medo. Vão fazer truques com a mente dos humanos. Os 
mesmos que estão na esfera invisível foram humanos antes, a maioria deles, por isso 
eles sabem como funciona. Eles sabem como manipular, como invocar o medo, como 
entrar de maneira tão sutil que vocês nem percebem, que é o pensamento deles em sua 
mente. Eles fazem isso o tempo todo, o tempo todo, Shaumbra. No final, a maioria dos 
humanos, porque costumam ser um pouco cabeça-dura, não deixam que isso afete 
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demais a sua vida. Mas agora está ficando mais difícil. A pressão está aumentando cada 
vez mais. 

De agora até o final do ano, principalmente, cada um de vocês será desafiado três ou 
quatro vezes por essas energias, e quero que vocês entendam que eles não podem fazer 
nada para vocês. Vão tentar fazê-los cair em uma armadilha levando-os a pensar que são 
inadequados. Vão tentar fazer vocês pensarem que há algo de inerentemente errado com 
vocês. Vão tentar fazer com que vocês pensem que não há nada que possam fazer para 
melhorar sua vida. Adoram jogar nessa energia de destino e adoram jogar com essa 
energia do falso Deus que vocês têm. Tobias falou recentemente e eu confirmo. O deus 
que vocês têm agora não é nada senão o vírus da energia sexual. O deus criado pelos 
humanos é uma energia muito julgadora, masculina, desequilibrada, esquizofrênica e 
paranóica. E é isso que dizem dia após dia para os humanos cultuarem, assumirem, 
seguirem. Dizem que esse deus algum dia vai julgá-los se não seguirem as regras. Esse 
deus da consciência humana de agora é a manifestação do vírus da energia sexual. Não 
é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Espírito. E nem mesmo eu, Saint-Germain, 
conseguiria colocar em palavras a energia do verdadeiro Deus ou espírito de maneira 
que vocês conseguissem entender, porque isso estaria vindo da mente e estaria vindo de 
mim. O Deus verdadeiro e real está além das palavras. Não tem nada a ver com o deus 
distorcido e deformado da consciência humana de agora.

Essas entidades das outras esferas, das esferas invisíveis, estão fazendo um marketing 
maravilhoso desse velho Deus. Estão fazendo um trabalho maravilhoso com a maneira 
que ele controla as pessoas, com a maneira que ele conduz as pessoas ao medo, com a 
maneira que ele as intimida e com a maneira que ele limita a sua vida. Existe uma 
tentativa deliberada de fazer isso, eles têm seus parceiros em corpo físico aqui na Terra. 
Freqüentemente, os daqui da Terra que estão transmitindo essas mensagens 
simplesmente não as conhecem. Estão hipnotizados. Começaram a pregar todo esse 
lixo, vomitando isso para os humanos basicamente para mantê-los na velha energia 
dividida de masculino e feminino. E vão continuar a fazer isso. De certo modo, pode-se 
dizer que eles têm sua própria ordem do outro lado, altamente organizada, muito ampla 
e sabem exatamente como manipular a consciência individual e de grupo.

Não dêem importância demais a isso, Shaumbra, não se preocupem com isso nem 
tentem imaginar quem está fazendo o quê para quem. Isso que estamos falando para 
vocês hoje é uma coisa muito pessoal. Estamos lhes dizendo tudo isso, porque 
particularmente como um grupo de Shaumbra, de seres humanos iluminados que vocês 
são, vão sentir os efeitos – não apenas senti-los à sua volta – mas dentro de vocês. É 
quase como um raio laser vindo dos outros mundos e vai passar através de velhos 
bloqueios, de algumas maneiras que as pessoas mantenham a energia fora da 
consciência. E vai passar através de muitos de vocês também. Vocês não são imunes a 
isso. Não são imunes a essas quantidades enormes de poderosas correntes de 
consciência que estão sendo enviadas para a Terra agora a partir dos reinos não-físicos. 
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Mas você pode deixá-las passar através de vocês. Vocês não precisam deixá-las 
congelar seus caminhos. 

Como saber que essas energias estão aí? Como saber que estão por perto? A primeira 
coisa que fazem é confundir. Elas entram e confundem vocês sobre decisões corretas, 
decisões erradas a ponto de vocês não tomarem decisão nenhuma. Não só isso, mas 
vocês se culpam. Vocês se acham indecisos. Dizem que não conseguem tomar uma 
decisão. Culpam-se por serem fracos. Dizem que estão cheios de medo. Shaumbra, isso 
não tem nada que ver com vocês. Saiam dessa. Deixem que isso passe por vocês. Vocês 
sabem quem eram quando hoje pedi permissão para entrar no seu corpo, na sua mente e 
na sua gnost. Quando estávamos sentados juntos aqui em um espaço seguro, e vocês 
sabem que eu não manipularia vocês. E mesmo que eu tentasse, vocês se conhecem o 
suficiente para deixar que isso acontecesse. 

Essas energias vindas de outros reinos, como eu disse, estão impregnadas da velha 
divisão entre masculino e feminino. Estão enviando tanta energia para a Terra agora que 
está causando batalhas e guerras e fazendo com que as pessoas fiquem loucas. Quando 
uma pessoa fica louca, quando uma pessoa fica louca e acaba em um hospital 
psiquiátrico, esse acontecimento envolve mais de uma pessoa. Afeta o equilíbrio da 
consciência humana – consciência de massa – e é exatamente isso que esses seres, que 
essas ordens do outro lado estão tentando fazer agora. Estão tentando segurar a 
consciência de massa. E vocês poderiam se perguntar “Por quê? Qual o programa 
deles?” os seres do outro lado não são iluminados? Não especificamente. Alguns são 
muito íntegros no que estão fazendo. Eles sentem que essa divisão essencial da alma em 
masculino e feminino foi culpa de uma ou das outras energias e que se essas duas 
energias de masculino e feminino se integrarem, que especificamente uma em particular 
– a feminina – agora tentará dominar e aniquilar a energia masculina. Elas realmente 
não entendem de equilíbrios de energia. Não entendem de integração. Estão tão 
mergulhadas na própria consciência, na sua própria hipnose, que estão atuando nesse 
drama.

Podem sentir que algo está acontecendo na Terra, que as coisas estão se acelerando, por 
isso intensificam seus esforços. Quando a energia fica intensa demais como essa, 
procura o elo mais fraco da corrente – aqueles que são cheios de pompa, que são 
egoísticos são fáceis de influenciar. Líderes que carregam muito peso e responsabilidade 
que os tornam pessoalmente frágeis, são muito suscetíveis a essas energias. Qualquer 
um que esteja muito desequilibrado em seu próprio masculino e feminino, por exemplo, 
vamos tomar um pastor – muito mergulhado na energia masculina apenas – torna-se 
muito vulnerável também. Vocês podem se adiantar um pouco e ver onde essas energias 
vão aterrissar e como vão influenciar o que está acontecendo na Terra agora. 
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Como vêem, isso intensifica tudo à sua volta e vocês até sentem isso dentro de vocês. 
Inspirem profundamente, lembrem-se de quem são. Lembrem-se de que não há nenhum 
ser, não importa o seu tamanho ou poder, não há nenhum ser do outro lado que possa 
fazer algo contra vocês. Eles não têm nenhum domínio sobre vocês, não importa o que 
digam. Eles não têm nenhuma influência sobre sua alma, não importa o que digam. 
Lembrem-se disso, daqui para frente, particularmente, como dissemos, entre agora e o 
final deste ano, é quando especificamente cada um de vocês será abordado cerca de três 
ou quatro vezes. 

Há uma razão especial para esta mensagem e uma razão para todas essas energias, 
porque ainda em outro nível, um nível que vocês criaram para si próprios, neste exato 
momento vocês estão no processo de nascimento. Durante esse processo de nascimento 
de si próprios, de certa forma, vocês ficam muito vulneráveis. Vocês estão parindo as 
energias integradas do masculino e do feminino. Estão parindo o que se poderia chamar 
de sua próxima vida, mas não uma vida dessas que vocês estão acostumados, não uma 
vida em que vocês entram em um corpo físico. Vocês estão parindo o próximo grande 
aspecto de si próprios, a próxima versão da sua própria consciência. Exatamente agora, 
isso está em processo de gestação, mas logo esse nascimento vai ocorrer, e como muitos 
de vocês já adivinharam, esse próximo nível de nascimento ocorre em setembro de 
2007.

Durante o processo de nascimento vocês são sua própria mãe e seu próprio pai. Durante 
esse processo de nascimento, vocês estão trazendo à tona grandes energias criativas de 
todas as partes de vocês e elas estão fluindo para o novo nascimento do eu. Isso é algo 
que as forças que decidiram permanecer na dualidade, que preferiram manter o 
masculino e o feminino separados, não querem ver de jeito nenhum, porque, na verdade, 
o que vocês estão fazendo é reunindo o seu masculino e feminino e parindo o seu novo 
você que não é nem masculino nem feminino. Agora para a integridade desta discussão, 
não estamos falando de homem e mulher. Estamos falando das energias centrais 
originais que foram divididas e separadas – masculino e feminino. Na próxima evolução 
do si mesmos, que vocês poderiam chamar de sua próxima vida que pode ocorrer nesta 
vida com corpo físico, em sua próxima vida vocês não terão a divisão entre masculino e 
feminino. E se vocês pudessem entender as implicações disso, também entenderiam que 
não terão as energias da dualidade. Não terão as energias da sombra e da luz. Não terão 
o bom e o mau. Não terão a dualidade na sua nova consciência. 

Portanto, há uma preocupação muito grande da parte daqueles que optaram por ficar na 
Velha energia, quer estejam vivendo como seres humanos na Terra agora ou estejam 
sem corpo físico no que vocês chamam de reinos invisíveis, eles não querem que esse 
novo nascimento de vocês ocorra. Eles literalmente enviaram suas energias e seus 
espiões para tentar encontrar onde esse nascimento está ocorrendo, para tentar encontrar 
e destruir esse novo processo que está ocorrendo – o seu processo. Vão aparecer nos 
seus sonhos à noite e vão aterrorizar vocês. Vão tentar desgastá-los. Vão tentar enganar 
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e manipular vocês. Vão tentar dizer-lhes que toda essa jornada espiritual que vocês 
estão realizando não é nada mais do que um monte de asneiras psicológicas. Vão dizer 
tudo isso porque foram encarregados de destruir esse novo nascimento de vocês. 

Uma vez que um número muito pequeno de humanos consiga fazer esse novo 
nascimento sem a dualidade – é uma consciência expandida que não contém elementos 
de dualidade – uma vez que isso aconteça, Shaumbra, será muito, mas muito difícil 
parar o restante dessas energias, impedir que o masculino e feminino voltem a se reunir. 
Assim, vocês podem ver por que eles estão tão preocupados, por que eles não querem 
que vocês nem ninguém mais faça essa integração. Agora vocês podem compreender 
por que eu tirei uma licença para ficar comigo, para integrar meu masculino e feminino. 
Eu ainda tenho esses atributos. Lido com eles de maneira muito equilibrada, mas ainda 
contenho esses elementos de dualidade. É importante que eu dedique um tempo para 
reconhecer ambos, para honrar o grande rei e a grande rainha interior, para permitir essa 
nova forma de fazer amor entre eles, a fim de dar à luz meu novo EU SOU de EU SOU. 

Portanto, Shaumbra, estejam cientes do que está acontecendo. Estejam cientes. Não se 
preocupem com as pequenas coisas da vida agora. É onde eles adoram pegar vocês. 
Pegam vocês nas menores coisas, em detalhes. Por quê? Porque isso consome 
tremendas quantidades de energia e impede que vocês tenham a visão geral. Eles pegam 
vocês nas pequenas coisas, em coisinhas insignificantes. Dêem uma olhada nas 
minúcias em que vocês estão enroscados. São importantes? São essenciais de verdade 
ou é uma energia manipulando vocês para que pensem que é importante. Não se 
prendam a coisas pequenas. Neste momento, como eu disse antes, lembrem-se de quem 
são. Vocês dizem: “Bem, como faço isso?” Respirem fundo. Vocês são divinos. São 
soberanos. Isso é tudo do que têm que se lembrar. Tudo o mais é insignificante. 

Mantenham a mente clara, Shaumbra. Mantenham o espírito claro. Como eu disse, eles 
tendem a trabalhar nos níveis de confusão. Eles estão até mesmo, como vocês podem 
dizer, sentados aqui agora, deliberadamente tentando confundir as energias do nosso 
Shoud, tentando se livrar delas, tentando pirar a sua cabeça como estão fazendo com 
alguns de vocês. Não é a minha energia que está fazendo isso. Sou parte de vocês agora. 
Mas as energias de fora entram e fazem vocês sentirem náuseas, ficarem confusos, 
irritáveis e irascíveis. É assim que elas funcionam. Vocês simplesmente voltam e se 
lembram de quem são e o motivo pelo qual estão aqui agora. No final, não há nada que 
eles possam fazer. Nada que possam fazer. 

E eu digo “eles” ... E vocês dizem, quem são esses eles? Não se trata de uma pessoa 
apenas. Não, nem mesmo de um grupo. São aqueles que estão muito envolvidos na 
velha separação de masculino e feminino. Existem muitas, muitas, muitas entidades do 
outro lado que estão muito envolvidas nisso. Existem energias do outro lado que são 
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como um grande grupo perdido. Muitos deles, nem sabem que são um grupo e que estão 
tão perdidos. Estão simplesmente flutuando em outros reinos. Eles são – se vocês 
sentirem a energia deles por um momento ... Não são diabólicos, não são maus, estão 
apenas perdidos e confusos. Muitos estiveram na Terra antes e ficaram muito 
traumatizados com os acontecimentos. Alguns deles simplesmente perambulam pelos 
reinos próximos da Terra, mas é uma energia cinza. É uma energia sem vida. Estão 
perdidos, estão vagando confusos. Fazem parte desse bloco de energia agora. Não 
querem que nada mude. Não querem ver nenhuma evolução da energia, porque estão 
muito perdidos. E a energia deles tem muita influência sobre vocês agora. 

Juntos nós criamos Shaumbra, juntos criamos o céu e a Terra, eles trabalham juntos. 
Eles trabalham juntos. São a mesma coisa. Finalmente, não há nenhum véu. Não há 
divisão. É tudo a mesma coisa, apenas alguns caminham no físico e outros não. É tudo a 
mesma coisa com relação às energias evoluindo em direção à integração entre 
masculino e feminino. Foi a nossa divisão original. Foi a nossa divisão original dentro 
do nosso eu e seu tempo está chegando ao fim. 

Então, Shaumbra, como estandartes da Nova Energia, trago para vocês o novo símbolo 
que os ajudará a passar por isso, que ajudará a identificá-los como iniciados da Ordem 
do Círculo Carmesim na Terra. Esperei vários meses. Falei sobre o medalhão. 
Propositalmente não transmiti esse desenho a ninguém nem mesmo ao Cauldre. Mas 
agora chegou a hora do medalhão, pois ele ajudará vocês a se lembrar de quem são, 
ajudará vocês a se lembrar da Nova Energia. O desenho é simples. É um cavalo alado 
carmesim no centro de dois círculos e no espaço entre os dois círculos estão quatro 
formas de losango representando as quatro principais categorias do caminho dos 
estandartes. Os quatro têm um total de 16 lados, representando a composição do 
caminho dos estandartes.

Agora nós finalmente vamos fazer o download para Cauldre e preparar o esboço. 
Escolhemos o cavalo alado porque é a imaginação. Trata-se de colocar asas em alguma 
coisa que é físico e da terceira dimensão. De certa forma é a história de Pégaso. Pégaso 
que, na mitologia, Pégaso que acabou junto dos deuses, mas neste caso, é um símbolo 
para vocês se lembrarem que são deuses. Lembrando que vocês podem colocar asas em 
qualquer coisa – num cavalo, num humano e até mesmo num porco! E dizemos que 
quando vocês colocam asas no cavalo – o símbolo da Nova Energia – quando vocês 
colocam asas nele, representa que não há limitações. Não há nada que os impeça de ir 
para frente, representa que não há limitações. Não há nada que os impeça de seguir sua 
jornada, sua viagem, em suas aventuras rumo à expansão de consciência, vocês podem 
ser esse cavalo alado. Coloque-se nesse cavalo alado. Podem decolar para novas 
dimensões. 
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O cavalo, como sabem, também tem uma simbologia muito específica na energia 
sexual. É por isso que muitas pessoas se sentem atraídas pelo cavalo. Muitas mulheres 
principalmente se sentem muito à vontade de ficar perto de cavalos. Por isso 
designamos isso como um símbolo de mudança – do vôo – para a Nova Energia.

Shaumbra, foi uma alegria como Adamus Saint-Germain, sentar aqui, pois Tobias e eu 
podemos garantir que em nosso próximo encontro vocês terão um convidado muito 
interessante. 

Eu sou Adamus Saint-Germain.

Tradução para o Português:  Sonia Bidutte  bidutte@terra.com.br

A Série dos Professores: SHOUD 4

"ASSIM COMO É EM CIMA, É EMBAIXO "

Apresentando Adamus Saint-Germain,

canalizado por Geoffrey Hoppe

Perguntas e Respostas - 4 de Novembro de 2006

Eu sou, sim eu sou, Adamus Saint-Germain. 

E antes que comecemos com as suas perguntas neste dia, alguns comentários sobre o tema que acabamos 
de abordar. Primeiramente, Shaumbra, é apropriado a vocês que passem um tempo com o seu masculino e 
o seu feminino. Dêem-lhes espaço, dêem-lhes a energia, o amor, pois retornam novamente para se reunir. 
De certo maneira poderia se dizer para anular o velho conceito de divisão e substituí-lo por uma 
consciência mais elevada – uma consciência expandida de um Eu total. E conforme esta eliminação total 
da necessidade de separação ocorre, ela também deixa ir a dualidade dentro de vocês – a necessidade de 
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se ter uma luz e uma escuridão, um bom e um mal. Elimina até a necessidade desta coisa que chamamos 
de o véu. 

Assim como fiz recentemente, em minha licença, tirem uma licença para vocês também. Pode ser um dia, 
alguns dias, uma semana. Pode ser apenas uma tarde. Poderia ser uma noite na banheira ou um passeio de 
carro. Não criem desculpas para não fazer isto. Muitas vezes com freqüência vocês dizem que estão 
ocupados. Adiam para uma outra vez. Alguns de vocês poderiam pensar que eu não estou falando com 
você – que eu estou falando com aquele ao seu lado. Eu estou falando com todos e com cada um de 
vocês. 

O processo de re-união será experienciado por todos vocês do seu próprio e encantador modo. Ele não 
acontecerá necessariamente em um instante. Ele poderá se revelar após alguns meses. O masculino e o 
feminino estiveram separados por muito tempo. As lágrimas foram muitas, alem da conta. O desejo de 
retornar à energia essencial original, mas agora de uma nova forma, é tão forte que por si mesma supera 
quaisquer destas pressões externas. As pressões externas que estão tentando confundi-los, tentando 
mantê-los na dualidade, tentando fazê-los sentirem-se fracos e inúteis, tentando fazê-los sentir que o 
masculino e o feminino são incompatíveis quando vêem isso em exemplos em sua vida diária. Homens e 
mulheres casados que não podem conviver juntos. Seus pais que possivelmente não se entendiam. Vocês 
têm tantos exemplos de como isto não funciona que estão com medo de tentar isto dentro de si mesmos. 
Vocês temem que um tente dominar o outro, que um faça o outro sofrer. Shaumbra deixem ir estas velhas 
idéias e permitam que esta abençoada e sagrada re-união e re-ligação do masculino/feminino aconteça. 

Uma das coisas que será muito importante neste processo para se fazer pessoalmente é tomar decisões. 
Esta energia da separação e confusão tem isso, então vocês acharão muito difícil e desafiador tomar 
quaisquer decisões, e por omissão então as decisões são tomadas por vocês pela consciência de massa, 
por seus velhos fantasmas e demônios e por coisas fora de vocês. Uma vez que assumam ou reassumam a 
sua autoridade como um ser soberano e comecem a tomar decisões, esta energia de fontes externas 
explodirá completamente dentro de vocês. Eu não permitirei que sejam afetados. Vocês não serão 
diminuídos por quaisquer destas energias que estão tentando reter esta reunião do masculino e do 
feminino. 

Uma das minhas grandes frustrações com os Shaumbra – além do fato de que vocês não vêem quem 
realmente são – uma das minhas grandes frustrações é que vocês assimilaram esta energia de não tomar 
decisões. Entram no nada. Vocês assimilaram esta energia muito confusa, esta energia desorientada e 
inconstante, achando que a vida é um destino, que ela os levará onde ela quiser levá-los. Esta não é a 
energia criadora. Esta é a Velha Energia. Comecem a ser muito observadores sobre a sua habilidade de
tomar decisões. Vocês a têm diante vocês a cada dia – de pequenas formas e grandes formas. Nas 
pequenas formas eu vejo alguns de vocês receosos de tomar uma decisão sobre o que vão comer, porque 
ouvem que certas coisas são boas para vocês e certas coisas são ruins. Assim, vocês nem mesmo 
acompanham o seu próprio estômago e seu próprio coração. E então vocês têm medo. Vocês deixam com 
que decidam por vocês.

Muitos de vocês temem tomar decisões sobre o que fazer com os seus relacionamentos. Vocês temem 
saber o que o coração quer fazer. Mas vocês têm medo de tomar esta decisão. Vocês têm medo de se dar 
esta paz, esta soberania e o seu próprio espaço. Temem tomar decisões sobre empregos e dinheiro. 
Temem tomar decisões sobre qualquer coisa. Vocês ficarão tristes e cansados se nem mesmo tomarem 
uma decisão sobre qual filme assistir. Shaumbra, vocês podem reivindicar a sua própria autoridade 
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soberana, começando com coisas muito simples, muito fáceis. Tomem uma decisão. Qualquer decisão. 
Parem de julgar se está certo ou errado. Como Tobias lhes disse, dentro de vocês está um mecanismo para 
adaptar ou equilibrar a energia. Mesmo se tomarem a decisão errada, isto é movimento. É o momentum 
que mudará então para o que for de equilíbrio apropriado para vocês. São vocês que fazem isto. Não sou 
eu, Saint-Germain, ou ninguém mais. Pratiquem a tomada de decisões. É uma coisa maravilhosa e muito 
poderosa.

E eu lhes peço agora mais algum tempo antes que comecemos as perguntas e respostas, e este seria um 
momento maravilhoso para o início de seu processo de decisão. “Vocês desejam aceitar mudanças em sua 
vida e em sua realidade?”

Vamos começar com as perguntas.

Pergunta do Shaumbra 1: (da Internet, lida por Linda): O que é que eu não vejo sobre a minha 
abundância? Eu trabalhei arduamente. Eu passei por altos e baixos nas finanças apenas para me encontrar 
novamente sem dinheiro. Gostaria de ter algum insight, por favor.

Adamus Saint-Germain: Vamos passar esta para Águia Branca para que ele comece.

Águia Branca: Nós precisamos do nome.

Linda: Eu não tenho o nome.

Águia Branca: Oh, está bem. Vamos ver isto. (Pausa, enquanto Águia Branca examina.)

Há um lugar trancado dentro de você que você tinha medo de abrir. Estava aberto antes que você tivesse 
14 anos e ele se fechou. E neste fechamento você se disse: “Eu não conseguirei o que quero”. Algo 
aconteceu e você não conseguiu o que quis, e assim se tornou uma auto-sabotagem. Quando você fica 
fechado para agarrar este anel dourado, você perde muito tempo. E assim, querido, não olhe para o 
dinheiro, mas para esta profunda caixa trancada que diz que eu não posso ter o que eu quero, porque não é 
apenas dinheiro. Você fica tão fechado e isto se dissolve e então você diz, lá vou eu novamente. Eu fico 
tão fechado e isto se dissolve. Mude esta decisão. retorne ao momento que você era jovem e isto fluía e 
você via fluir. Agora você não vê isto fluir, mesmo quando flui. Obrigado.

Adamus Saint-Germain: Bata aqui de cinco, Águia Branca! (Muitos risos). [High five é um gesto 
animado de celebração ou saudação onde duas pessoas batem as palmas das mãos, com os 5 dedos 
entreabertos e os braços levantados]
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Águia Branca: Nos demos muito bem sem um nome.

Pergunta de Shaumbra 2: (Uma mulher ao microfone). Alô. Eu estou fazendo esta pergunta em nome de 
outra pessoa. Eu verdadeiramente quero perder peso de uma maneira da Nova Energia – de modo 
simples, fácil e sem esforço ou dieta restritiva. Eu tenho cerca de 45 quilos para perder e isso está me 
causando problemas de saúde e de mobilidade, e por isto decidi liberar estes quilos. Eu tenho ouvido os 
CDs de Oslo sobre como permitir meu corpo voltar ao equilíbrio e eu estou trabalhando com isto. Estou 
também respirando, focalizando-me em ser amorosa comigo mesma, convidando gnost para que me 
forneça a solução mais criativa e pedindo ao meu correspondente para me trazer toda e qualquer 
informação útil. Até agora parece que certos alimentos ainda causam um impacto em meu corpo e eu não 
tenho perdido peso sem continuar com uma dieta restritiva, a qual eu acho muito desencorajadora. Eu 
apreciaria muito a sua perspectiva sobre isto e qualquer informação ou orientação que você possa 
fornecer. Obrigada.

Adamus Saint-Germain: Realmente. Há muitos problemas de energia associados a este peso. Nós vamos 
dizer que a primeira coisa a considerar é sobre as suas feridas que você teve de um tipo de abuso sexual 
no passado, nesta existência. A maior parte dele não foi física. Muito dele foi físico, um tipo de abuso que 
a levou a colocar todo este peso e mantê-lo lá como uma barreira. Isto foi reforçado pelo que vocês 
chamam de consciência de massa, que a leva a acreditar que você tem que ter agora dietas restritivas que 
nada mais são do que sofrimento. Assim basicamente está dizendo para você mesma, a fim de conseguir 
atravessar, superar algumas destas feridas e violações da energia que você teve, que você precisa sofrer. 
Você se deixou errar por todo este sistema de crença e hipnose da Velha Energia.

Seu corpo é uma coisa sagrada. Ele sabe como processar a energia que passa por ele e sabe como eliminar 
o que não é necessário. Assim é o momento de você voltar a ter muito, muito contato com o seu corpo, 
tanto quanto com o seu masculino/feminino. Quando as energias masculino/femininas dentro de você 
estão equilibradas e quando você está amando o seu corpo, coisa que você não esta fazendo agora. 
Quando você está amando o seu corpo e equilibrou as energias, você possivelmente não poderá ter 
grandes quantidades de peso extra. Possivelmente você não pode ser obesa. Seu corpo não se equilibrará 
sem o peso que está agora. Ele manterá uma quantidade de peso muito apropriada para a altura e a 
estrutura do seu corpo.

Você assimilou em sua mente sobre tudo isto agora. Você está presa na mente. Isto é o que vemos nesta 
energia. Você não sabe como sair. Você tem lido coisas, você escutou coisas, mas devido ao trauma 
anterior em sua vida ser tão profundo, é muito difícil para você sair agora de sua mente. E é exatamente 
onde existe o vírus da energia sexual e quer que você esteja – em sua mente. Nós vamos lhe pedir para 
trabalhar com um facilitador que você confie e com quem possa se abrir e vamos lhe pedir que faça 
muitas respirações. Pediremos a você que retorne ao ponto deste abuso da energia sexual física e psíquica. 
Você vai compreender que esteve colocando a culpa em você mesma, ainda que não se relacionasse com 
você. Esta foi uma energia externa que afetou as suas emoções, seu equilíbrio psicológico e seu equilíbrio 
espiritual.  Trabalhe com um facilitador para trazer isso para fora para que se abra, não com o objetivo de 
muito drama, não com um objetivo de processar, mas com o objetivo de liberar.

Algumas vezes não é necessário ter que voltar ao incidente real. Apenas saber que o incidente aconteceu 
já é suficiente para deixar ir. Mas o seu é muito profundo e muito trancado dentro de você. Você vai 
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precisar trabalhar com alguém que gentilmente entre e  destranque isso. Mas trabalhe com alguém em 
quem confie e que esteja muito equilibrado em sua própria energia sexual masculino/feminina. Então 
você perceberá que o peso irá embora naturalmente. Não faça disto uma corrida. Não se dê todos os tipos 
de objetivos e datas específicas onde você tem que perder peso. Ele irá embora naturalmente. Nós lhe 
agradecemos pela pergunta no interesse de todos os Shaumbra.

Águia Branca: Nós gostaríamos de acrescentar algo porque é uma questão que está na mente de muitas 
pessoas. Primeiro vocês não podem perder peso, vocês somente podem adquirir a magreza. É como tentar 
perder a escuridão. Vocês não podem perder a escuridão. Vocês não podem perder a escuridão, vocês 
somente podem trazer mais luz. E assim todos vocês que estão focalizados em perder peso, já perderam o 
jogo. Assim adquiram a magreza, adquiram a saúde, adquiram a boa forma e a flexibilidade. Observem 
tudo o que vocês querem e não o que não querem. A outra parte muito importante de qualquer um de 
vocês que sentem... as restrições – ah, eu não quero fazer isto porque eu não gosto de ter as restrições de 
uma dieta ou ter que resolver ou tudo isto. Observem a sua raiva perante as restrições.

Agora quando vocês se dirigem daqui para Coal Creek Canyon ou para onde vocês estão, vocês param em 
uma luz vermelha. Vocês continuam quando ela fica verde. Vocês param quando há pedestres. Vocês
ficam zangados com aquelas restrições? Ou vocês apenas sabem que elas fazem parte – estas limitações 
em seu avanço no meio da estrada – fazem parte da ordem da vida, e vocês as aceitam sem animosidade. 
Porque vocês as aceitam, o mundo flui. Se estiverem zangados por estarem pesados, se estiverem 
zangados por ter que fazer uma dieta e que não poderão comer chocolate, esta própria raiva – a sua crença 
sobre a restrição – estará entrando em seu caminho. Encontrem um modo de neutralizar o seu ódio das 
limitações porque ele mesmo é uma limitação. Obrigado.

Pergunta de Shaumbra 3: (da Internet, lida por Linda): Eu sou um standard (estandarte/padrão) e eu vivo 
na Romênia. Eu fui para o meu lar do outro lado. Eu fiquei chocado com a sua beleza. Ele é realmente 
muito limpo no sótão e eu encontrei o cofre. Eles estão cheios de tesouros. Eu peguei alguma bugiganga e 
também muito dinheiro. Eu escolhi usá-los para os seguintes projetos: publicar a revista de Shaumbra da 
Romênia, publicar os livros do Círculo Carmesim e também de outros Shaumbra, inclusive os que eu 
escreverei, construir um rancho para os Shaumbra da Romênia e de outros países que se reunirão para 
movimentar as energias, e para outros projetos na Nova Energia. O que você me poderia dizer sobre tudo 
isto? Obrigada, com todo o meu amor.

Adamus Saint-Germain: Digo-lhe que é maravilhoso. Tome as decisões, você tem uma paixão e continue 
avançando. Não deixe que as coisas te retenham.

Pergunta do Shaumbra 4: (um homem ao microfone): Saudações à família Shaumbra. Eu estive 
distanciado de vocês por muito tempo. Esta é a minha primeira visita. Eu lhe agradeço, a Adamus, aos 
nossos convidados e a todos aqueles que estiveram trabalhando comigo ultimamente. Eu aprecio muito 
isto. Eu senti como se estivesse apanhando um pouco e os últimos meses têm sido quase que uma 
montanha russa para mim – excitantes, mas assustadores também. Muitos pedaços do quebra-cabeça têm 
se juntado finalmente e eu apreciaria, entretanto, alguma clareza em certos aspectos dos relacionamentos, 
especialmente com a minha esposa e filhos, e onde meus novos dons que eu descobri e que estiveram 
escondidos por tanto tempo, poderão ser mais bem aplicados.
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Adamus Saint-Germain: Nós vamos observar a energia aqui e nos baseamos no que você está falando 
sobre os relacionamentos. A coisa mais importante aqui e agora para discutirmos hoje é este 
relacionamento com você mesmo. Quando você tem este relacionamento apaixonado e íntimo com você, 
e permite que o masculino/feminino se reúnam, os relacionamentos com outros humanos não são mesmo 
um problema, pois você está em seu próprio espaço de equilíbrio e os outros não podem tirá-lo dali,  mas 
você também apreciaria exatamente o espaço em eles estão. Assim, freqüentemente os Shaumbra têm 
problemas com os relacionamentos. Isto tem acontecido repetidas vezes. Mas não será um problema com 
um relacionamento com si mesmo. Os dons que você tem – os dons que você se deu – estes são coisas 
que você guardou em lugar seguro ou apenas colocou de lado, até que você sentisse que estava pronto. 
Estes são dons que projetou para você em outros reinos antes desta existência. Assim é com você agora 
tomar conscientemente esta decisão, aceitar conscientemente que você está pronto para as mudanças, 
porque quando você aceitar estes dons de você mesmo em sua vida, isto criará mudanças. Mas quando 
estiver pronto para elas, simplesmente tomará esta decisão e irá ativá-las nesta realidade.

Águia Branca: E gostaríamos de acrescentar algo especialmente sobre os relacionamentos para você e na 
verdade para todos os Shaumbra. Nós notamos quando observamos o seu relacionamento que você não 
está se relacionando com a sua esposa como ela é agora, você está se relacionando com a sua esposa 
como ela costumava ser nos cenários que você criou. De fato estaria... e ela está se relacionando um 
pouco com você como ela costumava ser, e isto é muito comum em qualquer relacionamento. Você sabe 
que deixa de se relacionar com a pessoa verdadeira de anos atrás e começa a ter o seu relacionamento 
somente com suas imagens deles. Mas especialmente você está fazendo isto e nós gostaríamos de sugerir 
a você e a todos vocês para livrarem-se dos velhos cenários, se relacionarem com esta pessoa como elas 
são agora – e vocês não as viram sempre porque vocês não observaram – mas se relacionem também com 
o futuro cenário destes relacionamentos. Relacionem-se com a sua alma. Dêem uns poucos passos a partir 
de hoje para onde vocês sabem que eles estão evoluindo, onde vocês sabem que pertence a sua alma. E o 
que acontece quando vocês escolhem se relacionar com este espaço mais elevado deles, retira-os de sua 
prisão para um espaço mais elevado de vocês. Assim, para você especialmente, notamos que ambos estão 
se relacionando com as velhas sombras ao invés das novas. Obrigado.

Pergunta dA Shaumbra 5 (da Internet, lida por Linda): Eu estou atualmente desenvolvendo alguma 
consciência sobre como as pessoas perdem o equilíbrio de sua energia. Durante isto eu observei como os 
meus dois filhos parecem entregar a sua energia para mim. Eles nunca parecem que recebem o suficiente 
da mãe, o meu tempo ou a minha atenção suficiente. E eu também acho que entrego a minha energia a 
eles. Freqüentemente tenho um sentimento de não ser uma mãe suficientemente boa. Apreciaria uma 
ajuda em quebrar este padrão de energia. Com amor, obrigada.

Águia Branca: Nós podemos começar esta?

Adamus Saint-Germain: Sem duvida.

Águia Branca: Está certo. O fato de você se preocupar em não ser uma boa mãe significa que você está 
realmente pedindo a sua energia. Você quer ser querida. Você quer, embora em uma frase você dissesse 
que eu não quero que eles dêem a sua energia para mim, devido ao medo de não ser uma boa mãe, você 
realmente e sutilmente quer que eles precisem de você e queiram você, assim você poderá ser até uma 
mãe melhor. (Dirigindo-se para Adamus Saint-Germain). Você continua.
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Adamus Saint-Germain: Bem colocado. Nada a acrescentar... conciso, direto.

Pergunta da Shaumbra 6 (uma mulher ao microfone): Nas últimas seis semanas eu tomei decisões e saí de 
um casamento de 28 anos e estou tentando me afastar e assumir a responsabilidade somente por mim 
mesma. E desde que fiz isto, eu caí e machuquei o meu pulso direito e descobri uma hérnia no meu lado 
direito e outras doenças – tudo do meu lado direito, que eu considero ser o meu lado masculino. Eu estou 
manifestando isto? Isto é algo que deva ser esperado...

Adamus Saint-Germain: Não sou eu quem está manifestando isto! Deve ser você. (Risos)

Shaumbra 6: Bom, bom.

Adamus Saint-Germain: Desculpe-me por zombar de você aqui. Nós sabemos que é um momento difícil, 
mas o que aconteceu é que você teve alguém mais mantendo a sua energia masculina por muito, muito 
tempo. E quando finalmente você tomou a decisão, que você impôs, sabia que não era no melhor interesse 
de seu crescimento ou de vocês. Este foi o momento de deixar ir o velho relacionamento e você mesma o 
assumiu. Quando isto acontece, muitas energias que estiveram suprimidas por muito, muito tempo 
começam a surgir. E como você notou e como está muito ciente, elas tendem a ficar no lado direito ou o 
que você chamaria de lado baseado no masculino. É parte de uma evolução da energia. Estas coisas 
tinham que sair. Estas energias tinham que vir à superfície e você está permitindo que elas aconteçam 
destas maneiras. Não é algo permanente. Não é o espírito tentando lhe dizer que você tomou a decisão 
errada. É apenas a energia suprimida que está saindo.

Você pode deixá-las sair de outras formas. Você pode gritar um pouco, que nós sugeriríamos 
favoravelmente que o faça. Seriamente. Você não tem uma quantidade opressiva de energias suprimidas, 
mas há energias suprimidas lá. Afaste-se para um espaço seu e grite, porque quando você grita você está 
tendo também de fazer muita respiração profunda. Você está tendo que deixar escapar algumas destas 
energias e compreender que você tomou uma decisão muito, o que você chamaria, necessária e 
equilibrada. Agora o que acontece neste velho relacionamento, agora que você o deixou ir, ele poderá 
evoluir e poderá crescer em seu nível mais elevado. Todo o relacionamento entre vocês dois estava sendo 
suprimido. Agora ele poderá evoluir. O que isto significa? Isto significa que vocês necessariamente vão 
voltar a ficar juntos? Não. O que isto significa é que ele poderá evoluir em outros níveis. Do nível de 
alma para alma. Vocês dois estão livres agora e nesta liberdade poderão voltar a se unir de um modo novo 
e diferente se assim o escolherem. 

Águia Branca: Nós apenas perguntaríamos: o que aprendeu por tanto tempo? (alguns risos)

Adamus Saint-Germain (rindo): Nós todos estivemos fazendo esta pergunta. Somente Águia Branca ousa 
perguntar!
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Águia Branca: E nós acrescentaríamos também que você deve se re-masculinizar. Você deve ser o seu 
próprio homem, e o que tem acontecido é que ele está mantendo muitas partes femininas suas. Assim 
você precisa fazer algum tipo de exercício onde você retira o seu feminino dele e você devolve o seu 
masculino a ele e então você preenche o seu próprio masculino e ele provavelmente falhará um pouco e 
cairá em seu lado esquerdo (risos) até que ele se re-feminize – para criar uma palavra.

Adamus Saint-Germain : Nova palavra?

Águia Branca: Obrigado.

A Série dos Professores: SHOUD 4

"ASSIM COMO É EM CIMA, É EMBAIXO "

Apresentando Adamus Saint-Germain,

canalizado por Geoffrey Hoppe

Perguntas e Respostas - 4 de Novembro de 2006

Pergunta de Shaumbra 7 (da Internet, lida por Linda): No workshop da Incorporação da Nova Energia, 
em Agosto de 2004, em Denver, foi feita uma referência a uma linguagem universal. Qual é a linguagem 
universal e como ela se relaciona com gnost?

Adamus Saint-Germain: A linguagem universal, a que se referiram lá, está em desenvolvimento neste 
momento. Como foi afirmado, isto vai ser uma – há duas versões disto: Uma seria uma linguagem 
universal que seja universal na Terra. A Terra agora expressa centenas e centenas de diferentes 
linguagens e com o advento da Internet, e particularmente com os jovens neste momento que estão se 
comunicando internacionalmente, vão desenvolver um tipo muito simples de linguagem que qualquer um 
poderia usar. Isto não significa que outras linguagens não existirão mais, mas será uma forma para que os 
humanos se comuniquem com muito mais facilidade do que estão fazendo agora.

Há também um tipo de linguagem universal nos reinos não físicos e nos reinos angélicos. Nem todos os 
seres angélicos usam ou trabalham com esta, mas ela está disponível. Elas não são sons. É um tipo de... 
difícil de descrever aqui – é um tipo de padrão de assinatura de vibração. Nós não usamos palavras do 
nosso lado e não usamos sons particulares, mas há pacotes de energia. Assim, este tipo de linguagem 
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especialmente angélica, vai ser também uma parte da nova linguagem universal na Terra. E sim, 
realmente o elemento de gnost ou a solução criativa vai ser uma parte disto.

Pergunta dA Shaumbra 8 (uma mulher ao microfone): Olá. Minha querida amiga Jeannie Nicholson 
esteve em um acidente de carro na última sexta-feira e ela é uma professora e curadora espiritual e ela 
está em coma, tendo um trauma cerebral no lado direito. E eu estou imaginando por que ela fez isto e qual 
vai ser o resultado?

Águia Branca: Nós diríamos que não se deve perguntar o por quê as pessoas fazem isto, porque foi 
produzido muito antes que ela assumisse o seu corpo, muito antes que ela entrasse em seu carro. Ela está 
experienciando agora um espaço das energias multicoloridas onde ela está capacitada a tomar uma 
decisão se ela volta ou não. Se ela decidir voltar, ela estará muito transformada, e se não voltar, ela terá se 
transformado satisfatoriamente. Isto não importa.

Adamus Saint-Germain: Nós concordaremos e diremos que a decisão ainda não foi tomada, seja para sair 
deste coma ou para fazer a transição para o outro lado, mas vamos lhe pedir que honre, respeite e tenha 
compaixão por isto. Não há um erro aqui e não há nada que foi feito de errado, mas a querida a que você 
se refere aqui passou uma vida em auxílio aos outros, trabalhando e ajudando aos outros, mas também 
adquiriu muitas de suas velhas e presas energias. Porque houve uma necessidade de deixar ir algumas 
delas, mas porque esta querida não compreendeu realmente o melhor modo de fazer isto, ela escolheu 
entrar neste estado intermediário. E neste estado de ser, poderá escolher ir toda a energia que ela adquiriu 
de outros. E todos vocês sabem que ser uma professora espiritual leva seu tributo na alma, no corpo e em 
cada parte sua, porque os professores espirituais são humanos compassivos. Eles tendem a adquirirem 
muitas das energias de seus clientes e algumas vezes não estão seguros de como sair disto. Assim, neste 
espaço intermediário, ela está agora em um momento para as decisões, o momento de decidir se volta 
para este trabalho, se faz algo diferente ou apenas faz a transição de volta para o nosso lado. Obrigado.

Shaumbra 8: Obrigado.

Pergunta dO Shaumbra 9 (da Internet, lida por Linda): Olá, Tobias. Por favor, esclareça as suas 
afirmações no Shoud 2 onde você disse: “Sintam uma célula saudável com o objetivo de tê-la se 
comunicando por todos os nossos corpos para a cura.” Então mais abaixo, você deu o exemplo para 
imaginarmos que dirigimos pela estrada, divertindo-nos, sentindo esta energia. Quando você imagina que 
está usando as suas habilidades mentais, a sua mente, sentindo então a alegria do momento, como 
isolamos estas experiências para sentir e excluir a visualização? Você poderia esclarecer, por favor, 
explicar ou dar mais exemplos. Isto não é tão fácil como parece.

Adamus Saint-Germain: Assim, Tobias, por não estar aqui hoje, eu, Adamus, tentarei responder esta. É 
tão fácil ficar preso na mente. É tão fácil não reconhecer o sentimento, e Tobias, Águia Branca, Saint-
Germain, todos nós, tentamos tornar isto muito simples. Se vocês sentirem a essência, experienciem. 
Entrem na experiência de uma célula totalmente saudável. Não tentem analisá-la, não tentem nem mesmo 
pintá-la exatamente como ela é, mas experienciem uma célula totalmente saudável. Isto se tornará o 
padrão ou o modo das outras células. Esta célula totalmente saudável então se tornará o exemplo ou o 
modelo. É o mesmo com a consciência, com um bom sentimento. Voltem a quando vocês estavam 
dirigindo em um carro e se sentiram livres e se sentiram satisfeitos por estarem na Terra, sentiram a 
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alegria de viver. Voltem a este sentimento. Não o analisem. E nós nem mesmo estamos dizendo para 
tentarem fazer uma visualização forte, mas voltem à experiência.

Nós faremos isto agora. Vocês podem sentir a experiência de dirigir em um carro, em um belo e 
ensolarado dia, com o vento em seu cabelo e em seu rosto, com uma bela música tocando ao fundo... 
ninguém mais na estrada, apenas vocês. Vocês vêem as árvores, o céu azul. Vocês se sentem totalmente 
livres, totalmente liberados. Vocês não têm que se preocupar com o dinheiro. Não têm que se preocupar 
com outras pessoas. É um momento aqui, para a sua apreciação de estar na Terra, de viver a vida. Esta é 
uma experiência, um sentimento. Não precisa de muita análise. Não têm que estressar a sua mente ou 
tentar decidir se as árvores que estão vendo são sempre-vivas ou carvalhos. É apenas uma maldita 
experiência (alguns risos). Vocês estão tornando isto muito confuso.Vocês estão tentando colocar muita 
informação nela. Vocês estão tentando torná-la difícil porque acreditam que tem que ser assim. Seria tão 
simples como esta bela experiência. Então usem esta experiência da alegria para viver e deixem que isto 
permeie agora cada parte de sua vida. Tomem uma respiração profunda – vocês precisarão de várias 
respirações profundas. Obrigado.

Linda: Bem, é o momento para o truque da última pergunta. Esta poderia ser a última pergunta.

Adamus Saint-Germain: Hum, com a colaboração de Águia Branca, umas poucas mais.

Linda: Ótimo.

Águia Branca: Está bem.

Pergunta de Shaumbra 10 (uma mulher ao microfone): Olá, Adamus. Eu já acabei o sistema 
SychrotizeTm e lhe agradeço. Ele foi muito útil para mim. Eu tenho uma pergunta sobre algo que esteve 
me confundindo e sobre o qual eu preciso de algum esclarecimento. É um grupo com o qual eu estive 
envolvida recentemente, chamado de Escola de Iluminação Jerome. E eu vim à escola como uma 
estudante, mas eu estou imaginando se os papéis poderiam ser revertidos porque a energia parece velha 
para mim. E estou imaginando se é possível que uma escola de iluminação esteja baseada na velha 
Energia? Esta é a minha primeira pergunta.

Adamus Saint-Germain: Eu vou fazer aqui uma afirmação geral, mas vou dizer que cerca de 93 ½% de 
todas as escolas de iluminação estão baseadas na Velha Energia e isto é totalmente apropriado porque há 
ainda iluminação por acontecer. Os humanos trabalham em todos os diferentes níveis. Seria 
completamente inquietante para muitos, muitos humanos repentinamente começar a trabalhar com Águia 
Branca, Mark ou Tobias e Saint-Germain. O tipo de trabalho que fazemos é diferente. Não melhor, nem 
mais grandioso, apenas para um grupo diferente de humanos. Assim, há muitas, muitas escolas de 
iluminação que não mudaram nada em 100, 1000 ou 5000 anos. Agora me diga, onde está esta Velha 
Energia? A segunda parte...
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Shaumbra 10: A segunda parte era, se este for o caso, por que os meus caminhos cruzaram com este 
grupo?

Adamus Saint-Germain: Soa como a velha questão, por que a galinha atravessa a estrada. (Risos da 
audiência e de Adamus Saint-Germain). Para ensinar as outras galinhas a não atravessarem a estrada! 
(Muitos risos). Você sabe que as estradas podem ser uma coisa mortal para as galinhas! Nós vamos 
devolver isto a você, então por que você escolheu isto?

Linda: Ela se foi. Você a afugentou.

Adamus Saint-Germain: Então por que você escolheu isto? Você tem que se fazer esta pergunta...

Linda: Realmente ela se foi!

Adamus Saint-Germain: (Rindo). Nós percebemos.

Águia Branca: E nós acrescentaríamos que a razão pela qual você escolhe qualquer parte do seu caminho 
que logo supera, é para que possa observar o seu crescimento ao ver o que você deixa para trás.

Adamus Saint-Germain: Exatamente.

Pergunta de Shaumbra 11 (Da Internet, lida por Linda): Shaumbra, eu preciso de um esclarecimento 
urgente. Eu estive usando gnost e a tecnologia padrão como foi recentemente sugerido, e as coisas 
parecem estar piores do que nunca (risos). Parece que velhos problemas estão surgindo em suas cabeças e 
os Shaumbra em geral parecem estar lidando com muita confusão. Meus olhos estão enevoados, meu 
sistema esquelético e muscular está uma desordem e eu estou muito fatigada. Por favor, comente se as 
coisas ficam piores antes que elas melhorem para Shaumbra em geral, ou se eu estou muito desiludida 
com o que eu estou escolhendo para mim mesma e escolhendo ainda um caminho de auto-sabotagem a 
um nível mais profundo. Por exemplo, eu não estou usando suplementos vitamínico/minerais e tenho 
confiado em minha própria habilidade de me curar. Por favor, refira-se aos olhos em particular, como 
tantos Shaumbra parecem ter problemas nos olhos neste momento. Obrigado, Tobias por seu amor e 
apoio e eu sei que já conheço a resposta a minha pergunta (muitos risos), mas eu estou me sentindo muito 
frustrada e preciso de confiança.

Adamus Saint-Germain: Eu farei uma tentativa com esta. Eu fiz a pergunta duas vezes hoje, se você 
aceitará mudanças. Eu não disse que as coisas ficariam melhores imediatamente. Eu não disse que 
subitamente vocês se transformariam em um super-homem. Eu não disse quaisquer destas coisas. Eu 
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apenas disse se aceitariam as mudanças, pois eu sei e vocês sabem também. A qualquer momento em que 
vocês se permitirem evoluir de um nível de consciência para novos níveis de consciência – e lembrem-se 
destas palavras. Um nível – vocês estão em um nível. Vamos chamá-lo de nível 7, e agora vocês mudam 
para novos níveis onde não seja o 8, mas que poderia ser o 9 e o 6 e o 4 e o 2.000.001, todos ao mesmo 
tempo. Vocês vão passar por uma transformação inacreditável, um processo inacreditável. Algumas vezes 
os velhos sistemas falham no propósito, porque eles não são mais necessários e eles sucumbem antes que 
as novas energias cheguem. Assim, freqüentemente os Shaumbra pensam que se eles vão fazer este 
trabalho, as suas vidas ficarão perfeitas, mas eles estão se baseando em sua velha vida perfeita. Nós não 
estamos tentando dar uma nova aparência a sua velha vida. Ocorre uma transformação total. Vocês estão 
tentando desesperadamente se agarrar ao velho você e eu os estou convidando desesperadamente a 
deixarem isto ir. Não mais parece adequado a vocês.

Linda: Um segundo para a última pergunta.

Adamus Saint-Germain: Talvez Águia Branca gostasse de responder.

Linda: Oh, está certo, muito bem.

Águia Branca: Sim, realmente, e nós gostaríamos de ser chamados de Saint-Águia Branca (Muitos risos e 
Saint-Germain também ri)

Adamus Saint-Germain: Somente se eu puder ser chamado de Whitey Adamus! (Mais risos) [Whitey é 
usado como um apelido carinhoso para as pessoas que têm os cabelos loiros muito claros ou a pele muito 
branca. Branco/Branquelo]

Águia Branca: Realmente. Enquanto os Shaumbra crescem, vocês ficam muito focalizados na criação, por 
serem co-criadores. Isto tudo é maravilhoso, mas vocês se esquecem que o lado semelhante a Deus é o 
destruidor e quando as coisas se desassociam, isto é Deus também. A destruição – a des-construção – é 
uma parte intrínseca da criação. E se os seus olhos estão lhe incomodando, poderia ser que você está 
olhando somente para a criação, sem aceitar a perfeição da destruição. Obrigado.

Como continua? Branco...

Adamus Saint-Germain: Whitey Adamus.

Águia Branca: (Repetindo) Whitey Adamus. Está bem, obrigado.
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Pergunta de Shaumbra 12 (uma mulher ao microfone): Bem, obrigada a vocês, Whitey e Sainty (Muitos 
risos).

Águia Branca: Saint Águia Branca. Há uma ressonância com este titulo Saint.

Shaumbra 12: Não, na verdade um profundo agradecimento. Eu aprecio tudo o que você fez. Eu tenho 
uma pergunta hoje que é para mim mesma e para qualquer outro pai e mãe Shaumbra que tenha filhos ou 
filho que provavelmente têm um histórico e tendem a se projetar de noite quando elas estão dormindo, e 
que têm terrores, medos ou ansiedades. E assim eu desejo saber se pode me ajudar com o meu filho e 
aplicar de forma geral este conselho para outras crianças que tenham dificuldades à noite.

Adamus Saint-Germain (sussurra). Águia Branca.

Águia Branca: Certo. Uma coisa que vocês poderão fazer é equilibrar as energias deles enquanto os 
colocam na cama. Coloquem uma mão na base de sua cabeça, a outra mão em seu osso sacro e as 
mantenham até que sintam uma conexão. Uma vez que sintam um fluxo tranqüilo, harmonioso, coloquem 
a mão da base do pescoço no chacra coronário e aguardem até que sintam um fluxo. Quando houver uma 
harmonia, vocês ajudaram esta criança a harmonizar seus corpos espirituais tanto quanto os seus corpos 
emocionais antes que eles durmam.

Adamus Saint-Germain: Há muitas atividades que ocorrem à noite para adultos e crianças igualmente. Há 
muitas energias lá fora neste momento. As energias tanto de experiências de vidas passadas, energias que 
são resíduos do tipo de batalhas que aconteceram em outros reinos, ou até mesmo da consciência de 
massa que podem tender a serem muito, muito pavorosas – muito assustadoras para uma criança. É 
importante deixá-las saber que elas são Deus também. É importante deixá-las saber que ninguém e nada 
pode prejudicá-las, que elas podem tomar as decisões, que elas podem fazer o que elas escolherem fazer. 
Se há aqueles que estão as perseguindo à noite ou tentando assustá-las, elas podem ordenar e exigir que 
estes seres se afastem. E deixem-nas saber que elas podem criar seu próprio espaço seguro onde ninguém 
mais é permitido, a menos que elas pessoalmente os deixem entrar. 

Os jovens – as crianças – estão muito sensíveis e suscetíveis neste momento e estão sentindo todas as 
energias de conflito, energias de batalha, energias deste vírus de energia sexual – todas estas coisas que 
eles estão sentindo particularmente quando estão dormindo à noite. Assim como compartilhamos com os 
Shaumbra hoje, dizendo que tomem as decisões, vocês poderão decidir se deixam estas energias externas 
afetá-los ou não. Vocês são soberanos. Da sua maneira com as suas próprias palavras, compartilhem isto 
com os filhos. Compartilhem que eles são Deus também. Compartilhem com eles que podem criar o que 
escolherem. Enquanto vocês encorajam esta atividade, vão perceber que o seu sono se torna muito mais 
tranqüilo e verão um crescimento e uma expansão muito rápida em tudo com eles. Pois um ser humano 
saber que eles são Deus também é divino.
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Com isto, Shaumbra, nós lhes agradecemos por este dia. Nós agradecemos por estarem aqui. Esperamos 
ansiosamente para trabalhar com vocês nestas próximas seis semanas. Como nós mencionamos, vocês 
serão confrontados três a quatro vezes e vocês poderiam até querer anotar isto, mas estas energias estão 
agora tentando manter tudo separado – o masculino e o feminino separados. Elas vão vir bater a sua porta 
e visitá-los. Tomem uma respiração profunda e lembrem-se de que vocês são Deus também.

Eu sou, sim eu sou.

Tradução: Regina Drumond   reginadrumond@yahoo.com.br      

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

SÉRIE DOS PROFESSORES - SHOUD 5

"A FILOSOFIA ESTÁ MORTA"

por

Geoffrey Hoppe

Kuthumi lal Singh fez uma aparição rara e agradável no encontro mensal em 16 de Dezembro, 
assumindo o lugar de Tobias para conceder o Shoud 5 da Série dos Professores. 

Ele abriu o Shoud com o seu humor brilhante, cantando (através de mim, apesar de tudo), 
alterou a letra da música “Canção de Natal” (Castanhas assando em um fogo aceso...) ainda que 
em lugar dela ele cantasse, “Curry assando (comida indiana) em um fogo com esterco de vaca, 
Kuthumi berra em seu ouvido...” 

Após os seus comentários da abertura, Kuthumi falou sobre “Eles”. Ele notou que 
freqüentemente usamos o termo “eles” para creditar muitos de nossos sistemas de crenças tais 
como, “Eles disseram que a economia está piorando”, ou “Eles disseram que os chapéus estão 
retornando na moda”, ou “Eles disseram para esperar pelo mau tempo neste inverno”. Kuthumi 
chamou a atenção para o fato de que Eles realmente é a consciência da massa e para que 
tenhamos cuidado ao cair na armadilha de acreditar em tudo o que Eles dizem. Nós podemos 
criar a nossa própria realidade apesar Deles, mesmo se Eles disserem que o mundo continua a ir 
para ao ponto de total destruição ou ruína.
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Em seguida, Kuthumi falou sobre algumas de suas vidas passadas. Ele disse que foi Pitágoras, 
um filósofo grego e matemático que viveu aproximadamente de 570 a 500 AC. Nesta existência 
Kuthumi disse que ele procurou a origem e o significado da vida através dos seus estudos. (Para 
mais informação sobre Pitágoras vá para http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitagoras Português ou 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras Inglês). Ele também comentou que  foi Balthazar, um 
dos três Reis Magos que trouxe presentes de ouro, incenso e mirra para Belém para a celebração 
jubilosa do nascimento de Jesus. 

Ele falou sobre a sua existência como Kuthumi lal Singh de 1829 a 1889 aproximadamente, 
mencionando que ele foi criado em Kashmir, uma região da Índia, estudando então em Londres. 
Ele teve um colapso mental durante seus anos em Londres e uma vez recuperado, decidiu 
abandonar os seus estudos a fim de experienciar a vida. 

Foto: Kuthumi, El Morya, St. Germain e Madame Blavatsky por volto do ano 1800. 

Kuthumi, com a sua história de vida passada como um filósofo, rei e estudante, falou aos 
Shaumbra que a “filosofia está morta”. Em outras palavras, é o momento de sair de nossas 
cabeças, e o momento de deixar de tentar “entender”. Kuthumi disse que enquanto nos 
aproximamos da véspera do Salto Quântico, é o momento de “criar e experienciar”, a fim de ter 
uma verdadeira compreensão da vida. 

A afirmação de Kuthumi, naturalmente, criou muitos problemas e reações com os Shaumbra. 
“Como pode a filosofia estar morta?” muitos exclamaram. “Os humanos têm filosofado por eras 
e eles não vão parar agora”. Quando Kuthumi fez esta impetuosa afirmação, ele estava dizendo 
isto primeiro para si mesmo, então sugeriu aos Shaumbra que deveríamos considerar 
transcender a filosofia para o próximo nível: Criação e experiência. Ele não estava dizendo que 
toda a humanidade interromperia subitamente as suas buscas filosóficas. Em seu lugar, Kuthumi 
estava convidando os Shaumbra para aprender algo que ele aprendeu: Chega um momento 
decisivo em que vocês saem de sua cabeça, param de pensar e de pontificar, e começam 
realmente a viver a sua vida. 

Este é o Kuthumi brilhante e puro. Agora se vocês se perceberem entrar em profunda 
contemplação sobre a morte da filosofia,  provavelmente não compreenderam. Este seria um 
bom momento de tomar uma respiração profunda, deixar ir e criar algo. Qualquer coisa. Criar 
alguns biscoitos de chocolate. Criar um livro. Criar um amigo imaginário (como vocês faziam 
quando eram crianças). Criem e experiencem isto. Deixem-se assimilar a experiência de comer 
o biscoito de chocolate, ou sentir a energia das palavras em seu livro, ou de ter uma conversa 
ultrajante com o seu amigo imaginário. É sobre isto que Kuthumi está falando. 
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Velha Energia: Filosofia, Nova Energia: Experiência. 

Kuthumi, Saint-Germain e Tobias estiveram nos estimulando ultimamente a transcender a 
mente. Há algo mais lá fora, e são vocês! Mas vocês não vão experiênciá-la ou integrá-la se 
estiverem a analisando. 

Apreciem as festas, e mais do que qualquer outra coisa, deixem a sua própria experiência na 
beleza da estação das festas. 

Com bênçãos, 

Geoff

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

   - SÉRIE DO PROFESSOR – A FILOSOFIA ESTÁ MORTA

- Apresentando Kuthumi lal Singh - canalizado por Geoffrey Hoppe

Shoud 5 – 16.12.06

“Curry assando em um fogo de estrume de vaca, Kuthumi gritando em seus ouvidos!” 
(cantada por Kuthumi – Muitas risadas da audiência!) Namastê! (A audiência responde 
“Namastê”). Namastê! Sou eu, Kuthumi, chegando para amá-los neste dia, chegando 
para celebrar esta época, o fim do ano. Celebrar meus novos livros que estão a ponto de 
chegar. Chego para me sentar com os Shaumbra neste lindo dia – o final de um ano e o 
inicio do ano final – os tempos finais – antes da Nova Energia. Eu fui convidado por 
Tobias e por aquele outro filho da mãe que vocês chamam de Saint- Germain (risadas 
estridentes!). Ele não é totalmente mau.

Eu tenho que fazê-los rir, Shaumbra, conseguir fazê-los rir. Há muita coisa acontecendo 
no mundo neste momento e nesta louca cabecinha de vocês. Eu tenho que fazer vocês 
rirem e é isso que Tobias me pediu para fazer com vocês hoje aqui. Mas eu quis vir 
apenas para amá-los. Amor puro, incondicional, nota A integro do meu coração Punjabi 
para vocês. Apenas para tomar um momento aqui nesta linda energia do agora, apenas 
para relaxar um pouco.
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Este esforço humano em que estiveram por tanto tempo têm seu preço. Ele tira o humor 
e a vida de vocês evidentemente. Talvez possamos nos sentar aqui, juntos por estes 
próximos breves momentos. Deixem-me amá-los incondicionalmente. Deixem-me 
apenas absorver esta linda energia aqui com vocês por um instante. Sem preocupações. 
Sem aborrecimentos. Sem Tobias! Tobias esta dando um tempo. Ele na verdade esta 
decorando a sua arvore Hanukkak novamente no seu Chalé. Saint-Germain – meu 
querido amigo, eu tenho que dizer – nós trabalhamos juntos em muitas, muitas vidas. 
Saint-Germain ama esta época do ano. Ele pode tomar um dos seus papeis favoritos e 
canalizar através de múltiplos humanos por todos os lugares do mundo. Ele ama este 
papel de Papai Noel. Ele na verdade reivindica entre as muitas, muitas, muitas, muitas, 
muitas reivindicações que ele tem (algumas risadas), que ele ajudou a criar esta entidade 
chamada Papai Noel, porque esta temporada de alegria estava ficando um pouco seria 
demais, fazendo com que muitos se envolvessem em velhos rituais. Assim ele examinou 
a energia do Natal e considerou o que ele deveria ser. Deveria ser infantil. Deveria ser 
alegre. Assim ele ajudou a co-criar esta entidade chamada Papai Noel e ajudou a trazer 
isto para aqueles que estavam mais abertos – as crianças. Uma maneira para que 
crianças trouxessem de volta para a sua imaginação – trouxessem de volta este elemento 
de amor – este elemento de magia – de volta às festas.

Assim Saint-Germain sai por todo o mundo agora mesmo, onde eles têm estes Papais 
Noéis ajudando a estar com os Papais Noéis que se sentam com as crianças. Crianças 
que as vezes estão amedrontadas, crianças que se magoam as vezes, e ele ajuda a 
canalizar as usas energias através dos vários Papais Noéis e ao redor de todo mundo 
ajudando a trazer um pouco de alegria para suas vidas.

É difícil para mim, Kuthumi, representar o papel de Papai Noel. Meu registro não tem 
isso e não tenho a inclinação de ter muitas criancinhas a gritar, assim eu vim a este 
encontro Shaumbra. E, é claro que a querida Quan Yin está fora. Ela está com Norma –
Andra – e Garret na terra do Kiwi neste momento (N.T. Nova Zelândia). Eles trabalham 
em algo muito, muito especial nesta terra, e em toda a sua viagem eles têm ajudado a 
introduzir um novo entendimento não somente de Quan Yin, mas da energia de Sophia. 
Entraremos nesta energia com vocês, e Tobias e Quan Yin falarão mais sobre isto. Mas 
vocês sabem que agora as energias do masculino/feminino estão de volta. Bem, por 
exemplo, olhem para mim. Integrado com o masculino e o feminino – Eu não sou um 
homem, não sou uma mulher, Eu sou o que eu sou. Eu sou os dois. Eu não sou nenhum. 
Eu me livrei deste costume a muito tempo atrás para que assim eu pudesse ser tudo o 
que eu sou. Mas Norma, Garret trabalham com Quan Yin e a energia de Sophia neste 
tempo de transição, neste tempo de fundir novamente todas as energias. Elas vão trazer 
isto aos Shaumbra como um todo.

Agora mesmo deixem-me apenas estar com vocês um momento. Tem sido um curto 
tempo. Sabem que tenho estado por perto de vocês. Tenho ficado em um segundo plano, 
por assim dizer. Eu tenho trabalhado com as energias do Circulo Carmesim e Shaumbra 
em seu novo escritório instalado no grande lago. Eu tenho ajudado a movimentar 
algumas energias – não somente daqueles que trabalham lá, mas as energias de todos os 
Shaumbra que foram convidados, solicitados a fazer isto por Tobias e Saint-Germain. 
Assim isso teve um efeito não somente naqueles que trabalham no escritório, mas em 
cada um de vocês todos. Houve a intenção de vocês, de limparem as velhas energias. 
Como Saint-Germaim diz, as energias que desejam persistir. Vocês sabem, cada
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pedacinho de consciência, cada pedacinho de energia tem sua própria forma de vida, 
tem sua identidade única. Cada pedacinho de consciência tem de certa forma um 
entendimento de si mesmo, e deseja resistir naquele ser. Não quer deixar ir. Considera 
isto uma morte em vez de uma transformação e evolução. Cada pedacinho de energia 
tenta persistir, entretanto como uma criancinha que sabe que é tempo de evoluir, é 
tempo de mudar, é tempo de crescer em algo muito mais grandioso, algo maior, mas 
ainda tende a resistir.

Sabem o que aquele pedacinho de energia deseja? Deseja que a energia do progenitor –
a energia do criador – chegue ate ele e assegure que tudo vai dar certo. Aquela parte de 
vocês que é um tanto medrosa, não esta segura do que o amanhã vai trazer, não esta 
segura do que acontece quando vocês deixam ir seu trabalho com o qual não se 
importam mais, deixam ir um relacionamento que era um velho carma. Todas estas 
energias apenas desejam o eu progenitor, o eu criador, para vir e assegurar isso tudo. 
Como uma pequena criança, para pegá-la pela mão e dizer que é a hora. É a hora em 
que seguimos adiante. É a hora em que evoluímos. O passado nunca será esquecido. O 
passado nunca será enterrado. O passado pode ser transformado em renovação, o 
potencial do que vocês são.

Cada pequeno pensamento que têm, tem a sua própria identidade. Cada pequeno medo 
que têm é na verdade como uma criança pequena. Cada parte de energia presa esta 
realmente querendo ser liberada. E vocês, meus queridos, podem guiar esta parte de si 
mesmos para dentro de sua própria nova energia. Vão e falem com ele - esse pequeno 
medo. Vamos dizer que têm um medo de que haja algo errado com seu corpo – que 
talvez esteja desenvolvendo um pouco de alguma doença. Ela é somente uma parte de 
energia que esta presa. Isso é tudo que ela é. Uma parte de energia que esta se 
segurando na juventude. – no seu conceito de juventude. Vocês podem ir e falar a esta 
pequena parte de energia. Dizer a ela que chegou a hora de deixar ir. Ela não precisa se 
prender na juventude. Pode evoluir dentro de uma nova energia. Digam a ela que há 
uma vibrante energia de biologia, radiante, saudável, em algum lugar do seu corpo que é 
um padrão para ela. Que a energia enferma pode curar a si mesma, neste instante, sem 
muita pressão, sem um monte de disciplina mental, sem ter que se focar inclusive. 
Somente permitir. Assim entrem hoje se amando, tomem este momento aqui em nosso 
lindo grupo para amarem a si mesmos.

Assim tantas energias acontecem neste instante. A que eu vejo muito  predominante na 
consciência humana é a energia do “eles”. “Eles” dizem que o clima vai mudar. “Eles” 
dizem que há uma nova tendência da moda chegando. “Eles” dizem que a economia 
esta piorando. “Eles” dizem que o mundo esta chegando ao fim. É divertido aqui do 
nosso lado do véu ouvir o grande mal “Eles” pronunciado vezes e vezes repetidamente 
pelos humanos ao redor de todo o mundo. Não importa se for na Índia, não importa se 
for na Austrália. Em todos os lugares se trata de “eles”. “Eles” dizem isto. “Eles” vão 
fazer aquilo. Quem é “eles”? Eu procurei por todos os lugares. Tenho buscado em 
muitos paises por todo o mundo tentando encontrar “eles”. Eu procurei em todas suas 
listas telefônicas.  Eu não vejo Sr. e Sra. Eles em lugar nenhum. Eu procurei em 
companhias. Não achei nenhuma companhia que seja “Incorporação Eles”. Eu não vejo 
um “eles” em nenhum lugar.
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Então o que é este grande “eles”, eu finalmente disse a mim mesmo. De onde ele vem? 
A quem pertence? E descobri que é apenas consciência – apenas consciência de massa. 
O “eles” não é nada mais a não ser a consciência humana, este grande reservatório ou 
depósito de pensamentos e idéias, problemas e preocupações. Mas ainda todos falam 
sobre “eles”. Quero que vocês dêem uma olhada em sua própria vida. Com que 
freqüência usam isso.  Com que freqüência acreditam nisto para si mesmos. “Eles”
querem que eu faça assim e assado. “Eles” querem que eu chegue até aqui. A outra 
coisa que eu ouço de muitos de vocês – eles, se referindo a algum grupo espiritual, 
alguma organização do nosso lado – “eles” me disseram que eu deveria mudar. Mas não 
há “eles”, então como poderiam eles dizer para que mudasse. “Eles me disseram que eu 
deveria sair e fazer certo tipo de trabalho de missão. Não existe “eles”, então em que na 
verdade vocês estão se conectando? Estão apenas se conectando com tudo o que os 
outros “ eles” que vêm de todos os outros humanos – que vêm de seus problemas e suas 
preocupações.

E este “eles” – este grande “eles” – alguma vez já pensaram sobre isto? Isto não tem 
nenhum senso de humor, em absoluto. Não há nenhuma lógica em especial com isto 
tampouco. É um grande nada. Mas ainda isto é uma força controladora e condutora para 
tantas vidas. Chega ao ponto onde “eles” os humanos na pratica acreditam “neles”, ao 
ponto onde “eles” na verdade impõe um tipo de identidade. “Eles” impõe um tipo de 
energia. Não podem achá-los em nenhum lugar mas “eles” se torna real de certa forma. 
“Eles” se torna o condutor do poder para muitos humanos. Mesmo quando eles passam 
para o nosso lado eles continuam a falar sobre “eles”. “Eles” querem que eu faça isto. 
Quem são eles? Houve humanos e anjos que têm procurado por todos os lugares por 
eles, e verdadeiramente não existem em lugar nenhum.

Eles – eles é um você que não tem tomado responsabilidade. Sem duvida. Humm 
Humm Humm ( Risadas) Oh, aquela pessoa esperta chega para falar com você. É um 
principio muito simples. Olhem como isso afeta você em sua vida. De alguma maneira 
você tem o seu – é como o sistema de orientação da consciência de massa guiando-o 
através de suas vidas, guiando-o através de seus pensamentos, mas verdadeiramente 
uma energia que não tem substancia, nenhuma profundidade, nada a ver com nada. 
Assim todo este tempo, você e os outros humanos tem seguido um grande nada, se 
esquecendo de seguir o magnífico algo especial que existe dentro de vocês.

Eu venho aqui hoje para compartilhar algumas coisas com vocês. Um pouco a respeito 
de mim mesmo – sobre minha história – a respeito do porque eu cheguei aqui. O Natal 
também tem um significado especial para mim. Eu encarnei na Terra muitas vezes 
antes, aceitando uma ampla variedade de disfarces e identidades, e tenho que fazer uma 
observação aqui para direcionar algumas das questões que têm surgido. Assim aqui 
estou eu, Kuthumi lal Singh, exagerado, representado um tanto como um homem, 
mesmo que tenha dito que não sou mais um homem. Eu sou um homem e uma mulher 
juntos, mas em muitas, muitas vidas eu vim para viver como um homem. Em uma 
existência – em particular – como Baltazar – um dos três magos, verdadeiramente. De 
verdade. Fui eu, ajudando a entregar os presentes – um pouco de incenso, um pouco de 
mirra aqui e ali. Vocês sabem, honrar Yeshua. Ele vai ser famoso (algumas risadas).

Eu passei muitas, muitas vidas encarnado como um homem. A maior parte do tempo –
quando escolhem encarnar na forma humana, vocês encarnam na direção da sua 
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propensão de energia. Em outras palavras, se você tem uma energia feminina dominante 
nos reinos angélicos, geralmente você vem a Terra e encarna como uma fêmea e 
geralmente permanece na forma feminina. De vez em quando alternando, mas achando 
isso muito desconfortável, é claro que vocês mulheres sabem, estar no corpo de um 
homem, tomar a atitude de um homem, ter a mentalidade e temperamento de um 
homem é obvio. Eu, por outro lado, inicialmente cheguei não necessariamente por 
escolha consciente, mas particularmente por uma tendência em direção à energia 
masculina, embora dificilmente notariam isto agora.

Assim eu passei muitas existências na forma masculina. Em parte como uma lição para 
mim mesmo. Em parte para me ajudar a compreender a beleza do meu outro lado –
enfrentando este papel em um corpo masculino. Se eu tivesse de retornar a Terra agora 
seria muito difícil fazer esta decisão consciente de como eu escolheria retornar. Sim eu 
de fato encarnei nesta existência há 2.000 anos atrás como Baltazar, ajudando a 
introduzir a energia semente de Cristo. Eu era um rei da Babilônia naquela época, mas 
eu sabia, exatamente como vocês sabiam que havia algo acontecendo na Terra. Eu não 
podia assinalar isso, não podia necessariamente identificar exatamente o que era apesar 
dos profetas falarem sobre o novo Messias que chegava. Mas quem imaginaria que o 
Messias chegaria da maneira que chegou. O que quero dizer com isto é não era apenas o 
bebe Yeshua. Não se tratava apenas de Maria e José. Era sobre o nascimento da semente 
Crística na Terra na época. Tratava-se não somente de Yeshua chegando a Terra, mas 
tratava-se de vocês chegando à Terra. A respeito de vocês encarnando.

Há algo muito comum com todos nós, à propósito. Não apenas o nosso passado da 
Atlântida, mas também a maioria de nós encarnou outra vez por volta de 500-600 anos 
a.C. Foi uma existência especial para vocês e para mim. Nós estávamos no meio de uma 
mudança de energia e em uma era de mudança na Terra. Estávamos no meio de 
observar nossos próprios eus começando a se desvelar. Saindo do peso da dualidade, do 
peso de estar em um corpo físico humano. Estávamos começando a sair da parte inferior 
do ciclo chamado de vida na Terra, chamado encarnações. Estávamos começando a 
movimentar a nossa energia novamente em torno de nós – vindo à tona – saindo e então 
poderíamos finalmente se soltar deste ciclo inteiro. Desta roda completa de encarnações.

Vocês estavam lá. Eu estava lá. Nós plantamos as sementes. E agora, mais de 2.000 
anos depois, estamos aqui colhendo. Isto é o que estão aqui fazendo, colhendo esta 
energia da semente Crística. Esta semente Crística, que brotou em uma linda nova 
consciência. Esta linda nova consciência que vocês e eu ajudamos a começar se 
desenvolveu e prosperou. Ela se tornou forte e saudável. Mesmo apesar de todas as 
ervas daninhas da consciência crescendo a sua volta. Apesar da aridez – a aridez da 
consciência. Mesmo apesar das tempestades da consciência, esta nova consciência 
Crística cresceu, se desenvolveu. E agora com o advento da Nova Energia que esta 
pronta para a colheita, hoje nós vamos fazer uma pequena colheita aqui, se quiserem. 
Faremos isto juntos. Faremos uma infusão de Nova Energia bem aqui neste maravilhoso 
espaço sagrado. Mas retornando para mim...

Eu tive muitas, muitas encarnações na Terra e uma das mais memoráveis que tive foi 
aproximadamente em 500-600 AC. Eu era conhecido naqueles tempos como o filosofo 
chamado Pitágoras, um filósofo Grego. Foi uma vida muito interessante, porque 
naqueles tempos nesta ilha da Grécia havia muita mudança em sua própria consciência. 



139

Uma nova civilização estava vindo à vida para preparar a era de Cristo da humanidade. 
Na Grécia existiam pensadores. Na Grécia existiam criadores. A Grécia estava se 
desenvolvendo em uma nova civilização e numa nova cultura e eu – eu estava 
exatamente no meio disto. Eu era um filosofo. Eu era um matemático. E achei isto 
fascinante porque eu tentava compreender o mundo – compreender a natureza, 
compreender o espírito – através da matemática e através da filosofia. Eu tive um 
grande amor e paixão por esta filosofia. Eu tive um amor por tentar compreender como 
os números funcionavam, como os números faziam lógica e sentido do Universo, das 
estrelas. Eu passaria meus dias, meus anos, jogando com a energia dos números.

Esta energia dos números ainda está aqui. Ainda podem jogar com isso e ainda podem 
usar isto. Podem alinhar os números. Podem jogar com a matemática para ajudá-los a 
compreender e colaborar em criar qualquer coisa que quiserem. Mas cheguei a 
compreender - não nesta existência, mas muito mais tarde – eu cheguei a compreender 
que os números não criam a realidade. A matemática não forma o Universo. Eles 
simplesmente estão em resposta a uma energia muito pessoal e muito intima chamada o 
ser de alma -  chamada você – o criador. À medida que vocês criam, enquanto tomam a 
energia pura, bruta e começam a criar com ela, então ela se transforma em equações 
matemáticas colocando esta energia pura e crua em um tipo de lógica. Mas a lógica em 
si mesma não contém a resposta. A lógica em si mesma – a lógica da matemática – não 
é a energia da fonte. A lógica, a matemática, não criou o Universo. Vocês criaram. 
Vocês criadores. Vocês imaginadores e sonhadores. Vocês seres angélicos, que vieram a 
Terra, que fizeram todo este magnífico trabalho de baixar a sua energia. Vocês são os 
que criaram os potenciais e finalmente a realidade. E logo então podem compreender ou 
interpretar isso através dos números e da matemática.

Esta vida como Pitágoras então resultou em outra existência como Balth..... Nesta vida 
fui um nobre, mas eu continuei com meus estudos filosóficos. Continuei meus estudos 
de matemática. Mas algo novo foi introduzido agora. Foi toda esta área da 
espiritualidade. Foi a primeira vida que houve um foco renovado no aspecto espiritual. 
Foi por isso que fui tão entusiasticamente interessado em todo este nascimento de 
Yeshua, em toda esta energia da semente Crística chegando a Terra. Eu estudei as 
estrelas para compreender como e quando a energia do Messias se tornaria presente na 
Terra. Eu estudei os livros. Eu estudei outros filósofos e as religiões para compreender 
como começaríamos a criar algo novo e diferente neste incrível planeta Terra. Mas 
apesar disso eu tenho que dizer que inclusive nessa vida fiquei preso em meu próprio 
eu. Vocês percebem que eu era um buscador.  Tenho sido um buscador por todo tempo 
que consigo me lembrar.  Essa energia de ser o buscador foi transferida também para 
outras vidas, vidas onde continuei meu trabalho como um filósofo, como um 
matemático. 

- SÉRIE DO PROFESSOR – A FILOSOFIA ESTÁ MORTA

- Apresentando Kuthumi lal Singh - canalizado por Geoffrey Hoppe

Shoud 5 – 16.12.06
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Em minha vida mais recente na Terra fui conhecido como Kuthumi lal Singh. Eu 
continuei essa paixão. Vejam só, as paixões – o que estudam, o que faz o seu coração 
cantar, o que faz seu cérebro dar um clique – tende a segui-los vida após vida. Assim 
retornei à Terra como Kuthumi nascido na terra da Caxemira na Índia. É interessante 
porque na mesma época em que eu fui Pitágoras, o filósofo, foi também a época em que 
Buda esteve encarnado na Terra, onde Buda estava iniciando a sua energia. Foi também 
mais ou menos no mesmo tempo onde Tobias esteve na Terra. Vejam, nós como 
humanos e como grupos desenvolvemos padrões e então seguimos estes padrões. 
Continuamos trabalhando com eles até que estes mesmos padrões estejam preparados 
para evoluir e se transformar. E depois transitamos da Velha Energia para dentro da 
Nova Energia.

Assim cheguei aqui como Kuthumi lal Singh e estudei desde muito cedo. Meus pais, 
eram cultos.  Meu pai em particular me animava a ler e a estudar. Mas de certa forma 
tudo o que ele estava fazendo era me animar a seguir o caminho que eu já tinha 
escolhido. Meus estudos me levaram a Londres. Nasci, a propósito, em 1829 e meus 
estudos logo me levaram para a região de Londres onde passei muito tempo estudando 
em Cambridge, muito tempo aprendendo tanto quanto pudesse. Imaginava-me 
novamente como um filósofo, como um estudioso e como um buscador da verdade. 
Estudei muito, muito duro dia e noite, não tinha nenhuma vida social. Mantinha-me 
confinado em meu quarto, confinado nas aulas. Estudei muito, muito duro por quatro 
anos. Ao final destes quatro anos, um dia enquanto caminhava pelo caminho ao longo 
da universidade, no instante em que finalmente prestava atenção nas coisas que sempre 
tinham estado lá – as árvores, o céu, os pássaros – de repente me dei conta de que não 
sabia nada. Tinha estudado – tinha trabalhado duro, mas não tinha aprendido nada sobre 
a vida. Aprendi tudo das filosofias. Tinha lido os grandes, aprendido tanto a respeito da 
ciência e matemática.  Mas neste dia em particular houve uma abertura, como uma porta 
se abrindo dentro da minha alma e olhei dentro e percebi que não tinha aprendido uma 
só coisa. Oh, eu era bom na minha mente. Era rápido. Podia memorizar coisas. Podia 
recitar coisas, mas apesar de tudo não tinha experienciado nada.

Isso fez com que um tremor percorresse completamente todo o meu ser. Pareceu como 
se cada parte de mim estivesse sendo rasgada e exposta. Isso finalmente provocou que 
eu tivesse o que vocês agora chamam de um colapso mental, bem ali naquele ponto, 
bem ali no campo da universidade, caído no chão. É claro, eles vieram. Me tiraram de 
lá. De certa forma poderia dizer que quase me trancaram em um lugar seguro.  Não era 
uma instituição, mas me mantinham muito isolado, puseram-me dentro de uma das 
casas de um dos professores onde permaneci por vários anos. Mal podia me alimentar, 
mal podia escrever uma carta. Não queria pensar de maneira nenhuma, não queria fazer 
nada. Alguns de vocês sabem exatamente como é isso – um tipo de depressão, um tipo 
de vazio, nenhuma paixão por nada. Nada para sentir absolutamente.  Eu era realmente 
uma concha. Eu era realmente uma concha. Permaneci desta maneira por um longo 
tempo. A princípio eles estavam preocupados comigo e depois de certo tempo logo 
simplesmente começaram a esquecer de mim. Davam minha comida, tentavam falar 
comigo de vez em quando, mas eu estava bem incoerente.

Permaneci neste estado de ser, ou na verdade, de não ser, por vários anos e um dia, 
simplesmente um dia tão de repente como tive este colapso nervoso, um dia de repente 
me levantei, empacotei algumas coisas que tinha e sai. Deixei o mundo nesse ponto. Me 
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afastei da universidade. Me afastei dos meus títulos. Me afastei da família e dos amigos 
e procurei por algo novo e diferente. Não queria mais pensar. Não queria mais ser um 
filósofo. Não queria tentar explicar o Universo porque finalmente compreendi que 
nunca poderia explicar o Universo.  Disse a mim mesmo que somente queria 
experienciar a vida e as pessoas – qualquer coisa. Queria beber nas experiências que 
nunca havia me permitido ter antes. Sempre pensava a respeito das experiências. 
Sempre analisava tudo a minha vida. Sempre olhava a lógica envolvida em tudo dentro 
de mim e fora de mim. Inclusive tentava aplicar lógica e filosofia ao espírito. Descobri 
que isso não pode ser feito. É como a água e o azeite. Não se misturam.  

Assim parti, sem deixar sequer um bilhete, e comecei minha próxima parte da viagem. 
Essa parte seguinte da viagem durou aproximadamente 40 anos e viajei por todas as 
partes da Europa. Viajei de volta às terras do meu lar na Índia e finalmente por último 
terminei no Tibet onde passei o resto de minha vida, não, já não mais estudando, mas 
escrevendo e compartilhando minhas experiências. Passei algum tempo com os que 
fundaram a Sociedade Teosófica. Passei muito tempo com a querida, aquela que podia 
pensar e sentir ao mesmo tempo. Ela foi uma inspiração para mim – Madame Blavatsky 
– uma mulher que estava preenchida de tanta paixão pela vida. No momento que a 
conheci soube o que precisava sentir dentro de mim mesmo. Ela era uma mulher -
inteligente – extremamente inteligente. Uma das mais finas que já conheci, mas essa 
mulher podia sentir. Podia sentir a energia. Podia sentir a paixão. Podia sentir a vida em 
uma flor mais do que eu nunca pude sentir a vida em geral. Podia sentir a energia de 
qualquer um e ajudá-los a se reequilibrar. Não que ela fosse necessariamente uma 
curadora, mas era uma sensitiva.

Passei muito tempo com ela aprendendo a entender como me abrir ainda mais para 
experimentar. Para experienciar! Não para pensar. Estava tão cansado de pensar, e ao 
longo do caminho conheci muitas, muita pessoas comuns e queridas. Não tinha uma 
necessidade de ir falar com os grandes reis e a grande realeza e nobreza, embora tenha 
conhecido alguns. Eu estava mais interessado em trabalhar com as pessoas comuns e 
experienciar a vida com eles. Compartilhar a beleza da vida com eles. Quem sabe 
algumas vezes por um dia – às vezes por uma semana ou duas ou até mais.  Mas eu era 
tudo em relação à experiência.

Também aprendi algo muito, muito interessante em minhas jornadas nessa vida. 
Aprendi como rir. Quando era criança não ria. Rir era considerado não intelectual. E na 
minha família meu pai e mãe ambos muito, muito estudiosos, muito inteligentes. Mas 
também, tenho que compartilhar com vocês, muito infelizes. Muito infelizes. Aprendi 
com as pessoas ao longo de todas as terras como sorrir, como rir, como fazer humor. O 
humor tem a sua própria energia particular. Ele transforma a energia presa. Permite que 
você tire um pouco do peso da dualidade. Os humanos – eles podem rir. Podem fazer 
muita graça, muito melhor que os anjos. Inclusive do nosso lado do véu, os reinos não 
físicos, os que nunca estiveram em um corpo humano não têm idéia do que é o humor. 
Não é que sejam tão sérios, mas eles não passaram pelo que nós passamos. Vocês têm 
que passar por isto para divertir-se por conta disso, rir disso, compreender que isso não 
é tão sério apesar de tudo. Ser capaz de brincar um pouquinho, ser capaz de colocar um 
sorriso no rosto de alguém. 
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Assim nessa vida como Kuthumi lal Singh aprendi a experimentar, aprendi a rir e 
aprendi a compartilhar. Aprendi a compartilhar. Agora, compartilhar é uma energia 
interessante. Não significa se dar aos outros e alimentá-los. Significa apreciar 
mutuamente o momento com eles. Não significa tentar consertá-los. Não significa dar a 
eles tudo o que você tem. Significa desfrutar desse momento. Estar juntos, 
compartilhando uma experiência. Sabem, quando compartilham uma experiência com 
outro humano, não importa o que seja, vai fica registrado. Vocês têm isso em comum 
daqui até a eternidade. Têm agora um vínculo maravilhoso, lindo entre vocês que nunca 
pode ser tirado, nunca pode ser enterrado ou destruído. É uma maneira de chegar a 
entender a si próprio ao compartilhar com os outros. 

A maior coisa que aprendi nessa vida e a razão de porque vim para falar com  vocês 
hoje é que aprendi que a filosofia era realmente, como foi dito hoje mais cedo, 
realmente um monte de estrume. E venho aqui hoje para fazer o anúncio, o anúncio 
profundo, de que a filosofia está morta. A filosofia está morta a partir deste momento. 
Bom, vocês dizem, bom (aplausos da audiência). Agora bem, muitos de vocês, 
aplaudem, mas foram filósofos. Foram os estudantes. Foram os que olharam dentro da 
lógica das coisas tentando entender como elas funcionam, mas vocês sabem como eu 
sei, que estudaram filosofia durante muito tempo. E aonde isso os levou? Me levou a 
um colapso mental. Conduziu-os para dentro de armadilhas. Conduziu-os a descer por 
becos sem saída. Era uma coisa muito útil para se fazer. Entendam. Não estou dizendo 
que tudo isso era ruim, mas nesta era Nova Energia para dentro da qual se estão 
movimentando, a filosofia morre. A filosofia se afasta. É substituída pela criatividade. É 
substituída pela experiência. É substituída pela sabedoria, mas uma sabedoria que não 
tem suas raízes em todo este pensar. A filosofia se afasta conforme a criatividade 
retorna.

Agora, isto pode alarmar muita gente que diz que a filosofia é necessária para o avanço 
da cultura. A filosofia é necessária porque nos faz estudar a nós mesmos. Bom isso é 
verdade até certo ponto – até certo ponto.  Mas, quando alcançam um certo ponto em 
sua jornada em sua própria busca percebem em primeiro lugar, que não há nada que 
procurar. Você é simplesmente um buscador. Era seu trabalho, sua profissão, mas aonde 
isto os traz no final das contas. A filosofia transcende agora. Vai além da lógica e da 
mente e muitas pessoas ficam preocupadas porque para eles isso é tudo. Isso é tudo o 
que eles conhecem em sua mente. Mas, vocês sabem que isso requer uma boa saída da 
sua mente – um bom colapso mental – para realmente entender que há algo fora da 
mente. Isso exige a destruição da ilusão da mente, a total desintegração das bases da 
Velha Energia para se compreender a vida.  Quando saem da mente se dão conta que há 
algo muito mais precioso. Um pouco mais grandioso. Algo que não os leva a ficarem 
presos como a mente faz. É seu espírito. É seu Eu. É seu gnost. Bem isto também 
envolve a sua mente, mas aprendem que há algo bem maior – e isso é você. São vocês. 
Não são eles. São vocês. Vocês são o seu próprio guru. Como eles gostam de dizer, 
céus! você é você.  Não necessitam deles.

Assim, Shaumbra, a filosofia na Nova Energia morre. Vai embora. Não há necessidade 
de ponderar tudo. Não há necessidade de analisar tudo. Não há necessidade de ser 
filosófico a respeito de tudo. Agora trata-se de desfrutar da experiência e permitir que a 
criatividade seja a energia guia em sua vida.  Sair da mente, fora da filosofia, novamente 
isso faz soar as campainhas de alarme. Atrai as preocupações porque essa é a energia 
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em que estiveram presos. É o que conhecem. É o que é familiar. Não conhecem outro 
sistema operacional. Mas confiem em mim pela minha própria experiência e aqueles 
que também passaram por ela, quando liberam a mente e deixam ir toda a filosofia além 
dela, há uma completa nova fronteira para vocês. Fora de seu alcance estão as respostas 
às perguntas que vocês refletiam por um longo tempo no velho sentido filosófico, mas 
para as quais nunca encontraram as respostas. Fora de seu alcance há novas fronteiras 
de consciência que a mente não podia possivelmente compreender. Além disso, há um 
novo significado para a vida que a filosofia em si mesma nunca pôde ajudar a explicar 
ou entender. Alem dela está a ausência de esforço, a ausência de conflito dentro de si 
mesmo.  É um estado divino de ser e está aqui agora mesmo. Não está em algum futuro 
remoto e longínquo. Não é somente um conceito, não somente uma filosofia, apenas 
está aqui agora mesmo. 

Esse é um presente que deram a si mesmos. É esta colheita da energia da semente 
Crística. É tempo de trazer isso para a sua realidade. Agora mesmo se escolherem. Eu 
disse a Tobias e a Saint-Germain que levaria vocês através de um pouco de infusão de 
Nova Energia. Vejam essa Nova Energia, essa colheita, está aqui, esperando por vocês 
agora mesmo. Lentamente encontra seu caminho a vocês, não importa o que. Esse é um 
princípio natural. A Nova Energia lentamente os transforma. Poderia levar muitas, 
muitas vidas, mas é simplesmente a evolução natural da energia. Com este grupo, hoje 
sentado aqui neste precioso espaço podemos de fato permitir mais dessa Nova Energia 
impregnar-se dentro de nossas vidas. Podem deixar que essa Nova Energia de si 
mesmos penetre neste instante.

Assim vamos a simplesmente fazer juntos alguma respiração. Este é um tempo 
maravilhoso para deixar ir. Soltem o que quer que seja que os esteja retendo. Isso faz 
surgir os medos, é obvio, porque se questionam o que acontecerá quando deixarem ir. 
Bem, desfrutem a experiência disso. Desfrutem a sensação disso. Não pensem a respeito 
disso. Deixem ir e experimentem. Comecemos com a respiração, porque a respiração 
precisamente inicia tudo.

Respirem profundamente, lentamente... Não tentem forçar nada... Não tentem pedir 
nada.

Este presente de Nova Energia o qual está além de descrição ou palavras neste 
momento. Este presente é a sua colheita. Retornando às suas vidas passadas quando 
ajudaram a plantar essas sementes.

Esta Nova Energia lentamente abre seu caminho para dentro da sua consciência, mas 
funciona diferente das outras energias que têm usado. Alguns de vocês podem sair de 
dentro de si mesmos procurando esta Nova Energia. Onde está? Como ela se parece e 
como funciona?  Porem, vocês vão para dentro procurando por ela com seu velho 
entendimento da energia, seu velho entendimento da consciência. Isto funciona 
totalmente diferente. Muito, muito diferente. Como diferente? Como funciona, vocês 
dizem. Poderia apenas lhes dizer que é para experimentar, para jogar com isso, para não 
tentar pensar tanto sobre isso. Podem simplesmente deixar-se experimentar agora? 
Deixem que a velha maneira de dirigir e usar a energia comece lentamente a se 
distanciar para dar espaço para esta Nova Energia. 
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Esta Nova Energia não é sobre a dualidade. Esta Nova Energia não é linear.   Esta Nova 
Energia é verdadeiramente expansional em todos os sentidos. Assim quando ela vem 
visitá-los e vem para ficar com vocês em sua vida, ela funciona totalmente diferente. É 
por isso que Saint-Germain lhes disse na última reunião se estão preparados para uma 
mudança. A mudança é a Nova Energia. A mudança é como isso funciona. Estiveram 
acostumados a uma certa maneira de operar em sua vida cotidiana – certos padrões, 
maneiras de pensar muito bem nas coisas, maneiras de lidar com os problemas, 
maneiras de tentar responder às perguntas. Estão muito acostumados a estes velhos 
padrões. Na Nova Energia isso funciona totalmente diferente, totalmente diferente. 
Primeiro, é muito mais eficiente – muito mais eficiente que a Velha Energia.  A Nova 
Energia não precisa da dualidade. Não precisa de conflito e não precisa da sua imagem 
no espelho a maneira de entender a si mesma.  Esta Nova Energia que é você já sabe. 
Esta Nova Energia não pode ser controlada como vocês estão acostumados a fazer com 
a Velha Energia. Não pode ser manipulada porque era somente vocês manipulando ou 
controlando a si mesmos. Esta Nova Energia tem uma pureza nela. Esta Nova Energia é 
muito difícil de medir em quaisquer termos que estejam acostumados a medir a energia 
ou a consciência no passado.

Tomem uma respiração profunda e permitam esta infusão de Nova Energia aqui no final 
de seu ano calendário, porem, um fim de ciclo agora mesmo. Seu calendário diz que 
restam só alguns dias mais, mas o que é verdadeiramente importante ver é que estão no 
final de um ciclo. Um ciclo que continuou por milhares de anos especificamente, mas 
um ciclo ainda maior que tem continuado bem em torno de 100.000 anos. Vocês estão 
no final exato disso neste momento. Enquanto esse velho ciclo está lentamente, 
lentamente se dissolvendo, o novo ciclo – a Nova Energia – está lentamente 
estruturando o seu lugar. É por isso que estamos passando alguns momentos aqui hoje 
com esta infusão. Eu não estou fazendo isto. Não estou forçando isto. Ou melhor 
dizendo, os seres angélicos que estão no salão não estão fazendo assim. É você que está 
permitindo isto dentro de sua vida, dentro de sua realidade. É a mudança de que Saint-
Germain falou. Uma transformação de energia mais de fato energia indo a um total 
novo nível.

Isso começa a se fazer conhecer em sua vida, em sua consciência, mas todo o tempo 
lembrem-se que é você. É simplesmente um você diferente, uma nova experiência de 
vocês. Começa abrindo seu caminho dentro de sua vida e a princípio pode parecer um 
pouco desajeitado para se trabalhar com isso. Não responde como as velhas energias 
respondiam, assim pode ser um pouco  frustrante no inicio. Mas conforme continuam a 
permitir que esta Nova Energia entre, começarão a notar pequenas coisas em sua vida. 
As sincronicidades começam a ocorrer mais freqüentemente. As coisas parecem 
simplesmente ficar um pouco mais fáceis. As velhas questões parecem se dissolver bem 
mais rápido. Inclusive até coisas simples como precisar de menos tempo para dormir, 
precisar de menos alimento para seu corpo. Tudo isto é parte da maneira em que a Nova 
Energia funciona. 

Na Nova Energia não há realmente nenhuma razão para a filosofia como a conheceram 
no passado, e de fato não há lugar para ela, porque a filosofia era a busca. A filosofia 
era a caçada. A filosofia era a maneira de tentar resolver basicamente através de formas 
de lógica um mundo muito ilógico e muito caótico. Enquanto a filosofia fazia muitos 
avanços e caminhava a grandes passos, no final das contas nunca resolvia os problemas 
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do mundo, muito menos dos muitos indivíduos que participavam disso. Assim na Nova 
Energia verdadeiramente não há um lugar para a filosofia, mas há um lugar para  uma 
magnífica criatividade. E uma Nova Energia em que se permitem penetrar agora 
mesmo, se escolherem. Esta criatividade é como um novo combustível para vocês, uma 
nova paixão. A criatividade simplesmente precisa ser estimulada por vocês. Por vocês. 
O que escolhem fazer com ela? O que vocês escolhem – não o que eles escolhem. O que 
escolhem fazer com esta criatividade? Como querem experienciá-la em sua vida? Não 
tentem entender. Deixem-se experienciá-la.   

Esta é uma das coisas que faz bem 100 anos atrás, Madame Blavatsky e eu passávamos 
horas e horas discutindo, mas finalmente soubemos que tínhamos inclusive que parar a 
discussão. Era tempo de simplesmente sair e experienciar. Mas não pudemos 
experiência-la perto da extensão que vocês podem agora mesmo, porque a consciência e 
a energia eram diferentes. 

Outra respiração profunda...

(Pausa)

... e permitam-se a si mesmos colher esta Nova Energia. Oh, ela está aqui.   Não está lá 
fora. Não está mais alem. Está exatamente aqui, agora mesmo. Vocês a criaram. Vocês 
a plantaram. Agora podem trazê-la para dentro de sua vida.

Quando dizemos para trazê-la para dentro da sua vida, de novo lembramos que parecer 
diferente da Velha Energia. Assim, uma das coisas que aprendi na época em que tive 
este colapso foi soltar as expectativas. As expectativas são uma das causas principais de 
colapsos e depressões. Soltar o que esperam que as coisas se pareçam, permitindo que 
elas se expandam. Suas próprias criações deveriam ser livres. Não queiram pôr muita 
estrutura nelas. Não queiram trancar esta estrutura dentro de um lugar. A criação foi 
destinada a se expandir e ter seu próprio tipo de vida. Ter seu próprio tipo de identidade 
e significado, mesmo que a tenham criado. Dêem a ela liberdade. Deixam-na continuar 
evoluindo. É quando verdadeiramente chegam a entender com o que se parece a energia 
de criador. 

Assim Shaumbra, venho a vocês neste agradável dia, neste formoso lugar para  falar a 
vocês sobre a filosofia que está morta. Falar a respeito da Nova Energia que chega. 
Continuarei a estar perto dos Shaumbra, continuarei a trabalhar de perto com Tobias e 
Saint-Germain e Quan Yin. Eu venho hoje sem tentar fazê-los rir, mas sim, tentar fazê-
los viver, tentar levá-los a experienciar a vida e agora experienciar como é ter esta Nova 
Energia fluindo, fluindo para dentro de sua vida. 

Namastê

Tradução para o Português:  Silvia Tognato Magini  silvia.tm@uol.com.br

A SÉRIE DO PROFESSOR
SHOUD 5 "A Filosofia está Morta!"
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Apresentando Tobias, canalizado por Geoffrey Hoppe 
Perguntas e Respostas 
16 de Dezembro de 2006

E assim é, queridos Shaumbra, que eu, Tobias, retorno para esta parte da nossa reunião. 
Realmente eu não gostaria de perder as atividades aqui, a celebração e de receber as 
perguntas hoje. 

Antes que iniciemos com as perguntas, deixem-me falar um pouco mais sobre Kuthumi. 
Kuthumi foi por muito tempo considerado um dos professores do mundo – o professor 
espiritual do mundo – auxiliando aqueles que estão na Terra deste lado, auxiliando 
muitos na Terra enquanto ele viveu na Terra em um corpo humano. Sua energia foi uma 
parte importante de toda esta transformação nos últimos 100 anos, e ele continua a 
trabalhar com os humanos baseado em sua própria experiência. Ele viveu muitas, muitas 
existências e como ele afirmou hoje, ele foi um filósofo para muitos deles. Para ele 
afirmar que a filosofia está morta é significativo. É um ponto de referencia. É muito 
indicativo da Nova Energia que está chegando para que ele venha ao grupo hoje e 
basicamente os deixem saber que esta área que representou tal paixão e amor para ele 
está agora por trás dele. Ele está agora dentro das energias criativas. Ele agora está mais 
nas energias de experimentar e de criar do que apenas pensar ou ponderar sobre as 
coisas. Este deveria ser um exemplo maravilhoso para todos vocês. 

Vocês tiveram muitos, muitos anos de seu próprio tipo de filosofia interior, de seu 
próprio tipo de ponderação. Vocês passaram por seus próprios tipos de acidentes e 
comoções. Enquanto vocês se movem para além disto agora, vocês vêm para esta era da 
criatividade. Vocês começam conscientemente a aplicar a si mesmos na energia. Este é 
o criador na Nova Energia. 

Kuthumi falou hoje sobre esta introdução da Nova Energia, permitindo este espaço e 
fazendo o exercício de respiração para deixar realmente que este início se torne parte de 
sua vida. Como ele disse, esta Nova Energia está chegando de qualquer forma, de um 
modo ou de outro. Há aqueles que resistem a ela. Há aqueles que lutarão com ela, mas 
ela está vindo. É a evolução natural de todas as nossas energias. Realmente ela está 
chegando. 

Agora há muitas formas de produzir a Nova Energia ou qualquer energia para esta 
questão, além da Nova Energia em particular. Uma das formas que vocês produziam a 
energia no passado era fazê-lo através de algum tipo de trauma – um acidente, algo que 
possivelmente até lhes causasse stress em seu corpo, um drama em sua vida que 
provocasse o tipo de choque ou de reação opressiva. E durante este período de tempo, 
este incidente maior que ocorreu, permitiu às energias, até às velhas energias que 
fluíssem. Como dissemos antes, quando vocês vieram ao mundo em um corpo 
biológico, não é característico que introduzam toda a sua energia de uma vez. Ela chega 
vagarosamente lá pelos 14 até os 21 anos de idade. Freqüentemente ela é criada quando 
vocês têm um trauma. Quando vocês eram crianças e caíam de sua bicicleta, eram 
surpreendidos pelo vento em vocês. 
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Assim para que Kuthumi faça este exercício simples e breve hoje, é significativo. Vocês 
podem trazer a sua Nova Energia, sua energia divina, sem o trauma. Podem produzi-la 
sem todas as circunstâncias difíceis e desagradáveis. Vocês não precisam sofrer para 
que ela venha. Vocês podem fazer isto em grupo. Para qualquer um de vocês, Shaumbra 
que se reuniram, reservem uns poucos momentos para respirar e absorver a Nova 
Energia que está aqui para vocês. Vocês podem fazê-lo por si mesmos com a sua 
respiração regular, que eu sei que todos fazem – com a sua respiração regular para 
permitir esta Nova Energia em sua vida. E como Kuthumi disse, sem expectativa, 
porque vai parecer e ser sentida de modo diferente. Ela vai ser percebida de modo 
diferente do que qualquer uma das energias com as quais se familiarizam. Alguns de 
vocês podem estar observando a sua vida e dizendo: “Onde está esta Nova Energia 
sobre a qual eu continuo ouvindo? Como ela está aqui?” Talvez estejam olhando no 
lugar errado. Ela chega de forma muito diferente. E ela opera de modo diferente com a 
qual estavam acostumados, mas o fato é que ela está chegando. Ela é parte da evolução 
natural e parte dos ciclos sobre os quais Kuthumi falou hoje. 

Assim, continuem respirando, permitam que ela entre agora em suas vidas, Shaumbra, e 
comecem a aplicá-la. Apliquem esta criatividade, não importa o que ela seja – escrever 
um livro, iniciar um negócio, qualquer coisa que escolham. Comecem a aplicá-la em sua 
vida. Com isto começaremos as perguntas para hoje e vamos lhes pedir que façam a sua 
melhor tentativa. 

LINDA: Na primeira pergunta eu vou alterar uma das palavras com respeito ao fim, 
devido ao web cast ao vivo. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (da Internet, lida por Linda): Tobias, você teve um 
impacto em minha vida pelas mentiras que você está criando dentro do seu culto (alguns 
risos). Após acompanhar um dos seus workshops eu posso ver agora claramente o que 
você está tentando realizar. O fato de que um amigo meu íntimo perdeu a sua esposa e a 
sua família pode estar associado diretamente a você. Analisando posteriormente a sua 
operação, é evidente de que há um número de coisas que você está fazendo que não são 
éticas. Eu não estou de acordo com isto. O fato de você ter um sistema de crenças 
diferente do meu está naturalmente certo, entretanto favorecer-se da manipulação das 
pessoas é um crime e não será tolerado. A esposa de meu amigo o ameaçou 
recentemente sob a mira de um revólver porque ele não queria que ela fosse a um dos 
seus seminários. Desde este dia a sua família está em melhor situação, entretanto ele 
perdeu a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Eu o culpo por isto e como eu descobri, há 
muitas outras pessoas que estão se defrontando com problemas semelhantes. Você 
precisa saber de algumas coisas – o pensamento mágico não cura o câncer. Milagres 
acontecem, mas não se devem ao seu pensamento mágico. Deveria também ser notado 
que a cura sexual não é algo que seja melhor quando duas pessoas foram iluminadas. A 
base deste processo de pensamento é ridículo e criminoso. Eu estou esperando 
ansiosamente para vê-lo em alguns dos próximos workshops. Eu admitiria que você 
perceberá que haverá uma reação a alguns de seus ensinamentos. Se vai manipular as 
pessoas de certo modo para proveito, você deveria estar aberto para se f*@#’. 

TOBIAS: E um feliz Natal para você. (Muitos risos e muitos aplausos da audiência). 
Realmente, estas energias com as quais estamos interagindo aqui são mais potentes, e 
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dissemos isto aos Shaumbra desde o início. Isto não é para todos. Isto não tem agradado 
a todos os humanos, pois envolve mudança e a mudança é muito, muito difícil. A 
mudança significa algumas vezes deixar o seu emprego, algumas vezes um(a) 
esposo(a), algumas vezes seus velhos hábitos. Às vezes a mudança muda totalmente o 
seu conceito de quem vocês são, do que vocês pensavam que eram... muda toda a sua 
identidade. Não é um trabalho fácil. A maior parte dos Shaumbra tem estado juntos por 
muito tempo. Nossa jornada começou nos Templos de Tien na Atlântida e continuou 
através do tempo de Yeshua e nós renovamos isto novamente como a Família da Rocha, 
aqui neste tempo de transformação na Nova Energia. Esta mudança é difícil. O 
Shaumbra sabe disto. Isto é por que nos reunimos a cada mês desta forma e é por isto 
que nos reunimos em nossos workshops e seminários. Não tanto pelas palavras que eu, 
Tobias, digo. É pela energia de se reunir com esta família. 

Eu peço a todos vocês que, primeiramente, compreendam que não se trata da energia de 
Tobias, Kuthumi, Saint-Germain, Quan Yin ou qualquer um dos outros. Nós estamos 
aqui para ouvi-los. Estamos aqui para compartilharmos os pensamentos com vocês. Há 
algo muito especial sobre a energia de um Shoud. É a sua energia. Como todos nós 
aprendemos de existências passadas, não estamos tentando criar uma hierarquia ou 
liderança. Mesmo dentro do Círculo Carmesim, a liderança não é – como se diz –
ditatorial. Não é potente. Trata-se de capacitar e permitir a capacitação de cada pessoa. 
Trata-se da mensagem essencial do que vocês têm a compartilhar e o que temos também 
a compartilhar. Vocês são Deus também. Vocês são aqueles que têm as respostas, não 
qualquer um de nós. Vocês são aqueles que podem curar o seu corpo. Vocês são aqueles 
que podem criar a sua realidade de qualquer modo que escolherem. 

A maior parte das pessoas tem um momento difícil com isto. Elas querem acreditar que 
são vítimas das circunstâncias e da consciência, que há outros até nos níveis celestiais 
que estão dando os lances. Elas querem acreditar que são simplesmente vítimas do 
destino. Nós contornamos isto e lhes dizemos que vocês são criadores. Isto não se 
adapta bem a algumas pessoas e nem as suas famílias, porque envolve mudança. 
Envolve um modo totalmente novo de encarar as coisas. Assim, não estamos pedindo a 
todos que concordem conosco ou com vocês, Shaumbra, e se qualquer um de vocês, 
sejam aqueles que estejam sentados aqui ouvindo hoje, ouvindo isto em um momento 
futuro, se a energia não for apropriada a vocês, não têm que participar dela. Entretanto, 
seja o seu esposo ou amigos ou a família que escolherem estar envolvidos neste 
trabalho, escolherem estar envolvidos no trabalho da igreja, de serem agnósticos, aquilo 
que escolherem, nós lhes pedimos que os honrem e não tentem impor as suas crenças e 
as suas idéias neles – a sua perspectiva do modo que as coisas deveriam parecer. 
Honrem a eles. Permitam-lhes o espaço. Permitam-lhes procurar os seus próprios 
sonhos. Permitam-lhes seguir o seu próprio coração. Desta maneira vocês evitam muitos 
dos conflitos e dos dramas que estão sendo agitados neste momento. Nós realmente lhe 
agradecemos por sua pergunta.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Tobias, no último mês 
eu aceitei o desafio da mudança em minha vida e então comecei a trabalhar com o CD 
do gnost, e então tudo, toda a velha energia inútil em minha vida começou a se 
fragmentar – naturalmente muito drama – e a minha pergunta é dupla. A número um é 
que se vocês poderiam me dar alguma compreensão disto até o ponto onde não vamos 
ser capazes de dispor de um lugar para viver independentemente, e eu estou imaginando 
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se isto é realmente gnost – se eu estou deixando ir cada coisa da Velha Energia para 
trazer a Nova Energia. E a segunda parte, você poderia nos dizer, para aqueles que 
viveram a crédito por muito tempo e estão basicamente arruinando o nosso crédito, o 
que isto realmente vai significar na Nova Energia, pois estamos tentando resolver isto 
na Velha Energia, mas não estamos nos movendo para a nova. 

TOBIAS: Realmente, e como Kuthumi falou hoje. Ele compartilhou a sua experiência 
de passar por seu próprio tipo de colapso em sua vida como Kuthumi. E isto é algo que 
– este tipo de enfrentar os obstáculos ou atingir um ponto final é algo que é muito, 
muito comum com aqueles que estão passando por uma mudança e uma evolução muito 
rápida em sua vida. Eu tive a minha própria experiência, meus próprios traumas em 
minha existência passada, trancado na prisão, zangado com tudo, passando por meu tipo 
de inferno e tortura. Eu perdi tudo que eu tinha a fim de encontrar tudo o que eu era. 
Agora, vocês não precisam fazer isto. Podem aprender de minha experiência e da de 
Kuthumi. Não precisam atingir o fundo antes que passem para esta próxima evolução. 
Vocês podem escolher em fazê-lo graciosamente. Podem escolher em fazê-lo onde não 
têm que perder tudo. Mas neste momento há ainda uma tendência muito velha da mente 
que carregam, assim como também muitos humanos, que vocês devem passar por este 
trauma na evolução a fim de se libertarem basicamente de todas estas energias para 
avançar. Vocês não precisam fazer isto. Não precisam alcançar o ponto de perder a sua 
casa e perder todas as suas propriedades, sendo destituídos basicamente a fim de se 
redescobrir. Podem escolher fazer isto mais graciosamente e de uma forma abundante. 

Agora quando vocês fazem, quando escolhem fazer isto desta forma, a parte velha de
vocês se agita e não pensa basicamente que pode passar por estas mudanças, por estas 
mudanças difíceis, sem ter que clarear ou liberar tudo completamente. Mas vocês 
podem realmente. Podem ter estes seus velhos aspectos evoluindo bem junto de vocês. 
Não precisam passar por uma situação de privação. Vocês são os únicos que podem 
fazer esta escolha. E nós sabemos que vocês a fizeram em sua mente, mas também têm 
que escolher em seu coração. Vocês disseram para si mesmos que não querem sofrer, 
mas ainda de muitos modos ainda estão escolhendo isso. Trata-se de entrar e deixar 
cada parte do seu ser saber que está certo. Kuthumi comunicou hoje a história sobre 
vocês, o eu paterno, o eu divino entrando nas energias do resto de vocês, dos outros 
aspectos, e assegurando a cada parte de vocês – a parte financeira, a parte da saúde e a 
parte do relacionamento – que tudo isto é um processo natural e muito sagrado. 

Em termos de toda esta área de crédito, há uma discussão muito grande, mas nós 
aconselharíamos aos Shaumbra a saírem e a ocuparem-se com os seus cartões de 
crédito. Nós os chamamos antes de cartões do Carma, porque em certo sentido há um 
pagamento por eles. Nós não vamos sair disto sem algum tipo de reembolso porque 
vocês assumiram um compromisso ou uma obrigação de reembolsá-los. Assim não 
pensem que não vão enfrentar problemas, porque haverá pessoas que vão chamá-los ao 
telefone, apelando para o seu próprio sentido de consciência e retidão sobre isto. Mas 
vocês podem escolher as situações. Podem criar situações que irão lhes permitir a serem 
abundantes, de modo que saldar estes cartões de crédito não será um problema. Vocês 
não vão alcançar a ascensão ao debitarem-na em seu cartão de crédito, por assim dizer. 

Assim é o momento de se conduzir de uma forma muito, muito simples em alguma 
coisa do que estejam fazendo. Retornem a alguns dos princípios simples, os princípios 
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de fazer as suas escolhas, de ser o criador, sem contar com outros e se permitindo a ser 
totalmente abundantes. E agora vamos lhes falar muito, muito diretamente e 
especificamente. Esta energia da qual falamos – a Nova Energia e até a Velha Energia –
está em volta de vocês neste momento. Ela é livre e abundante. Não têm que pagar por 
ela. Não têm que saber quaisquer palavras especiais para destrancarem a porta secreta. 
Ela está bem junto de vocês agora. Vocês são os únicos no universo que podem ativá-la. 
Eu não posso fazer isto por vocês. Nenhum dos outros Shaumbra pode fazer isto por 
vocês. Até uma oração ao Espírito não fará isto por vocês. Vocês têm que estar 
desejando ativá-la. Têm que se interiorizar e observar – o que está ativando esta 
energia? Recebam esta energia pura e apliquem-na em direção a uma aplicação criativa 
– como isto se parece? Ouçam a resposta, pois ela está aí. E não se permitam, a menos 
que o escolham, mas não se permitam a trilhar este caminho de ter que ter uma total 
destruição antes de se moverem para o nível seguinte. 

SHAUMBRA 2: Obrigada. 

TOBIAS: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3: (da Internet, lida por Linda): Eu ainda não confio em 
meus sentimentos. Algumas vezes é como se duas energias opostas estivessem se 
dirigindo a mim de direções diferentes. O que você pode me dizer? 

TOBIAS: Realmente. Algumas vezes há uma confusão entre os sentimentos e os 
pensamentos. Algumas vezes a mente se agita e quer assumir, interpretar e analisar o 
que chamamos de sentimentos naturais ou energia pura. Portanto, você entra neste 
conflito sobre o que está realmente sentindo. Você entra basicamente no jogo. O 
sentimento refere-se a uma percepção sensorial. Vocês fazem isto durante todo o tempo, 
todos vocês o fazem. Recebem sentimentos quando há outras energias na sala. Podem 
entrar em uma mercearia e receber um sentimento das pessoas no ambiente em que 
estão. Mas no minuto em que começam a analisá-lo, então o sentimento entra em 
conflito. Não é mais o sentimento, agora é o pensamento. O desafio na Nova Energia é 
se permitir a experienciar o sentimento sem analisá-lo, sem tentar defini-lo. No início é 
difícil e muito mais fácil mais tarde. Difícil porque vocês estão acostumados a definir 
tudo, e se permitam apenas a ter um sentimento natural sem tentar dizer que é escuridão 
ou luz, ou sem tentar definir a quantidade ou a profundidade de qualquer um destes 
outros sistemas de medida da Velha Energia que seja um pouco desafiador. 

Trata-se de permitir sentimentos puros, puros. De início parece desconfortável, pois não 
estamos acostumados a eles. A mente quer competir e fazer algo, mas deixem-na como 
ela é. Apenas a experienciem. Então, o processo de pensamento ou processo analítico 
será substituído pela inteligência, que realmente é gnost e a sua, o que chamaríamos, sua 
inteligência divina. Agora vocês estão operando mais no reino da inteligência do que do 
pensamento. Vocês podem ter quantidades imensas de sentimentos e de inteligência e 
permitam que eles não tenham que passar pela mente, mas permitam com que eles 
apenas sejam esta inteligência divina. É um princípio totalmente diferente. É a diferença 
entre um sistema operacional de um computador muito velho e um sistema operacional 
de uma alta tecnologia muito nova. Ele nem mesmo precisa de coisas como a 
eletricidade. Assim, é muito diferente. Permitam-se a ter sentimentos puros e 
indefinidos e então prossigam daí. 
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PERGUNTA DA SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias. Você me 
enganou. Eu pensei que ia ser Kuthumi. 

TOBIAS: Algumas vezes eu me disfarço como ele! 

SHAUMBRA: Eu o vi assim! 

TOBIAS: (rindo)... coloque esta pequena coisa em minha cabeça... 

SHAUMBRA 4: Eu não tinha nenhuma pergunta para Kuthumi e não tenho nenhuma 
pergunta para você! Eu simplesmente queria dizer alô ao meu querido amigo e 
associado, Kuthumi, que saiu daqui. 

TOBIAS: Eu tenho uma pergunta para você. 

SHAUMBRA 4: Ai menino, é disto que eu tinha medo. 

TOBIAS: E eu não perguntarei por que a galinha atravessou a estrada, mas eu 
perguntarei. Como você está fazendo desde a última vez em que ficou em frente de um 
grupo como este? 

SHAUMBRA 4: Eu absolutamente não posso nem mesmo me lembrar da mínima coisa 
sobre a última vez. Você quer dizer nesta sala? 

TOBIAS: Nesta sala, em frente ao microfone... um pouco, deveríamos dizê-lo 
angustiada, um pouco perturbada. Você queria uma manifestação de Saint-Germain. 

SHAUMBRA 4: Oh! De Saint-Germain. Sim, aquela vez. Sim, eu penso naquilo 
freqüentemente. 

TOBIAS: Sim, sim, sim. Você queria alguma prova palpável. Você queria... 

SHAUMBRA 4: ...Sim. Oh, bem, você sabe, eu não estava perturbada. Eu sabia que... 
bem, no passado ele e eu tínhamos nos divertido com aqueles tipos de jogos juntos e 
assim eu apenas o queria para mostrar a todos um daqueles. E eu sempre o lamento, 
embora quando ele disse que eu estou ficando uma polegada distante de você e você não 
me vê, que eu não era muito agradável e disse que o estou agredindo. Eu sempre 
lamento isto. Como me pareço agora? Esta é uma existência diferente. Eu sou uma 
mulher diferente. Era esta a sua pergunta? Não. 

TOBIAS: Poderia ser. 

SHAUMBRA 4: Bem você sabe o que eu iria sugerir, já que não tenho uma pergunta 
que talvez compartilhassem conosco, o que você, Kuthumi e Saint-Germain e vocês 
companheiros quando passam estes dias observando os Shaumbra e rindo de suas 
cabecinhas e de tudo... ou não. Quais são algumas das suas observações mais evidentes 
do momento, e como um grupo há algo que você poderia compartilhar conosco? 
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TOBIAS: Uma ampla variedade e então discutimos isto todo o tempo, mas uma ampla 
variedade. Nós assumimos a nossa parte da tarefa ou de toda esta aventura, que era para 
trabalhar deste lado do véu e continuar basicamente a encorajá-los e a apoiar todos 
vocês, sabendo que seria muito, muito desafiador e difícil. Uma das conversas mais 
comuns que temos na verdade é de como isto acontece bem melhor do que pensamos. 
Nós estávamos preparados para o pior. Nós estávamos preparados para... nós tivemos 
que vencer esta por Cauldre aqui. (Risos, Tobias também ri). Nós estávamos preparados 
para muitos Shaumbra se desligarem nos primeiros anos de nosso trabalho juntos, e 
realmente estamos muito surpresos que o número tem – Shaumbra tem permanecido 
muito focalizado em seu próprio trabalho, em sua jornada nesta existência. Nós estamos 
muito satisfeitos de que muitos têm verdadeiramente estado presos através dos mais 
árduos tempos. Vocês têm passado pelo mais desagradável. As coisas estão agora 
passando por um processo de mudança, mas não a sua velha destruição, arrancando 
coisas que vocês experienciaram. Agora o que vocês experienciam, é a mudança que 
estão sentindo, em grande parte é a mudança dentro de vocês mesmos, mas as energias 
difíceis são realmente exteriores a vocês. E agora, o nosso foco é tentar ajudar 
Shaumbra a compreender este princípio muito simples. Muitas das coisas que são 
difíceis e causam stress e tensão não estão vindo de vocês. Vocês estão sentindo 
simplesmente muito e interpretando-o do exterior. 

Uma das maiores alegrias é que todo este advento do salto quântico está se 
aproximando e que temos um grande grupo de Shaumbra para trabalhar através deste 
processo. É verdadeiramente histórico. É algo que talvez soe um pouco como um conto 
de fadas ou talvez soe como um incentivo espiritual, mas realmente está acontecendo. 
Isto foi profetizado por éons de tempo. Nós estamos simplesmente entrando na próxima 
era da consciência. Nós estamos indo além do – o que vocês chamariam – do humano 
orientado pela mente nesta nova e próxima evolução na Nova Energia. Ela está 
causando muitos desafios e colapsos dos velhos sistemas, e é muito difícil para 
Shaumbra estar disponível durante este tempo. Mas vocês estão suportando, vocês estão 
perseverando, vocês estão prosseguindo. 

Agora, há uma coisa que Saint-Germain, Kuthumi e eu vamos trabalhar com todos 
vocês. Vocês estão em um ponto interessante. Vocês passaram por esta tremenda 
evolução. Vocês aprenderam muito dentro de vocês mesmos. Vocês aprenderam a ser o 
seu próprio mestre, a não ter alguém mais como o seu mestre, mas a ser o seu próprio. 
Mas agora, a fim de preencher a lacuna entre a integração desta energia, a sua fusão do 
masculino/feminino e todas as outras energias em vocês, a próxima etapa agora é aplicá-
la. E isto é por que em certo sentido, Kuthumi também disse que a filosofia acabou. É o 
momento de parar para pensar sobre isto, é tempo de parar para falar sobre isto e é 
tempo de começar a fazê-lo. Nós não podemos fazer isto. Nós não temos os 
mecanismos físicos que vocês têm. Vocês podem agora assumir esta energia, assumir a 
sua divindade, cada parte de vocês. Tudo o que estivemos aprendendo durante estes 
anos e agora aplicá-lo. Isto está atravessando um vácuo espiritual. Vai da filosofia e do 
pensamento para a aplicação. Mas como vocês sabem os vácuos são algumas vezes 
escuros e profundos, e algumas vezes aqueles que saltam sobre os vácuos tendem a ficar 
paralisados primeiro antes que eles. Eles tendem a compreender então em sua mente. 
Eles tendem a avaliar este vácuo. Eles tendem a querer saber como ele é profundo, qual 
a extensão de um salto eles precisam dar e o que está do outro lado. 



153

Devido ao modo com que a energia funciona e a todas estas outras propriedades físicas 
da vida, estas respostas não estão lá. Assim, é preciso ter fé. Coloque este trabalho em 
ação, coloque-se em ação, esta é a verdadeira – o que vocês diriam – a prova do pudim. 
Esta é a manifestação de tudo o que falamos. É mais importante ter todos vocês 
Shaumbra se manifestando, criando, fazendo com que esta energia se torne real e 
palpável, trazendo-a para a Terra e não apenas falando sobre ela. É mais importante do 
que ter eu, Tobias, ou Saint-Germain ou qualquer um de nós aparecendo para vocês de 
uma forma fluídica e então nos desvanecendo. Isto destruiria anos, anos e anos do 
trabalho valioso que vocês fizeram. Isto os perturbaria totalmente. Mas quando vocês 
aprendem como assumir esta energia, trabalham com ela de forma muito eficiente em 
sua vida, equilibram a sua biologia e criam grande abundância em sua vida, esta é a 
prova. Este é o padrão que outros humanos estão procurando. 

Assim, no curso dos próximos nove meses, obviamente estaremos falando com todos 
vocês, perguntando-lhes: “O que fizeram hoje com a sua Nova Energia? Vocês se 
levantaram e apenas pensaram sobre ela? Vocês a criaram como outro filósofo, como 
apenas outra noção que desafia o pensamento ou vocês a estão aplicando realmente em 
sua vida? Vocês estão realmente surgindo para se tornarem padrões e criadores na Nova 
Energia? Algo mais? 

SHAUMBRA 4: Uma coisa muito breve. Quando Kuthumi e eu estávamos trabalhando nos 
livros juntos, há uma seção sobre a nossa criação, nossa criação de – em suas palavras – que não 
há nada lá fora. Não há nada lá fora, além de você. E agora nós estamos, e eu acredito que isto 
seja muito real, eu o experienciei, mas há algo lá fora que não somos nós, ou é? Esta energia que 
estamos reunindo com isto é tão intensamente desafiadora – somos nós? Isto é de fato algo... 

TOBIAS: É realmente – agora nos tornamos filosóficos aqui – mas eu responderei. Ela é 
realmente – são vocês. Ela é você e o resto dos humanos em um tipo de consciência de massa, e 
ela é também as entidades dos reinos não físicos. Mas o aspecto disto que é você, é um você do 
passado, entende. É uma parte sua do passado que era a Velha Energia que se agarrou e se 
manteve na Velha Energia, que entrou no drama, no medo e em todas estas outras coisas. A 
outra parte que era muito linear e muito orientada e separada pela dualidade. Mas, uma parte sua 
não parte necessariamente. Vocês apenas evoluem além de suas limitações. Mas isto mostra o 
apoio novamente para que vocês voltem nestas energias da qual falamos. Assim, em certo 
sentido, sim, é você e os outros, mas é o você do passado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (da Internet, lida por Linda): Retornando à Junho, você 
discutiu que a humanidade precisa de administradores de negócios. Você disse que ficaria feliz 
em fazer discussões sobre o negócio na Nova Energia. Você consideraria em fazer uma 
canalização específica e separada para criar os modelos dos novos negócios? Como eu estou 
trabalhando com a formação de um negócio, eu adoraria a informação para me orientar a 
construí-lo na Nova Energia. 

TOBIAS: Soa como uma promoção para a próxima sessão “Pergunte a Tobias” que teremos em 
menos do que três semanas. Tratará dos negócios na Nova Energia e estará disponível em seu 
website local. Obrigado. 

PERGUNTA DA SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias. Esta é uma 
pergunta de Wilhelmina dos Países Baixos. Ela diz que está se tornando soberana por não 
parecer amar e compadecer-se daqueles que têm que partir. Eu posso agora ver que eles eram 
velhos laços, mas os inúmeros membros da família e os amigos dos quais me distanciei nos 
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últimos anos de um modo ou de outro, não me descreveria como um padrão de amor e de 
compaixão neste momento. Assim, a pergunta é como combinar o processo de me tornar 
soberana e ser compassiva ao mesmo tempo. 

TOBIAS: Realmente, a primeira coisa para se tornar soberana é ter compaixão e amor por você 
mesma antes de tudo.  Não pode fazer isto sem o amor por você mesma. Outros humanos que 
estão acostumados a se nutrir em outras pessoas e eles têm uma determinada definição, um 
modo que você, alguém deveria agir e responder a eles, como você deveria estar dando, dando, 
dando a eles. Este é um princípio muito da Velha Energia, e eventualmente drena a energia das 
pessoas, elas ficam doentes e então morrem, e então temos que tentar trabalhar com elas aqui. É 
um ciclo muito, muito velho. Vocês assumem um humano que aprende a se amar – algumas 
vezes eles têm que se separar de outras pessoas para fazer isto. Um humano que aprende que ele 
é Deus também – algumas vezes ele tem que deixar para trás outras coisas para compreender 
isto. Algumas vezes ele tem que abandonar tudo como Saint-Germain fez, como Kuthumi fez e 
eu e muitos, muitos outros. Você está aprendendo a deixar ir algumas das velhas coisas. Parta 
em sua própria jornada por algum tempo. Sim, isto vai deixar outras pessoas furiosas porque 
você construiu uma rede complexa com elas, uma rede de consciência, e elas sentirão a perda de 
sua presença. Elas também se sentirão zangadas e também se sentirão ansiosas, pois elas não 
podem se nutrir das coisas que elas chamam de amor e compaixão. 

Mas o que são realmente o amor e a compaixão? Bem esta resposta está dentro de vocês. 
Interiorizem-se e procurem como é se amar. Vocês vão ser as pessoas mais rígidas que vocês já 
chegaram a amar. É mais fácil “amar” – um tipo restrito ou limitado de amor – mais fácil amar 
outras pessoas, mais fácil ter compaixão. Eu fico um pouco perturbado quando ouço as pessoas 
usando indevidamente estas palavras. Algumas vezes a compaixão, quando uma pessoa a usa 
com referência à outra, significa que se supunha que fosse alguém fácil de derrotar, um bobo e 
alguém que desse, desse, desse todo o tempo. Este não é um relacionamento de energia boa ou 
saudável. Agora imaginem um mundo composto de seres totalmente soberanos que não 
precisassem se nutrir de outros, que não precisassem receber energia de outros, que pudessem 
criar, escolher, que pudessem ser quem eles são. Vocês não irão ter coisas como as guerras. 
Vocês não vão ter coisas como a pobreza. Todos são auto-capacitados por seus próprios 
méritos. 

Assim, algumas vezes, sim, quando vocês ou qualquer um de vocês se movem para as suas 
próprias mudanças quando entram na soberania, algumas vezes isto significa deixar ir as velhas 
coisas, e algumas delas não vão ser como estas. As boas notícias é que quando vocês chegam à 
compreensão verdadeira do amor, da compaixão e da soberania, então vocês podem restabelecer 
um relacionamento com aqueles a quem vocês deixaram ir o velho relacionamento e agora 
podem ter um relacionamento da Nova Energia e não um velho relacionamento cármico. 
Totalmente diferente. Obrigado. 

SHAUMBRA 6: E ela já tinha uma outra pergunta. Ela queria saber por que você se referiu a 
Ramtha pelo velho nome durante a pergunta de gnost e a sessão de respostas. 

TOBIAS: Nós usamos o nome Ohamah, que é a – o que vocês diriam – a grande ou a maior 
energia. Ramtha foi um caráter, um aspecto de Ohamah que existiu em uma existência 
particular. Freqüentemente nós confundimos estas e Cauldre grita para nós agora dizendo que há 
outras implicações, de um ponto de vista legal. Mas isto é o que é. A energia de Ramtha está 
ainda muito presente na Terra ajudando a guiar muitos, muitos humanos em sua nova 
compreensão. Nós tendemos a trabalhar mais diretamente com a energia total de Ohamah. Mas 
as energias, novamente, são muito semelhantes. 

SHAUMBRA 6: Obrigada. 



155

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (da Internet, lida por Linda): Você pode refrescar a minha 
memória e me dizer por que eu voltei aqui? (Alguns risos). Eu sei que sou quem escolheu isto, 
isto faz sentido, mas eu nunca o teria suposto. Mas quando eu me encontro sentindo somente 
parte mulher, mãe, artista, professora e não sinto que estou sendo ou fazendo qualquer uma 
destas coisas com toda a minha presença, eu não completo qualquer uma das minhas paixões 
que descrevo aí, e até aprecio menos as recompensas ao vivê-las. E, sim, eu respiro, mas talvez 
somente parcialmente. Seriamente, eu preciso de alguma visão mais ampla nesta situação, por 
favor, e por que é assim? 

TOBIAS: Absolutamente. Voltar à Terra neste tempo foi, na realidade, uma escolha por todos 
vocês. Não foi por razões cármicas. E como lhes dissemos antes, vocês terminaram tudo isto. 
Vocês não precisavam voltar aqui. Mas, entretanto, quando viram o potencial e a oportunidade 
nesta era de transição para a Nova Energia, em certo sentido, vocês quase não puderam lhe 
resistir. Vocês fizeram parte da criação da Terra, passando pelas eras da Lemúria, da Atlântida, 
da era de Cristo e agora entram nesta nova era da Nova Energia. Vocês quase não puderam dizer 
não. É como se vocês tivessem que ver como este jogo termina. Vocês sabiam também – todos 
vocês – que teriam muito a oferecer aos outros humanos, uma riqueza de experiência. Vocês 
sabiam que teriam muito a ensiná-los, sendo os ensinamentos através do Círculo Carmesim, ou 
as coisas que vocês desenvolvessem por iniciativa própria. Mas vocês sabiam que haveria 
milhões e milhões de humanos, como há hoje, clamando por um novo modo. O velho modo é o 
velho modo. Eles estão procurando um modo novo e diferente. 

A maior parte de vocês veio à Terra em algum lugar há 30 a 60, 70 anos atrás, sabendo que o 
tempo não era bem certo, que havia coisas que tinham que mudar na Terra. Primeiro, tínhamos 
que passar pelo potencial da guerra nuclear e pela devastação da Terra. E tínhamos que passar 
pelo período do milênio, outro tempo potencial para que a energia da Terra basicamente 
passasse por um colapso. Nós passamos por tudo isto e agora nos últimos seis anos, estamos 
marchando em direção a esta era da Nova Energia. Assim, o tempo está certo. Vocês estiveram 
mantendo um padrão, assumindo mais coisas mundanas em sua vida – empregos, famílias ou 
coisas como estas – esperando pelo tempo certo e que outros humanos erguessem a sua mão 
para dizer: Eu estou procurando algo diferente. Eu estou procurando um professor que possa me 
ajudar a encontrar o meu próprio caminho. A hora é aqui e agora. O tempo está aqui, mas 
novamente muitos de vocês estiveram acostumados a esperar, estiveram acostumados a esperar 
pela consciência de alcançar isto que ainda estão esperando. E nós estamos aqui para encorajá-
los agora que é o momento. 

Não estamos falando sobre prosseguir e evangelizar. Não há necessidade de fazer isto. Há 
muitos humanos neste mundo agora que estão procurando um professor espiritual. Eles estão 
procurando alguém que seja um guia humano com eles durante o processo de ascensão. Assim, 
o tempo é agora. É a paixão de Shaumbra fazer este tipo de trabalho e ele está aqui agora. 
Obrigado. 

LINDA: Mais duas perguntas. 

TOBIAS: ... que seriam quatro. 

LINDA: Você sabe que teremos uma festa hoje. 

TOBIAS: Eu pensei que estava em uma festa bem aqui. (Risos) 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (um homem ao microfone): Tobias, estamos muito felizes 
por nos reunir nesta tarde. E eu quero lhe agradecer muito, muito por compartilhar os materiais 
da energia sexual. A pergunta é que em duas semanas – um pouco mais de duas semanas – será 
2007 e acontecerá o salto quântico. Há uma mensagem ou algum tipo de pensamento que o 
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Círculo Carmesim poderia gostar de compartilhar com a sua contraparte terrena do Círculo 
Carmesim também conhecido como CCEC? 

TOBIAS: Realmente. Realmente esta mensagem é, como vocês dizem, a era desta Nova Energia 
está aqui. O salto quântico está aqui. Os humanos continuarão a passar por muitos, muitos 
desafios em seu caminho neste e através deste. Só porque atingimos esta data de 18 de Setembro 
de 2007 não significa que todos os humanos subitamente se reconciliarão um com o outro. Há 
ainda todo este período de transformação. Mas o que dizemos é que desta data em diante, 
mudará o potencial de tudo – a habilidade de fazer mudanças rápidas, de fazer mudanças fáceis, 
a habilidade de inventar e de criar toda a mudança para a humanidade como um todo. Vocês 
podem aceitar esta energia agora, vocês não têm que esperar. Mas estamos falando sobre 
quando as coisas alcançam uma... quando a consciência – temos que usar palavras que não são 
muito exatas – mas quando a consciência se acelera a este ponto, quando ela evolui tão 
rapidamente que ela literalmente sai das velhas rotinas para um tipo de sistema totalmente novo 
que não inclui as rotinas sob qualquer condição. Assim, não esperem grandes mudanças em 19 
de Setembro, mas esperem o potencial de que tudo mude depois disto. 

Com isto, novamente como já dissemos, mais e mais humanos irão buscar respostas espirituais. 
Eles irão procurar respostas verdadeiras, não apenas regras, nem trivialidades. Eles irão procurar 
um modo de administrar e experienciar a sua vida de um modo totalmente novo, e é a isto que 
Shaumbra se refere. Vocês não estão aqui para serem seus gurus. Vocês não estão aqui para 
serem os seus líderes. Vocês estão aqui para que sejam um padrão, um guia humano para lhes 
mostrar que isto pode ser feito. Vocês não tiveram isto, Shaumbra. Nenhum de vocês teve isto. 
Vocês estiveram passando por isto primeiro. Vocês não tiveram outros humanos que já tinham 
passado por isto, que pudessem dizer que isto poderia ser feito. Vocês irão passar por esta selva 
muito escura e confusa – passando primeiro por ela – sem saber se ela era toda de um monte de, 
como vocês diriam, de bosta. Sem saber se os estavam conduzindo em círculos ou sem saber 
que tipos de demônios estavam espreitando por trás das árvores. Uma vez que passe o primeiro 
grupo, ele essencialmente cria um caminho. Agora os outros humanos têm que fazê-lo por 
iniciativa própria, mas pelo menos eles sabem que isto pode ser feito. Nós obviamente iremos 
falar muito mais sobre a Nova Energia, mas lhe agradecemos pelo seu trabalho e pela sua 
pergunta. 

SHAUMBRA 8: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (Da Internet, lida por Linda): Por favor, deixem-me saber por 
que eu criei a experiência de ter um relacionamento com uma pessoa que não está disponível e 
não quer deixar a família? 

TOBIAS: Por uma variedade de razões. Um compromisso viria à mente aqui, mas também 
compreendendo em seu nível mais profundo, você sabe que há outras coisas que chegarão a sua 
vida, e se você ficasse muito ligada com um compromisso particularmente com quem você fala 
aqui, teria sido muito desgastante energeticamente. Teria sido maravilhoso talvez, mas teria 
desviado a sua atenção de outras paixões que você tem. Assim, você se permitiu um pouco de 
sabor, mas não teve a refeição completa. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (Um homem ao microfone): Oh, Tobias, Tobias, Tobias. 
(Tobias ri). O que eu vou fazer com você? Eu voei no meu cavalo alado, você sabe, para estar 
aqui como uma ajuda ou um padrão da Ordem do Círculo Carmesim, assim eu poderia me 
juntar a você nesta conferência para uma magnífica festa, e realmente eu não tenho uma 
pergunta, mas ela está sendo formada agora. 

TOBIAS: Há uma epidemia hoje. Muitas ausências de perguntas durante as nossas perguntas. 
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SHAUMBRA 10: Uma já surgiu agora realmente, e você sabe que eu tive um ano 
extraordinário em termos de apenas experiências surpreendentes – sistemas de crença que foram 
alterados e algumas que... 

Tobias: Foram arrancadas? 

SHAUMBRA 10: ... arrancadas e deixadas ir, e como resultado, por exemplo, no último ano eu 
não fiz nenhuma corrida. Eu costumava correr 50 quilômetros a cada semana apenas para 
manter o meu peso sob controle. Eu não fiz nenhuma corrida. Eu não ganhei qualquer peso 
praticamente. Também eu estive sem beber álcool por 20 anos, e eu deixei ir este sistema de 
crença de ser um alcoólatra e recentemente voltei a beber, e embora por algum momento 
houvesse um pouco de medo, como se realmente eu tivesse permitido o sistema de crença a 
continuar ou não, bem, eu sei por um fato agora que está muito claro que isto desapareceu. E eu 
estou apenas curioso em saber, e a propósito, sabe que você estava muito zangado na prisão 
quando agora eu penso nisto. 

TOBIAS: Muito zangado. 

SHAUMBRA 10: Você estava muito zangado e eu me lembro. Retornando a minha pergunta... 
Eu pensei que eu apenas colocaria isto lá... Eu imagino se você tem qualquer sugestão quanto a 
qual sistema de crença agora eu deveria apenas deixar ir? (Alguns risos). 

TOBIAS: Realmente, os sistemas de crenças são uma coisa brilhante. Eles são brilhantes. Eles 
apenas se tornam sem brilho quando são presos ou trancados. Isto acontece muito 
freqüentemente, naturalmente. Um humano desenvolve um sistema de crenças e não permite 
que esta crença evolua. Eles o prendem. Eles o aprisionam, usando os seus termos, e eles então 
acreditam que esta é a única crença. Os sistemas de crenças são realmente muito criativos. Eles 
inspiram. Eles expandem. Eles permitem que um ser humano compreenda os seus sonhos e eles 
permitem a um anjo humano realizar toda a sua jornada. Não há nada errado com as crenças sob 
qualquer condição, contanto que vocês permitam que eles se expandam, mudem, fluam e se 
adaptem às novas situações continuamente. Você teve um sistema de crenças muito trancado 
sobre ser um alcoólatra. Isto o aturdiu. Você estava hipnotizado em acreditar que era um 
alcoólatra. As boas notícias é que isto o induziu à autodestruição nesta existência porque você 
estava neste caminho. As más notícias é que você continuou a manter este sistema de crença em 
um tipo de modo de pensar muito temeroso, que se você deixasse ir isto, você retornaria ao seu 
velho eu bêbado e demoníaco (Alguns risos). Mas isto é como você sentia e não 
necessariamente como eu sinto, mas você tinha medo de voltar a este velho você. Assim você 
manteve este sistema de crença com muita rigidez. 

Agora obviamente, deixe que este sistema de crença mude agora e se expanda ao ponto onde 
talvez o sistema de crença agora seja este que você era, o que você chamaria, um alcoólatra. 
Você estava psicologicamente viciado ao álcool. Mas agora isto se expande e você diz que isto 
não é mais uma limitação que você não tem que se chamar, mas você teve esta maravilhosa 
experiência de se exceder nas bebidas e então aprendeu como era parar de beber. Assim o 
sistema de crença se expande e evolui agora e esta é uma coisa divertida de se interagir. É o seu 
sistema de crença. Você o criou. Agora sinta e observe como ele se expande. É você, mas ele 
tem uma energia da força vital nele que o mantém movendo. Assim aonde isto vai em seguida? 
O que isto faz? Não é que negamos algo sobre a crença que você era um alcoólatra e então se 
tornou um alcoólatra que cortou o álcool – dois sistemas de crença diferentes que estavam se 
destruindo. Mas agora isto evolui a um sistema de crença maior. E o que é isto? Você escolhe. 
Você deve agir. Deve acrescentar a sua energia e observar como isto evolui. Se não o fizer, 
talvez, como o modo que está indo ou virando ou se desviando, você poderia sempre recriar isto 
de um modo novo. Não tem que estruturá-lo. Não tem que conseguir um martelo, tábuas e 
pregos para tentar fechar e modelar este sistema de crenças. Ele está continuamente fluindo e 
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refluindo, mas você pode também guiar a sua direção. Assim meu querido da luz, o que quer 
acreditar hoje? 

SHAUMBRA 10: Eu não acho que queira acreditar em algo. Eu só quero estar totalmente 
consciente. 

TOBIAS: Esta é uma boa crença. Você acredita que pode estar plenamente consciente? E então 
o sistema de crença o leva a este fluxo de consciência. Mas você não fica preso ao limitar esta 
crença porque pode ir além da consciência que é uma outra série de discussões. 

SHAUMBRA 10: Está certo. Eu lhe agradeço muito e eu brindarei a isto. (Risos e aplausos) 

LINDA: Última pergunta. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (da Internet, lida por Linda): Eu desejo compreender e saber 
a diferença entre o autocontrole como discutido nas sessões de Oslo e a tecnologia padrão. 

TOBIAS: Os humanos tendem a se controlar de maneiras muito diferentes que se relacionam 
com a pergunta e a discussão que estávamos tendo. Elas assumem um sistema de crença e então 
o controlam. Eles o limitam, e essencialmente eles sufocam este sistema de crença ou este 
potencial de criação. Eles o sufocam e o limitam, limitando, portanto, as suas experiências na 
vida. Uma vez que deixam o controle fora de suas crenças, suas energias ou suas criações, eles 
se expandem de maneira que vocês nem podem começar a entender neste momento. Quando 
deixam ir os controles, quando deixam este cavalo alado se elevar verdadeiramente, vão ser 
criadas coisas que são muito diferentes em sua vida. Vai ser criada a habilidade de curar ainda 
que haja aqueles que digam que isto não possa ser feito. Bem, então isto não pode, mas se você 
acredita que o padrão da pura célula saudável e rejuvenescida pode irradiar a cada outra célula 
em seu corpo e enviar uma mensagem, uma comunicação, real e literalmente um sinal 
eletromagnético a todas as células doentias, desequilibradas, isto é possível. Se vocês tiram os 
controles e as limitações, qualquer coisa se torna possível neste ponto. 

Quando fazem isto, quando se tornam os humanos capacitados que têm a habilidade de se curar 
e de viver abundante e alegremente, isto se torna o padrão de todos os outros – todas as outras 
pessoas. E é isto do que se trata a essência do ensinamento de Shaumbra. Então dizemos a todos 
vocês, como dissemos a Luke, dos sistemas de crença – não há nada errado com eles. Vocês são 
um ser criador que usa um sistema de crença ou um conceito de energia para experienciar as 
suas criações. É somente quando vocês controlam ou limitam a sua crença que vocês estão 
controlando e limitando agora o seu eu criador. Tirem os controles. Prossigam e sejam 
excêntricos, sem ter o tipo total de colapso que Kuthumi teve. Deixem ir os controles que vocês 
têm em seu corpo e em sua mente e comecem a experienciar algo totalmente diferente. 

Com isto Shaumbra, desejamos a vocês a melhor época de festas. Sem lições de casa. Sem 
lições de casa desta vez. Nós vamos lhes pedir que simplesmente apreciem e experienciem a 
vida. 

E assim é. 

Tradução: Regina Drumond reginamadrumond@yahoo.com.br



159

~ Série do Professor ~ Shoud 6 ~
"NOVA ERA, NOVA ENERGIA, NOVA MANEIRA”

Apresentando Adamus Saint-Germain
canalizado por Geoffrey Hoppe

Apresentado ao Círculo Carmesim
6 de Janeiro de 2007

Eu sou, sim Eu sou, magnífico, sábio, incomparável, brilhante, santo, e como provavelmente 
adivinharam, não sou Tobias. Eu sou Adamus Saint-Germain e vocês não são. (Risadas) 

Bem-vindos a este novo ano, Shaumbra. Se puderem chegar a tal ponto de poderem falar de si mesmos 
como eu falo de mim mesmo, verdadeiramente seria uma hora de iluminação. Quando não se sentirem 
desconfortáveis quando puderem de fato tomar posse de sua própria magnificência tanto quanto eu 
tomo posse da minha grande magnificência, descobririam que isto não é uma coisa egoísta. 
Simplesmente é. Descobrirão que não há nada de que se envergonhar e se esconder e ter que fazer 
disto um ato humilde de sofrimento. Que possam proclamar a todo mundo que vocês são grandiosos. 

E pensem aqui por um momento, o quão chocante isto seria para sua família e seus colegas de trabalho 
ouvirem vocês entrarem e dizer, “Eu estou aqui! Eu sou magnífico! Eu sou o que sou! Eu sou 
grandioso e eu sou sagrado e eu sou elevado e sou soberano, e vocês não são” (Um montão de risadas). 
Mas talvez tenhamos chegado a este ponto, Shaumbra, talvez seja tempo de sair da velha maneira e 
alcançar a nova.

Proclamar minha magnificência me dá muita satisfação. Porque não podem proclamar a sua? Têm 
medo do que os outros vão dizer. Talvez isso provocará um pouco de energia em movimento. Talvez 
isso criará algumas questões. Talvez causará algumas colisões energéticas. Mas talvez seja hora de sair 
do velho modo e entrar em um novo. Para tomar aquele tipo de posse de si mesmos onde não se 
envergonhem de dizer que eu sou acessivelmente brilhante e bem aparentado, quando eu sou criativo e 
imaginativo muito mais que todos outros. Assim vejam que isso aperta alguns botões aqui. Vocês
encontram-se encolhendo-se um pouco em sua cadeira – “Saint-Germain, eu não quero que ele me 
atormente hoje. Não quero que ele faça surgir meus defeitos e culpas, assim farei isso hoje, tentarei”.

Assim damos inicio a um novo ano, mas muito mais do que um novo ano. Damos inicio a uma Nova 
Era. Agora, não existe um ponto especifico no tempo em que esta era começa. Não se pode dizer que 
ela começa hoje. Esteve em evolução e processo por milhares de anos? Lembram-se? Lembrem como 
há 2.000 anos atrás ajudaram a trazer isto para a Terra. Vem evoluindo e se expandindo desde então e 
agora chega nesta nova era. Eu vou batizá-la a era da consciência. Movemo-nos alem da era de Cristo, 
que foi a época de introduzir a semente divina. A época de começar o processo de nascimento para a 
integração do aspecto humano de vocês e dos outros aspectos de vocês. Assim nos movemos agora 
dentro da realização consciente desta integração. Uma realização que sem duvida vocês são Deus. 
Vocês são Deus também e vocês são Deus. Não há mais necessidade de separação do humilde humano 
sentado nas cadeiras e a grandiosa magnificência de tudo o que vocês são. A parte de vocês que é 
Deus. Oh, livrem-se dos velhos conceitos de Deus se verdadeiramente querem compreender quem são. 
Tobias falou em detalhes sobre isto. Desfaçam-se da imagem de Deus como um homem, como todo 
poderoso, todo conhecedor. Tenho que lhes dizer, Deus não conhece tudo. Deus não deseja saber tudo. 
Desfaçam-se de toda esta imagem de Deus em um estado de ser julgador, da imagem de Deus 
distribuindo favores para apenas alguns de seu povo. Este não é Deus de maneira nenhuma. Como 
dissemos antes, este é o vírus de energia. Que esta reduzindo e deturpando e deteriorando a 
consciência humana. E isso é o que vocês têm cultuado. É para isso que têm entregado o seu dinheiro. 
Fazem aquelas doações para as igrejas e contemplam o que elas perpetuam – esta energia insidiosa que 
esta destruindo inclusive a estrutura do divino humano.

Assim entramos na Nova Era agora, vamos iniciá-la neste momento. Uma era de realização de 
consciência em relação ao que vocês são. Não repelindo mais este aspecto divino de si mesmos em 
alguma outra dimensão ou algum outro lugar. Mas trazendo-a para dentro, convidando-a para dentro 
deste espaço aqui mesmo e agora mesmo. Mas sem as velhas percepções do que provavelmente se 
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supõe que seja. Alguns de vocês pensam que quando sua divindade chega, de repente ficam psíquicos, 
adquirem um poder mental fora do comum. Que repentinamente podem fazer como eu faço, 
transformar pedras em ouro. Repentinamente sabem tudo e todos os adoram e os admiram e os 
colocam em um pedestal. Este é um conceito de divindade muito antigo. O conceito de que divindade 
é tudo e pode fazer tudo. Vocês poderiam também deixar isto para fora da sua porta agora mesmo.

A divindade é algo indescritível. Infinitamente pessoal muito alem de qualquer coisa que pudessem ter 
imaginado que tenha estado em sua velha consciência. A divindade é delicada, mas mesmo assim é 
resistente. A divindade é suave. Ela pode mover montanhas. A divindade é sabia alem de uma 
sabedoria que a mente possa ter, mas apesar disso a divindade não entende nada da natureza intelectual 
de vocês. Ela não se importa com o intelecto de vocês de maneira nenhuma. O maior bloqueio para a 
divindade entrar tem sido seu raciocínio e sua lógica sobre a vida. Raciocínio e lógica têm um lugar na 
sua realidade tri-dimensional. Ela tem seu lugar em ajudá-los a operar equipamentos, aprender como 
usar seus computadores, compor seu software. Mas não tem um lugar em tentar penetrar e 
compreender a profundidade e a natureza de sua alma. Ela não pode. Não pode. Nos movemos alem de 
tudo isto agora nesta nova era – a Era da Consciência – e ela começa agora. Começa exatamente agora.

Este vai ser um ano incrível. Chamem este ano do salto quântico. Cerca de nove meses à frente desta 
data a qual tem significado numerológico, significado astrológico, mas mais do que tudo significado 
na consciência. Vamos falar-lhes hoje sobre este ano, sobre as mudanças que podem esperar em quem 
são. Primeiro deixem-me tomar um momento para reestabelecer esta mensagem. Tobias esta fora hoje 
visitando seu corpo invólucro. Como ele já disse antes a vocês, há um corpo biológico que já nasceu 
esperando para que seu espírito entre dentro dele. Parte do seu espírito já esta lá, é claro, mas a maior 
parte do seu espírito esta esperando para entrar. Assim ele pode continuar a trabalhar com todos vocês 
de outros reinos, continuar a encorajá-los e apóia-los em suas  jornadas e seus projetos e suas criações. 
De vez em quando até mesmo os seres angélicos, ate os grandiosos e poderosos seres angélicos, como 
eu mesmo, temos que nos afastar da Terra por um pouco. As energias são pesadas e elas são muito 
exaustivas. Até quando se é um ser elevado, torna-se um pouco pesado ter nossa energia sempre em 
torno da Terra.

Vocês sabem que há gravidade conforme se relaciona às dimensões físicas -  se derrubam alguma 
coisa, ela cairá ao chão. O principio da gravidade. Há também uma gravidade espiritual – quanto mais 
perto se aproximam da consciência humana, mais pesada e forte ela se torna. Puxa energia. Suga 
energia para dentro exatamente como um buraco negro sugará energia do cosmos para dentro dele. É o 
que a consciência humana faz. Ela faz isso com vocês todos os dias, mas estão tão acostumados a isso 
que nem mesmo reparam que esta gravidade da consciência está justamente puxando-os mais e mais, 
repetidas vezes querendo fazer que façam parte dela. Querendo ter vocês de acordo com ela. Estão 
aprendendo a escapar de tudo isso. Estão aprendendo a serem soberanos, mas, como já descobriram, há 
algumas questões sobre se desprender de tudo isto.

Assim Shaumbra, ficamos cansados de vez em quando porque permanecer na Terra pode fazer isto. 
Pode tirar nossa energia. Então Tobias está no seu breve sabático (período de descanso) e estará de 
volta em menos de uma semana para lhes falar sobre dois assuntos muito importantes – Negócios da 
Nova Energia. Este é um assunto importante porque os negócios são o novo governo do mundo. Os 
negócios também se tornarão a nova religião do mundo. Agora nós não estamos falando somente sobre 
dinheiro, estamos falando sobre negócios em termos de transferência de energia – a entrada/saída de 
energia. A inter-relação entre os seres humanos e mais importante entre paises. A habilidade de 
imaginar, criar e manifestar. É disto que a real essência de energia dos negócios se trata.

Muitos de vocês vão estar entrando nisso este ano pela primeira vez, ou de uma maneira nova e 
diferente. Tobias lhes falará a respeito de como as energias de negócios mudam nesta nova era em que 
estamos. Também vai falar a respeito da saúde mental, de fato mais sobre o desequilíbrio mental. 
Quais são as razões pelas quais existem aqueles que são esquizofrênicos, personalidades múltiplas? O 
que poderiam chamar de deficientes mentais ou retardados. Qual é a energia essencial por trás destes? 
É cármico? É ambiental? É auto-infligida ou infligida do exterior? Permaneçam sintonizados para 
encontrar estas respostas. 

Meu querido amigo Kuthumi que veio no mês passado para fazer uma declaração provavelmente mais 
profunda e profética do que muitos de vocês se dão conta... A filosofia está morta. A filosofia tem um 
cenário muito velho e sórdido. Foi responsável por algumas evoluções muito interessantes da 
consciência humana, mas também por algumas crenças muito distorcidas – crenças que os humanos 
conquistaram e se agarraram. E então, como ouviram antes, quando um humano adapta uma crença, 
aceita uma crença, então eles a manifestam. Muitas vezes inconscientemente, ocasionalmente 
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conscientemente, mas vocês são seu próprio meio ambiente. Sua realidade é o resultado de como 
constroem seus sistemas de crenças. Agora não estamos dizendo para ficar sem sistemas de crenças. 
Isso é quase impossível até certo ponto. Isso é uma outra discussão completa, mas, em que escolhem 
acreditar?   Escolhem acreditar na bondade da humanidade ou escolhem acreditar em seu lado escuro? 
Escolhem acreditar em conspirações de que todos estão lá fora contra vocês? Bem, eles estão. Estão. 
Assim tenham o seu desejo e então o mundo conspirará contra vocês. Se acreditarem que são uma 
vítima que não tem poder próprio, então isso se tornará realidade. Vejam, vocês são assim tão 
grandiosos. São esse mestre de energia que pode criar algo. Criam esta ilusão de que são somente um 
humano. Criam uma ilusão. Vocês fingem que não sabem como é a morte. Fingem – sentados aqui, 
escutando aqui – fingem que não lembram de suas vidas passadas, assim então não lembram mesmo. 
Os sistemas de crenças criam tudo. 

Sistemas de Crenças... alguns podem estar mais na verdade ou em alinhamento do que outros. Alguns 
podem estar mais perto da sua verdadeira paixão de alma, sua energia de alma. Cada vez que se 
adaptam a um sistema de crença ou criam um para si mesmo, é como uma fábrica. Acabam exatamente 
de colocar energia nela. Vocês criaram o manual de funcionamento para sua pequena fábrica de 
consciência e logo começam a produzir rapidamente em série seu produto ou a realidade.  Os sistemas 
de crenças são tudo.

Alguns de vocês lutam com os sistemas de crenças. Por exemplo, tentam criá-los na mente. Estão 
jogando consigo mesmos e tinham que um sistema de crença que não é o que sentem, mas o que 
pensam. Vão e dizem, "Bem eu acredito em ser abundante", mas ainda não se sentem abundantes. 
Sentem que o mundo está controlado por alguns poucos, o qual está, que não dão nada aos outros, o 
qual não fazem. Mas vocês se esquecem de acreditar e sentir que não têm que jogar o jogo com eles. 
Vocês podem criar o seu próprio jogo. Assim, os sistemas de crenças são tudo, Shaumbra.

Kuthumi veio para falar a respeito de todo este conceito de que a filosofia está morta, jogando na 
mente, tentando analisar e resolver as coisas, tentando dizer algumas pequenas palavras encantadoras 
para fazer sentido de basicamente nada, a não ser os sistemas de crenças. É hora de dispensar isso.  
Hora de soltar isso. Tempo de viver e experimentar. Tempo de ir para dentro do que escolheram e 
desejam e não sobre todas as barreiras e coisas que os reterão atrás. Kuthumi, encantador Kuthumi... 
sua energia está muito presente e estará durante este ano. Ele será sua inspiração... sua inspiração.  É 
tão bom nisso, muito melhor do que eu sou.  Eu tenho uma função diferente com Shaumbra, o qual 
explicarei em apenas um minuto. 

Este ano vão ser requisitados, talvez desafiados este ano a fazer coisas e como ouviram hoje nas 
discussões anteriores dos Shaumbra que agora estão se aventurando lá fora, há bloqueios de caminhos. 
Há questões que surgem.   Kuthumi vai estar lá inspirando-os. Vai ser seu torcedor, seu treinador. Vai 
ser seu motivador. Vai ajudá-los a introduzir a energia inspiradora que é, a propósito, tudo ao seu redor 
agora mesmo. Vocês estão simplesmente escolhendo não senti-la ou integrá-la. Kuthumi vai assumir 
mais de um papel ativo com os Shaumbra este ano. Ele esteve fora nas outras regiões das dimensões 
por muito neste ano passado ajudando a equilibrar coisas que têm a ver com suas famílias espirituais, 
que têm a ver com essências de vocês há um longo tempo. Ajudando a criar algumas novas pontes e 
elos para que as energias possam se abrir e fluir uma vez mais, tanto em sua realidade aqui e nestas 
outras realidades que não estão conscientemente inteirados neste instante. Mas agora que o trabalho 
dele por lá esta feito, agora que estes canais foram abertos para permitir o fluxo do que vocês 
chamariam seu verdadeiro eu dentro desta realidade, ele vai estar aqui como seu inspirador 
trabalhando muito de perto de vocês... de tantas maneiras diferentes dando em vocês um empurrão 
criativo, ajudando-os a criar e solidificar sua visão, ajudando-os a ver um quadro grandioso da maneira 
em que vocês agem e da maneira em que todas as coisas verdadeiramente funcionam.  

Quan Yin... Quan Yin esteve muito quieta, às vezes não tão quieta, principalmente quieta nos 
bastidores. Kwan Yin tem representado a compaixão.  Kwan Yin tem representado a energia de Isis, o 
aspecto feminino.   Agora que vocês estão permitindo a si mesmos ser o feminino/masculino unidos 
novamente, vão encontrar a energia dela.  Isso vai se alterar e mudar este ano. Ela vai além da 
compaixão. A compaixão é certamente a total aceitação e respeito. Ela esteve trabalhando com vocês e 
trabalhando com o Conselho Carmesim para ajudá-los a entender o sentido da compaixão.   Podem 
aceitar, aceitar compassivamente, tudo a respeito de si mesmos – em vez de tentar rechaçar, em vez de 
tentar enterrar, em vez de tentar negar?   Podem aceitar tudo a respeito de si mesmos e tudo sobre o 
mundo ao seu redor?  Podem aceitar que há tribos e países que escolhem guerrear? Podem aceitar que 
há pessoas que escolhem morrer em combate?  Podem aceitar que há aqueles que escolhem viver na 
pobreza? Sim eles fazem. Sim fazem. Que a compaixão é a aceitação total de tudo o que é. 
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Quan Yin agora, este ano na nova era de consciência, vai estar trabalhando com vocês com este 
fundamento de compaixão e dizendo agora, agora o que fazemos? Agora que aceitaram a si mesmos 
totalmente, completamente, agora que têm compaixão por cada outro humano e honram caminho deles 
e honram suas escolhas, agora o que vão fazer a respeito disso? Agora que tem este fundamento de 
energia equilibrada – compaixão para consigo mesmo - o que vão fazer? Qual é seu próximo passo, 
criador? O que escolhe? E vai escutar essa canção de Quan Yin durante todo este ano, e agora o que?
Aonde quer ir? Como quer chegar lá? O que vai fazer logo que chegue? 

Assim entre as energias de Quan Yin, Kuthumi, e é obvio, do querido Tobias, que continua abrindo 
novas portas com vocês, ocasionalmente para vocês.   Querido Tobias, que tem essa energia de um 
avô, sábio e muito amoroso, mas mesmo assim Tobias ajuda a romper mais portas da consciência que 
nenhum outro ser que eu tenha visto. Ele atira fora a prece. Joga fora a meditação.  Joga fora todos 
aqueles que são frívolos, todas essa coisas que foram fundadas e apoiadas em uma completa velha 
energia e velhos sistemas de crenças.   Quem mais pode entrar em um templo Budista em Wesak e 
dizer que a meditação está acabada? Basta com isso! Ninguém a não ser Tobias. E ele diz isso tão 
amorosa e gentilmente, talvez eu precise tomar algumas lições com ele. E as pessoas simplesmente se 
harmonizam com isso. Assim vai ser um ano bastante interessante. 

Comecemos este ano respirando juntos. Não somente o ano, mas esta era.  É duro para vocês 
perceberem às vezes de que estamos dentro de uma nova era. Vejam, tempo, consciência – são todos 
como um rio brando... e as ondas do rio e as correntes abaixo simplesmente fluem através e uma sobre 
a outra assim, tão gentilmente que tudo o que vocês vêem é este belo rio, mas, entretanto, mudanças 
tremendas e movimentos de energia estão tomando lugar. Isso é o que está acontecendo agora 
mesmo... isso é o que está acontecendo agora mesmo. 

Assim vamos juntos tomar uma respiração profunda conforme começamos este novo ano e esta nova 
era da humanidade. E se me permitirem levá-los e estar com vocês como um grupo Shaumbra agora 
mesmo para expandir a consciência neste momento. Permitam-me levá-los a um lugar que eu visito 
muito freqüentemente. Não tem um nome. Não tem uma identidade que possam relacionar com os 
termos humanos. Chamem-no as outras dimensões.  Chamem-no o lugar especial. Eu inclusive o 
chamo às vezes de Pico dos Anjos porque nesta consciência ele me permite ter uma grande perspectiva 
de vistas maiores. Quase como estar parado em um topo de montanha prestando atenção, observando a 
terra, as aldeias. Às vezes com uma consciência e perspectiva expandidas, vocês conseguem uma idéia 
muito diferente de quem você é e de como as coisas vão a seu redor. 

Assim, se estiverem dispostos, se estiverem preparados e aptos, vamos abrir e expandir esta energia. 
Não a forcem com a mente, a propósito. Tudo o que fará será de fato freá-la ou inibi-la. Somente 
deixem-na fluir. Nós sabemos como trabalhar com as energias deste lado, as não físicas. Respirem 
profundamente e juntem-se a mim para expandir a energia a partir deste momento do agora...

(Pausa)

... através das dimensões... (pausa)

Não estão deixando o seu corpo para chegar lá. Não têm que. Podem permanecer em sua realidade, 
somente expandam para fora esta energia nova e diferente. Esta energia – o Pico dos Anjos – lhes dá 
uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo em sua vida. Às vezes tendem a ficar muito 
absortos em si mesmos.  Não estou falando respeito de cuidar de si mesmo.  Estou falando a respeito 
de absortos em si mesmos em termos de constantemente estar se preocupando, constantemente 
tentando resolver as coisas, constantemente analisando, se abandonando ao sofrimento, se 
abandonando a energias muito difíceis e pesadas, se abandonando à lástima.   Não se trata de ser auto-
indulgente. Trata-se de cuidar de si mesmo. Vejam vocês, confundem as linhas aqui. Se tornam auto-
indulgentes e depois se esquecem de cuidar de si mesmos.

Vocês escolheram ficar na Terra agora mesmo. Escolheram estar aqui nesta evolução das eras. 
Precisam cuidar de si mesmos de todas as maneiras.  Cuidar do seu corpo. Cuidar de suas necessidades 
materiais. Tomar conta das suas necessidades de amor dentro de si mesmo e de outros. Assim para a 
discussão de hoje, vamos simplesmente expandir sua energia fora deste lugar de perspectiva diferente. 
As vezes ficam presos dentro das energias. É muito, muito, muito difícil conseguir se libertar.

Agora aqui nesta energia – novamente, a mente serve a um propósito, mas nós vamos além disso. 
Vamos para dentro de um tipo de consciência ou realização. Abrimos a coisas que vocês não têm 
sentido ou experienciado por um longo, longo tempo – uma maneira diferente de fazer as coisas, uma 
nova maneira. Este é o título de nossa conversa hoje, uma nova energia, uma nova maneira. 
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Os humanos, vocês – os humanos em geral – tendem a ficar muito dentro dos velhos padrões e 
repetem os padrões repetidamente. Porque estão tão focados e às vezes tão auto-absortos em suas 
velhas questões, que não conhecem nada melhor. Se mantêm repetindo vezes sem conta. Nunca se 
incomodam em parar e dizer, existe uma maneira diferente? Há uma nova maneira? Não somente um 
novo truque no chapéu, mas existe uma nova maneira? E a resposta é enfaticamente, sim! Conto esta 
história de como fiquei preso em um cristal por 100.000 anos. Estava eu procurando as formas 
tradicionais ou as velhas para escapar deste cristal. Estava procurando em minha bolsa de truques –
tudo desde a força bruta ou a força intelectual ou mental, a desejar... fiz um monte de oração nesse 
cristal – um montão de oração. Nada disto funcionou, porque eram as velhas ferramentas e os velhos
truques. Só saí do cristal quando eu saí totalmente do que pensava que eu mesmo era e procurei uma 
nova resposta. Não veio de Deus. Deus não estava nem aí comigo no cristal. Não veio de outro 
humano. Não veio de nenhum outro lado, e não veio de minha velha bolsa de truques. Falaremos mais 
a respeito disso em só um instante.

Mas vamos falar a respeito deste ano que chamam 2007. É um ano "9". Não que vocês estejam sujeitos 
a energias de numerologia ou astrologia ou qualquer destas coisas, mas sim, elas têm uma influência. 
Sim, enviam uma pequena mensagem. Um ano "9" – conclusão.  Há números que são... seria difícil de 
explicar aqui, mas também números fora de sua realidade imediata de terceira dimensão que jogam 
aqui. Números que se reúnem – matemática que se reúne – agora mesmo neste tempo. Assim além 
deste ser um ano "9", há muitas outras, o que vocês chamariam, matemática cósmica tendo lugar.   Isto 
é como um tipo de malha ou trama de energia neste momento que faz isso ser tão apropriado para 
entrarem dentro do seu próximo nível. 

Ano "9" – ano do salto quântico. Um ano quando tudo se acelera tão rápido em termos de tecnologia, 
em termos de movimento de energia, em termos de inclusive consciência. Tudo se acelera muito 
rápido em sua Terra. Alguma coisa tem que se render. Alguma coisa tem que mudar. O que muda é a 
mera natureza da forma em que funciona a energia. Isso exige um salto quântico.  Isso finalmente afeta 
a consciência, a qual finalmente afeta as criações e finalmente afeta os inventos, as descobertas na 
Terra. Mas neste processo, particularmente quando alcançam um ano "9" e alcançam um número de 
conclusão, isso também ocasiona um tipo de limpeza na casa. 

Assim damos uma observada a partir nossa perspectiva aqui nos Pico dos Anjos, olhando o mundo do
alto, olhando a consciência e a humanidade do alto e o que vemos? Vemos que, primeiro de tudo, a 
maioria dos humanos nem sequer está consciente do que está se passando. Somente estão 
sobrevivendo. Estão tão auto-absortos, estão tão dentro de seu próprio vitimismo e limitações, que nem 
sequer notam o que está se passando. Alguns deles sentem coisas. Recebem indícios. Sabem que algo 
está mudando, mas geralmente o que tende a acontecer é que tomam como um mau agouro, vejam só. 
Quando os humanos têm sensações, tomam como um mau pressentimento. Tentam resistir às 
sensações. As sensações muitas vezes chegam como incômodas. Eles se sentem possivelmente muito 
estressados e sentem alguns dos sistemas de crenças... uma sensação.  Cada vez que uma pessoa tem 
uma sensação, igualam-na com o que vocês chamam de escuridão ou uma energia externa, porque 
foram treinados e programados a não sentir.   Assim então eles tentam puxar esta sensação para baixo. 
Sentados aqui em cima, aqui no Pico dos Anjos olhando outra vez para a humanidade, a maioria das 
pessoas nem sequer está consciente. Isso está tudo bem. Honramo-los por isso, mas temos um grupo 
aqui chamado Shaumbra que há muito tempo pediu algo diferente, pediu mais, pediu redescobrir o 
fruto da rosa dentro de si mesmos, pediu este tempo de mudança. 

Assim temos todas estas dinâmicas em jogo agora mesmo. A Nova Energia agora começa a chegar à 
Terra primeiro e está disponível para aqueles que estejam dispostos a usá-la. Temos muitos, muitos 
velhos sistemas de crenças a respeito das religiões, a respeito dos governos, a respeito do seu 
relacionamento com Deus, com todas estas coisas. Sentamo-nos aqui em cima no Pico dos Anjos e 
olhamos para baixo e dizemos, "2007 é o ano da colisão.  É o ano da colisão". Agora isso poderia se 
apresentar de muitas maneiras diferentes. Vejam, vocês têm energias que estiveram se opondo uma 
com a outra por um longo tempo, senão a natureza básica da realidade humana – a dualidade – as 
forças opositoras. E estas energias estão sempre tentando se revelar ao se opor ou fazer cenas uma com 
outra. Alguns de vocês às vezes se questionam porquê não temos paz na Terra.  Porque vocês têm a 
dualidade e a dualidade cria conflitos. Vocês sabem como são as crianças pequenas – poderiam pôr 
duas crianças pequenas juntas – duas crianças de cinco anos e elas jogam por alguns momentos e 
descobrem algo a respeito de si mesmas na outra pessoa. Mas depois de um tempo mais longo, 
geralmente começarão a brigar. Isso é energia colidindo e é energia tentando descobrir mais a respeito 
de si mesma. Assim as crianças brigam. Não que haja alguma coisa errada com o brigar. Eles estão em 
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uma etapa ou em uma fase de descobrimento. Descobrimento. Brincaram, descobriram algo. Agora 
brigam e descobrem mais. Chegam a se cansar de brigar, confiem em mim. Chegarão a se cansar de 
brigar e então vão entrar no que vocês chamariam de um tipo de paz ou aceitação. É a forma natural 
que a energia funciona. 

Viram isso funcionar dessa maneira dentro de si mesmos durante eons de vidas, inclusive nesta vida. 
Primeiro jogando, explorando a si mesmos e então quando querem mais profundidade, começam a 
dividir e brigar consigo mesmos, ao ponto onde finalmente se cansam disso, chegando a ponto de 
aceitação de si mesmo que permite que as energias mudem totalmente sua inter-relação. Permite às 
energias se dissiparem com esta coisa chamada dualidade.  Permite que o masculino e o feminino se 
juntem de novo. Permite que a escuridão e a luz se reintegrem. Permite a aceitação de tudo e depois 
quando estas energias estão nesse ponto de aceitação, estão exaustas na velha maneira querendo se 
mover para dentro do novo, é quando a real criação, a real criatividade começa a retornar ao primeiro 
plano. 

Mas como vemos isto, a humanidade em geral – colisão – este ano, colisão. Vão ver igrejas, por 
exemplo, colidindo umas com as outras. Elas estiveram tentando ser delicadas, educadas por um tempo 
agora na história da humanidade. Tinham que tentar fingir honrar os sistemas de crenças de cada um, 
mas basicamente por trás de portas fechadas, amaldiçoavam e amaldiçoavam e ridicularizavam os 
outros. Eles sentiam que estavam certos, inclusive tinham a retidão de Deus atrás deles. Deus se 
converteu em uma religião em cima da outra. Elas estiveram se contendo por um tempo, mas as 
mascaras vão escorregar e cair este ano. As energias vão colidir. Vocês viram um pouco desta 
evidência recentemente pelo novo papa – uma pequena escorregada.  O que aconteceu? Acendeu um 
fogo. O fogo foi apagado, mas só temporariamente. 

As energias vão colidir porque isso é o que fazem. As energias aprendem uma com as outras, por meio 
deste tipo de colisão. As energias vão colidir em termos de coisas como governos e negócios, e 
inclusive vai ter seu efeito de filtragem, poderia se dizer, na vida cotidiana dos humanos. Eles vão se 
encontrar colidindo com seus próprios sistemas de crenças. Um humano típico tem em algum lugar nas 
cercanias 3.7 milhões de sistemas de crenças primários em um determinado momento. Eu estudei isto. 
Monitorei e temos aqueles no outro lado que prestam uma atenção muito especial a isto.  3.7 milhões 
de sistemas de crenças existindo nesse cérebro de vocês em um determinado momento. Vocês têm a 
incrível habilidade de dividir em partes todos estes diferentes sistemas de crenças, tirando aquele
apropriado, ou dois ou três ou quatro quando necessitam deles em um certo momento.  
Constantemente estão transferindo em idas e voltas sistemas de crenças que servem ao propósito em 
particular. Atrás dos 3.7 milhões de primários, vocês têm muitos, muitos secundários. Quase chega ao 
infinito, ou até a ponto de produzir náuseas, ad nauseum como eu diria. 

Esses sistemas de crenças são pacotes de energia e esses pacotes de energia estiveram reprimidos por 
um longo tempo. Esses pacotes de energia vão sair do esconderijo agora mesmo e de dentro dos 
indivíduos, vocês vão ver uma colisão com seus próprios sistemas de crenças internos. Sistemas de 
crenças em relação ao que está certo e errado. Sistemas de crenças a respeito de como funciona a 
física, por exemplo. Sistemas de crenças a respeito de seus corpos e alimentos e muitos outros mais. E 
vocês sabem tão bem como eu o que acontece quando os sistemas de crenças colidem. Isso provoca 
uma explosão, não é assim?

Vocês vão ver isto. Vai ser muito predominante. Vão ver, muitas e muitas vezes, esta palavra colisão. 
Vão ver isto no mundo ao redor de vocês. Um pouco diferente de uma batalha. Um pouco diferente de 
um conflito. Essa palavra conflito não é tão apropriada como a palavra colisão. Vão ver consciência 
colidindo com consciência no mundo ao redor de vocês neste ano.  E logo vão ver como isso se 
manifesta. Se manifesta na mera natureza, simples e simbólica, assim como dois carros se 
estraçalhando um com outro.   É uma manifestação de duas pessoas quem tem sistemas de crenças 
muito conflitantes dentro de si mesmos que são atraídos um ao outro. Podem até mesmo nunca ter 
estado juntos em uma vida passada.  Podem nem sequer se conhecer e não ter nenhuma conexão 
energética em particular. Mas ambos estão no curso de uma colisão e se vão se encontrar um com o 
outro e colidir em um nível muito básico – um acidente de carro. 

Verão as colisões tendo lugar este ano com "quem têm riqueza" e com "quem não têm". Os "que têm" 
vão ter mais. Os "que não têm" não vão ter. E vocês vão ver estes dois grupos se ajuntando em seu 
próprio tipo de rota de colisão.   O mundo está estabelecido agora mesmo para os "que têm" desfrutar 
mais e os "não têm" ter menos, devido aos sistemas de crenças que ditam e dão forma e criam como as 
energias fluem através disso. Assim vocês vão ver mais de uma separação nas energias. Justo quando 
pensavam que elas deveriam estar voltando a se reunir... de certa maneira vocês verão uma separação, 
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mas cada vez que vêem uma separação de algo, entendam que é como duas extremidades de uma 
borracha elástica. Elas estão se separando, mas o que acontece é que estão ganhando um impulso e 
uma força que faz com que se batam de volta novamente. E isso é o que vão ver ao redor de todo o 
mundo este ano – colisões de energias. 

A natureza tem sua própria forma de colidir as energias, geralmente para servir a um propósito e 
geralmente para servir à humanidade. Vocês vão ver algo disso este ano. Já estão notando conforme 
iniciamos este ano, muito em breve estranhos e incomuns padrões climáticos. Não estamos dizendo 
agora necessariamente catastróficos. Não estamos falando sobre o fim dos cenários mundiais. Estamos 
falando a respeito de energias que estiveram separadas e de fato esticadas uma da outra, separadas uma 
de outra, quase que  artificialmente, e agora – "puff" (Adamus Saint-Germain faz o som de borrachas 
elásticas que se batem uma com a outra) – deixe-as retroceder com um puxão e elas vão colidir. 

A colisão de energias faz com que algumas coisas muito interessantes aconteçam. Faz com que os dois 
elementos separados tenham que se reavaliar a si mesmos. Queremos tomar o modelo, por exemplo, da 
luz e a escuridão – um assunto que a maioria dos grupos nem sequer penetrará. Não falarão a respeito 
da escuridão porque eles são, todos luz. E sentem que se falarem a respeito da escuridão vão de alguma 
maneira inadvertidamente atrair a escuridão e serem tomados pela escuridão.  E esse tipo de sistema de 
crença em si mesmo deveria ajudá-los a entender a falácia de todo o sistema de crença.  

A luz e a escuridão, estiveram separadas durante muito tempo. É também o que vocês chamariam de 
energia negativa e a positiva. Tobias falou com profundidade a respeito disto – o que elas realmente 
são, o que realmente representam. Mas em termos de consciência de massa, elas estiveram separadas. 
Estiveram apontando o dedo uma para a outra, particularmente essa energia da luz – balançando seu 
dedo contra a escuridão, falando do quanto ela é má é, que perversa é, que deveria ser apagada da face 
da Terra.   A separação, o pólo se faz mais e mais e mais. É quase como carregar dois elementos de 
energia dentro da banda curva da tira de borracha de um estilingue, se preferirem. Carregam a luz em 
um extremo do estilingue na banda e a escuridão no outro, e então os mantêm separados, estirando-os 
e estirando-os. Cedo ou tarde tem que ceder. E cede particularmente conforme nos movemos dentro de 
uma nova era e cede com um tipo de matemática espiritual e uma intelectual que está tendo lugar agora 
mesmo. Este é o ponto de "conceder". Se racha. A separação já não pode mais prosseguir. As energias 
retornam uma à outra, correndo uma para a outra, de algum jeito determinadas a mudar ou aniquilar 
uma a outra no processo, e então colidem. 

E então, vocês têm verdadeiro potencial para a mudança. Têm uma verdadeira explosão de energia que 
permite uma limpeza de algumas energias muito velhas e presas e dos sistemas de crenças. Têm um 
potencial como nunca antes tiveram. O potencial pode passar desapercebido. Todos poderiam estar se 
concentrando na explosão e se esquecer do potencial. Todos poderiam estar se concentrando em quem 
está certo e quem está errado. Foi a luz que fez isso ou foi a escuridão que fez isso? Foi um certo país 
que criou este problema ou foi outro país? Foi alguém em sua família – seu cônjuge – que criou isso?
Portanto, muita tensão fica concentrada na falta. De novo, todo este conceito de ser auto-absorto, não 
vendo o quadro maior. O quadro maior é que as energias poderiam já não suportar mais a separação, 
sendo estiradas até os seus limites, elas voltam a se encontrar, e agora naquele instante de colisão, 
muitas coisas podem acontecer. 

Um novo caminho de energia foi criado na colisão dos dois elementos em oposição chocando-se 
novamente um com outro. Um caminho energético que permite em si uma energia que existe em uma 
dimensão diferente. O atual entendimento e a atual consciência das dimensões é muito, muito áspera –
muito áspera e muito rudimentar. Muitos humanos equacionam isto como sendo simplista – temos a
terceira dimensão e a quarta dimensão, a quinta. Não funciona assim. As dimensões são uma coisa 
assombrosa. É um fluxo. É um redemoinho de energia. As dimensões não necessariamente conhecem 
limites ou fronteiras a menos que tenham sido estruturadas dessa maneira pelo sistema de crença 
humano ou consciência. 

Mas o que se passa aqui é que vocês têm a colisão de energias acontecendo de uma maneira muito 
profunda. Vamos chamar isto a colisão de consciência tendo lugar. Nesse momento de colisão está o 
potencial de introduzir nova energia do exterior a partir de outra dimensão. Agora isto poderia ser 
vocês pessoalmente. Poderia ser vocês como uma companhia com outros ou um grupo. Poderia ser 
Shaumbra. Poderia ser a humanidade em geral. Uma colisão acontece – um potencial para a nova 
energia entrar neste mesmo instante, e ali mesmo. 

É também o potencial nesta explosão dos elementos da consciência que colidiram, é o potencial para 
limpar velhas estruturas – energias que estiveram reprimidas, escondidas, enterradas, trancadas, 
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distorcidas, pervertidas, todo o resto destas coisas. Vocês têm um lindo momento aqui que está 
acontecendo, mas um momento que passa desapercebido para a maioria dos humanos porque 
novamente, em que estão eles focados? Estão focados no drama da colisão. E pintamos este quadro 
aqui – eles estão focados no fogo. Estão focados no terremoto. Estão focados no drama. Vocês vêem 
isto em suas TVs. Eles sobem e põem um microfone na boca de alguém, "Como se sente ao assistir 
toda a sua vizinhança explodir?". O drama... O que eles não vêem é este belo momento de colisão que 
está tem lugar que estabelece um tipo de intercâmbio de energia sem precedentes. Uma habilidade sem 
precedentes de mudar dentro de um nível todo novo. Estabelece o salto quântico. E isso é o que vai 
acontecer este ano – colisões – por todos os lados.

Não têm que ser colisões ruins. As colisões podem às vezes significar que estas energias chegam 
correndo de volta uma com a outra.  Dêem uma olhada em suas próprias energias masculinas e 
femininas. Vocês vêem que elas estiveram separadas por um longo tempo. Muito como esta linda cena 
na praia. O sol se está se pondo. As ondas estão quebrando lentamente. Ela está em um extremo, ele 
está no outro. Eles reparam um ao outro. Correm... correm pela areia para estar um nos braços do outro 
uma vez mais. Duas coisas podem acontecer: quando se juntam, quando chegam neste momento de 
colisão, um momento de reunião consciente, podem chocar-se na cabeça um do outro realmente bem 
forte. Os dois poderiam cair inconscientes no chão, voltar a se levantar e começar a atirar areia na cara 
do outro e se insultar mutuamente; ou podem cair graciosamente dentro dos braços do outro. Podem 
inclusive estar tão cheios de graça que a pele não se oponha a pele. Os ossos não se choquem 
ruidosamente com os ossos. Deixam que as energias simplesmente se lancem diretamente uma dentro 
de outra de novo. Essa é uma colisão também, vejam só. Essa é uma colisão energética de energias 
opostas. 

Vejam que não tem que ter o drama. Não tem que ter o caos ou a dor ou sofrimento. Pode ser um 
retorno juntos, mas nesse momento é uma colisão – uma colisão consciente – nesse momento também 
estabelece um potencial, uma explosão de energia que pode limpar todos as dores e o sofrimento e as 
lágrimas da separação, que pode tirar todos os anos e as vistas de maus hábitos, que pode tirar o 
acumulo de feridas e cicatrizes e camadas, que pode apagar tudo o que não é mais necessário ou não 
serve mais à nova entidade. 

Assim a colisão nesse belo momento ... simplesmente a congelaremos nesse momento. Vejam que as 
energias se chocaram uma com a outra. Se re-mesclaram e se reunificaram agora neste – vamos 
chamar isto de um baile de energia em colisão, o qual pode ser muito gracioso. Este baile da linda 
combinação dessa energia masculina e feminina que se chocaram uma com a outra – esse é o ponto 
chave, exatamente aqui. A luz e a escuridão colidiram uma com outra. Elas introduzem a 
profundidade, a brilho. Introduzem tudo.    Elas colidiram. Simplesmente vamos congelar e parar aqui 
nesse momento. Sintam essa energia.  Não tem que ser caos.  Não tem que ser aniquilação.  Não tem 
que ser prejudicial ou dolorosa. Dêem uma olhada neste baile de energia, porque contido neste 
momento enquanto os elementos tornam a se juntar, colidem juntos, isso criou uma explosão, criou 
uma energia de combustível que está agora, criando agora uma miríade de novos potenciais dentro 
dela. É um tipo de útero – útero de criação – que acaba de acontecer pela colisão ou pela reunião das 
energias. Neste belo momento, que podem por certo, em qualquer momento, suspendê-lo ou 
simplesmente congelá-lo-emoldurá-lo por um momento. Se vocês sentem que uma variedade de novos 
potenciais está sendo criada, as energias independentes ou as separadas tinham um número limitado de 
potenciais viáveis por si mesmos... quando estavam separadas, quando não estavam harmoniosas uma 
com outra.   Mas quando colidem juntas, os potenciais se tornam quase ilimitados. 

Na Velha Energia, vocês sempre estavam carregando em sua volta um certo número de potenciais ou 
escolhas – potenciais do que poderia lhes acontecer em sua carreira ou com outras pessoas. Mas 
porque estavam em um sistema de crença e consciência limitados, tinham um número limitado de sub-
potenciais que poderiam ocorrer em sua vida. É por isso que poderiam se sentar para se consultar com 
o que poderiam chamar de um vidente ou um psíquico. Tudo o que eles faziam era ler os potenciais de 
vocês – um número limitado, se bem que – um número limitado de potenciais, mas eles estavam lendo 
em seu campo de potenciais. Mas era limitado, e estava apoiado em um modelo ou processo 
energético, matemático e espiritual muito velho. Um número limitado de coisas que estavam 
disponíveis para vocês porque estavam operando em uma consciência limitada. Mas agora as energias 
colidem. Isso muda todos os sub-potenciais que as energias individuais tinham por si mesmas.   

Digamos que a luz – usaremos este exemplo muito básico – a energia da luz.   Digamos que ela tivesse 
500 potenciais em seu campo de potenciais imediato apoiado em suas crenças, apoiado na entrada de 
energia e na habilidade de saída de energia. E a energia escura ao outro extremo do espectro tinha 500 
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potenciais em sua base também. Não me citem nestes números. Estou dando um exemplo aqui. Havia 
500 potenciais primários dos quais escolher – número limitado de fato – bastante limitado. 500 
potenciais é nada. Cada potencial era um cenário diferente, uma rota diferente ou um caminho 
diferente. Cada potencial continha uma certa quantidade, mas uma quantidade limitada de energia de 
implementação. Se olharem cada potencial como um tipo de bolha, ela é também uma célula de 
combustível. É basicamente o caminho mais viável que poderia ser representado ou realizado na 
realidade da terceira dimensão. 

Assim têm uma energia de luz da consciência com 500 potenciais e uma energia escura da consciência 
com 500, e agora elas retornam batendo com força uma dentro da outra. Qual é a soma total de seus 
potenciais? Não 1.000, e inclusive não 500 quadrados, mas sim, é um número que não há referência na 
matemática humana neste instante, que poderia inclusive ajudar a entender isto. Mas sim são milhões e 
bilhões potencialmente, de potenciais. E a coisa interessante é que os potenciais não são somente 
espelhos ou não são somente extensões da velha base de energia potencial. Os novos potenciais que 
são criados na periferia da colisão dos dois elementos de consciência é um salto quântico em si 
mesmo. Vão além do que qualquer dos elementos individuais de escuridão e luz, poderiam ter 
conhecido por si mesmos. Esta energia em colisão acaba de entrar dentro do salto quântico. E isso é do 
que este ano se trata para todos na Terra.

É uma física – o que vocês chamariam uma física de aura espiritual omniversal que está tendo lugar. 
Não é necessariamente um sistema de crença.  Simplesmente é. É a maneira em que vocês trabalharam 
para construir o universo e trazê-lo para dentro da forma física. Os potenciais que ocorrem nesta bolha 
aqui – a colisão. Nós congelamos-enquadramos exatamente quando as duas energias se chocaram uma 
dentro da outra. Os potenciais são quase ilimitados, e há o potencial de introduzir o que chamamos 
Nova Energia.  Assim, no lugar de ter somente a soma total de escuridão e luz se reunindo, temos 
agora algo muito, muito mais grandioso. 

Aqui está a advertência. A maioria dos humanos jamais entenderá que novos potenciais foram criados. 
Vão se focar no drama. Vão se focar na colisão. Vão se tornar de novo auto-absortos, mesmo se for em 
um evento mundial que aconteça ou algo diretamente em seu lar. Tornam-se auto-absortos. Tornam-se 
cegos para o que está acontecendo porque só estão olhando para um lugar.  Só estão olhando para um 
minúsculo lugarzinho. Só estão vendo a colisão ou o acidente ou o drama.

Mas vocês, Shaumbra, como eu, são brilhantes. Verão que quando estas energias colidirem, mesmo 
que façam isto de uma maneira muito grande e explosiva ou mesmo que sejam mais de um tipo de 
colisão energética sutil ou silenciosa, vão ver isso neste momento inclusive em sua própria vida, neste 
momento, ah, há presentes da nova energia. Há dádivas para compreender o seu próprio ser de uma 
maneira que até agora jamais compreenderam. Vão entender que neste ponto de colisão há potenciais, 
há caminhos, há habilidades que jamais, jamais estiveram pressente antes.  Vão compreender que há 
novas maneiras de fazer as coisas, tanto se forem coisas velhas ou coisas novas. 

Agora, vão dizer, mas não deveriam estar todos conscientes disto? Essa energia não vai estar 
disponível para todos? Certamente está disponível, mas eles não vão estar conscientes. Novamente, 
porque eles estão se focando na Velha Energia – velha maneira. Eles de certa forma não querem abrir 
seus olhos para isso. Querem se focalizar no drama, na pena, no sofrimento.   Querem fazer algo para 
se distrair de suas vidas mundanas e aborrecidas e nada criativas que estão vivendo agora mesmo. Mas 
vocês, Shaumbra, vão ver isto como uma oportunidade... como uma oportunidade. Verão o potencial 
em todas as coisas, e então vão ter o seu direito de nascimento, seu direito a escolher o que querem 
tirar desses potenciais.

Agora vocês podem dizer, mas isto vai ser algo confuso porque em vez de somente um pequeno 
punhado de potenciais, vai haver milhões ou inclusive bilhões em alguns casos, como resultado de 
somente um incidente. Um incidente. Dirão, mas como escolho? Bem, aqui uma lei muito natural entra 
em vigor. Dêem uma olhada no seu desejo e sua paixão. Não a que vem do seu cérebro, não aquela 
humana limitada, mas para seu desejo. O que o faz se sentir bem? O que é que quer? O que o faria se 
sentir como um criador, capacitado, soberano? O que o faria se sentir alegre, jubiloso? Quando 
verificam que não é o que vocês "pensam" que precisam, mas o que sentem que escolhem, vejam só. 
Ficam todos confusos quando começam a pensar a respeito do que necessitam, porque entram em uma 
imediata energia de limitação, imediata energia de sobrevivência. Superem essa. Entrem no que “me 
excita”. Qual é minha paixão? O que é ousado? O que move montanhas da minha energia? E quando 
entrar nesse nível, esse que vou chamar de um nível muito egoísta – não auto-absorto, mas estando 
dentro do seu eu – de repente os potenciais, os milhões de potenciais lá fora, começam a se re-mudar e 
transformar a si mesmos. Alguns novos vão passar para o primeiro plano. Aqueles que não estiverem 
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dentro da energia do seu desejo e paixão, darão um passo para trás. Vejam que a energia sai do 
esconderijo para  encontrá-los e saúda-los, e agora em vez de milhões de potenciais dos quais escolher, 
agora os primários, aqueles que ressoam principalmente com você, seguem adiante. E agora você tem 
isto em um ponto onde pode fazer uma decisão muito simples - o que você escolhe?

Vou assinalar uma coisa aqui para vocês. Escolham algo... alguma coisa.  Possivelmente sentem cinco 
potenciais ou dez ou uma centena de potenciais entre os milhões que há aí. O potencial, por certo, é 
uma energia – uma verdadeira energia literal – que basicamente se torna o guia, seu guia, sua energia, 
para o desfecho e a manifestação e o tornar em realidade algo que estão escolhendo. Vocês escolhem o 
potencial, por exemplo, de um negócio, criando um projeto.  Algo em um nível diferente, talvez até 
podem dizer que escolhem o potencial de somente ser capaz de abrir e expandir a sua energia.  
Qualquer dessas coisas. Não fiquem demasiadamente presos, mas neste ponto aqui quando as energias 
e os potenciais se realinharam, os que são mais adequados e têm a melhor ressonância com o desejo de 
seu coração, vem para a frente. Escolham algo. Se não fizerem isto, vocês vão morrer.   Certamente. 
Vocês vão. Morrerão porque os potenciais estão aí para servi-los e se não os escolherem, eles vão 
embora e quando os potenciais partem... vocês têm que, outra vez, ver os potenciais como bolhas. 
Quando estas bolhas partem, vocês partirão também. 

Quando seu espírito e sua consciência vêem que não sobram mais potenciais, isso basicamente assinala 
o fim da sua existência física. Também representa um verdadeiro inferno quando chegam ao outro lado 
se não tiverem nenhum potencial. Isto cria uma dinâmica muito interessante deste lado. Escolham 
algo. Não ignorem os potenciais. Escolham algo e sigam com isso.   Cavalguem-no. É o cavalo alado, 
vejam vocês. É o cavalo, é o símbolo e a energia desta nova era. Subam nele e cavalguem-no. 

Enquanto estão cavalgando, vocês não têm que controlá-lo com sua mente.   Enquanto o estão 
cavalgando se o medo se juntar a vocês, entendam que esse medo é natural. É outra colisão de energia 
acontecendo, e utilizem-na para enriquecer a viagem. Se estiverem cavalgando este potencial da Nova 
Energia, este cavalo alado branco, permitam que isso evolua. Permitam que se expanda enquanto estão 
cavalgando nele. E enquanto estão cavalgando este cavalo da Nova Energia – Oh, é um cavalo mágico, 
mágico. Foi desenhado dessa maneira.   Enquanto o estão cavalgando, vão ver a si mesmos levantando 
vôo.  Quase podem sentir o caminho adiante de vocês. Mas enquanto estão voando alto e conforme 
observam como vai seu caminho, vão notar algo. O caminho diante de seus meros próprios olhos vai 
se expandir. Vai se expandir.  Vejam, vão estar sobre este cavalo, este potencial Nova Energia, 
cavalgando-o, divertindo-se com ele, criando com ele. E exatamente quando pensam que ele  vai levá-
los para uma certa direção – vocês estão guiando a si mesmos, cavalgando este potencial para uma 
certa direção – simplesmente ele vai se expandir, se abrir e revelar a vocês ainda mais da energia dele 
nesse momento. 

Não vai ser um caminho linear singular que os leva do ponto A ao ponto B. Não vai ser como a velha 
teoria da distância mais curta entre dois pontos. Não é uma linha reta.  É um desenvolvimento de novo 
potencial e nova energia que tira vocês do caminho de qualquer linha reta ou de qualquer linha de todo 
jeito. Estou falando a vocês esotéricamente de certa forma, um tanto anedoticamente. É difícil 
transmitir alguns destes conceitos. É difícil compartilhar com vocês o que a verdadeira nova 
consciência é, até que subam neste cavalo. O cavalo de potencial Nova Energia. Seu cavalo, por certo, 
não o meu. Vocês o alimentam. E limpam a traseira dele (algumas risadas). É o potencial Nova 
Energia e está agora disponível para vocês agora mesmo.

Há aspectos fenomenais desta Nova Energia. Há aspectos fenomenais desta nova era em que estão 
entrando. E vou lhes dizer agora mesmo – Nova Era, Nova Maneira-Nova Era, Nova Maneira. Isto 
significa, por certo, isto é – como dizer – isto é uma física. Isto é científico. Não é teoria ou filosofia.
Isto é específico, o que vocês chamariam, física interdimensional que está tomando lugar agora 
mesmo. Podem literalmente delineá-la e desenhá-la matematicamente – até certo ponto, porque quando 
nos arremessamos até a matemática altera a proporção de como as energias funcionam. 

Nova Era, Nova Energia, Nova Maneira. O que significa isso? Significa que vocês usam as mesmas 
velhas maneiras, as mesmas velhas soluções, os mesmos velhos truques todo o tempo. Encontram 
dificuldades, vão a sua velha bolsa de truques. E enquanto continuarem retornando à velha bolsa de 
truques, vão continuar a ter os velhos problemas. Utilizam as mesmas maneiras para fazer as coisas dia 
após dia após dia – para resolver as questões, para lidar com os desafios... Nova Era, Nova Maneira.

Venho a vocês hoje, como já notaram, de uma nova maneira. Não estou falando a vocês precisamente 
"daqui" (indicando um espaço pequeno), estou falando "daqui" (indicando um espaço muito grande). A 
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energia que transmito é diferente e a energia do Shaumbra é diferente hoje. Assim este Shoud é 
diferente. Nova Maneira.

Assim muitos de vocês – cada vez que escutam o sino de emergência vão para dentro de si mesmos a 
respeito de qualquer questão em sua vida... mesmo que seja lidar com um carro decomposto, lidar com 
um assunto de contas, vocês retornam a sua velha maneira. Retornam a uma maneira muito linear de 
solucionar problemas. Isso é de fato – nem sequer posso dizer uma maneira de solucionar. Não é nada 
criativo. Somente estão tentando tirar os mesmos velhos truques fora do mesmo chapéu sujo. Na Nova 
Energia isso muda. Há uma solução. Há uma nova maneira e é dramaticamente diferente da velha. 

Bom, como acessam isso? Como trazer isso? Bem não me chamem. É seu problema. Quero dizer isso 
amorosamente. É sua situação. É seu o fazer. É sua criação. Assim o que faz você? Bem, tomem uma 
respiração bem profunda para começar. Saiam da sua mente para dentro de si mesmos e explorem. 
Explorem. Em vez de retornar à mesma maneira de responder a mesma velha pergunta – como lidam 

com um chefe zangado, por exemplo. Bem geralmente, a maneira como têm lidado com isso é que 
retornam a sua velha bolsa de truques, mantêm a sua cabeça baixa, dizem algo legal, encontram uma 
razão para estar fora do escritório. Agora vão ter toda uma nova maneira de lidar com a situação, mas 
têm que tomar uma respiração primeiro, simplesmente para descarregar ou para reativar a maneira em 
que estiveram fazendo as coisas. Permitam-se abrir-se e expandir. Permitem-se descobrir uma resposta 
grandiosa, uma resposta talvez a partir daqui do Pico dos Anjos, uma resposta com uma visão de 
conjunto e uma perspectiva. 

Agora, não se surpreenda se quando tomar essa respiração profunda e se permitir escolher a resposta 
grandiosa, escolher a nova maneira, logo dez minutos mais tarde seu chefe não entre e o demita. 
Porque isso é uma nova maneira, não é assim? Isso os deixa em liberdade. Deixa-os ir. Vejam, vocês 
têm expectativas a respeito de como as coisas deveriam funcionar. Foram tão lineares por tanto tempo 
que de fato conhecem os resultados. Chegaram a ter expectativas da maneira em que as coisas se 
realizam. Há muito pouca, se é que há mais alguma surpresa na consciência humana. Tudo é tão 
previsível.   Tudo apoiado no ontem. Assim é como criam o amanhã. Seguem um passo após o outro 
de uma maneira muito, muito similar. Mas agora mesmo nesta nova era há uma nova maneira. 

Vai frustrá-los e confundi-los e zangá-los às vezes. Conforme estão procurando... estão procurando 
pelas respostas em um velho armário com algumas roupas realmente péssimas. Roupas que passaram 
de moda há tempos atrás. Isso vai confundir porque vocês vão dizer, bem como eu combino estas 
peças e ainda me mostro na moda e ainda me mostro atual.   Vão a um armário diferente. Esse é o 
problema. Estiveram retornando ao mesmo armário indefinidamente. Não sabem que, há um armário 
diferente. Bem, "hum", dizem. Assim fácil? É assim de fácil, Shaumbra. Há uma nova maneira. Há um 
novo armário. Há uma nova despensa. Há inclusive uma nova parte de seu cérebro, seu intelecto, que 
nem sequer olharam porque estiveram retornando à velha parte de sua mente repetidas vezes de novo. 
Há uma nova maneira de fazer as coisas na Nova Energia, e ela excede qualquer das suas expectativas. 
Assim não tenha nenhuma. Somente vai frustrá-los. Excede qualquer expectativa – de bom, mau, 
horrível ou indiferente.

Agora há outra coisa que preciso assinalar a respeito desta nova maneira. É imprevisível... 
imprevisível.  Vejam,  os humanos se colocaram em tal rotina e um padrão – mesmo que se queixem 
disso, comecem com entusiasmo... mas vocês usam as mesmas velhas soluções dia após dia. Procuram 
as respostas nos mesmos lugares vidas após vidas. Conhecem o resultado antes até de implementar 
algo porque estão operando de tal maneira linear previsível e limitada. A nova maneira é imprevisível. 
Não vão conhecer o resultado antes de iniciar a viagem. Não vão saber aonde este cavalo alado vai 
levá-los.   Pensam que está levando vocês de um lado do lago ao outro. Não está.   Imprevisível. 
Poderia levá-los diretamente abaixo para dentro do lago, e quando estão afundando dentro do lago a 
100 milhas por hora e temem por sua vida e temem que vocês e o cavalo, vão se esmagar com 
violência em pedacinhos conforme se estraçalham sob a superfície da água, e logo vão se afogar 
depois disso... é imprevisível. Imprevisível. E possivelmente nem sequer vão sentir a água porque 
possivelmente vão passar para uma dimensão e consciência totalmente diferentes exatamente nesse 
ponto de impacto – nesse ponto de colisão. Vão literalmente se mudar com vantagem do velho 
caminho linear. A nova maneira é imprevisível. 

Alguns de vocês não podem lidar com isso. São criaturas – são criaturas previsíveis. São criaturas de 
rotina. Às vezes são criaturas muito aborrecidas neste ponto. Levantam-se a cada dia. Vestem-se da 
mesma maneira. Alimentam-se da mesma maneira. Lêem o mesmo jornal. Escutam as mesmas 
tolices de outros humanos dia após dia após dia. Vocês são tão previsíveis.    Eu sei... Tobias não 
falaria com vocês assim.  São tão previsíveis às vezes que é frustrante para nós trabalhar com vocês. 
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Têm tanto medo de mudar, mas, entretanto... eu penso ter ouvido essa oração – "Querido Deus, eu 
quero mudança". Ela está aqui neste instante. A nova maneira é imprevisível.

A nova maneira é não científica também. Ao menos até o ponto em que a ciência expanda sua 
consciência e seja capaz de entender o que está acontecendo. Alguns de vocês chamaram a maneira da 
Nova Energia ser um caos porque nada parece ter sentido. Entrada – entrada de energia – não equivale 
a um resultado previsível. E essa é a verdadeira fórmula da Velha Energia. Energia dentro igual a saída 
previsível. E essa é a maneira em que vocês estiveram operando. A Nova Energia é diferente. Energia 
dentro, entre outras coisas, não existe necessariamente. Não tem que ser introduzida. Ela é 
potencializada e é ativada. Não precisa ser posta para dentro. Vocês estão acostumados a ter a energia 
indo fluir dentro de uma máquina ou de um eletrodoméstico ou algo assim – fluxo de energia-dentro 
com um resultado previsível no outro extremo. Quando conectam um ventilador na tomada elétrica, o 
ventilador começa a girar e vocês recebem um volume previsível de ar. E estão acostumados a isso, 
estão confortáveis com isso, e sua vida é similar a isso. 

Energia dentro equivale a saída previsível. Agora nesta analogia, não têm que conectar nada. 
Simplesmente é. A energia já está aí e disponível. Não têm mais que extraí-la de nenhum outro lugar. 
Uma vez que foi dada para a energia a permissão de ser ativada ou basicamente gasta para dentro desta 
arena dimensional e descoberta ou ativada, o resultado – a produção, como vocês diriam – é 
imprevisível. E isso vai confundi-los a princípio. Vai parecer uma confusão. Talvez esse ventilador 
sopre na direção errada. Esse ventilador é estranho, às vezes soprando forte, às vezes soprando suave. 
Esse ventilador de fato poderia parecer que está se movimentando e não soprando nenhum ar em 
absoluto. E vão ficar confusos e vão querer retornar às suas aborrecidas maneiras de fazer as coisas, à 
Velha Energia previsível. 

Tomem um momento entretanto... parem. Tomem um momento. Tomem uma respiração profunda. 
Algo está acontecendo aqui. O que parece ser caos não é caos de maneira nenhuma. É Nova Energia. É 
expansão. Vocês estão somente olhando um aspecto desse ventilador. Venham aqui ao Pico dos Anjos 
por um momento, para esta nova perspectiva, esta visão de conjunto. Respirem profundamente aqui e 
olhem o que realmente está acontecendo. Para a consciência humana, poderia parecer que esse 
ventilador estava funcionando mal – levem ele de volta aonde o compraram, xinguem a coisa. Mas 
dêem uma olhada no que está acontecendo em muitos, muitos níveis diferentes.

A principio o que parece ser caos e confusão, agora conforme respiram profundamente, respiram 
suavemente, de repente vão começar a ver o que está acontecendo. A energia está indo para dentro e 
fora da dimensionalidade. A consciência está mudando e se movendo para dentro e para fora. Tudo 
está mudando em múltiplos níveis todos ao mesmo tempo. Seu ventilador já não é linear. Há um efeito 
acontecendo em muitos, muitos diferentes níveis. O resultado pareceria ser imprevisível até que 
expandam sua própria consciência, até que se sentem aqui no Pico dos Anjos, e então descobrirão o 
que realmente está acontecendo. Então descobrirão a beleza e a alegria e a simplicidade de suas 
criações.

Nova Era, Nova Energia, Nova Maneira. Ano de colisão... e para vocês, Shaumbra, em particular, o 
ano de potenciais que previamente eram desconhecidos, mas sempre estiveram aí. Vocês são 
grandiosos e magníficos. Alguns de vocês inclusive estão se aproximando de minha grandeza e 
magnificência. Estão – tenho que dizer – tão presos às vezes. Estão tão auto-absortos e deploráveis e 
vítimas e patéticos também, essa é uma boa palavra.  Alguns da audiência aqui. Alguns outros que 
deveríamos atirar dentro deste cesto. 

Mas sabem a coisa encantadora e linda a respeito de vocês é que estão tão preparados para a mudança. 
Estão tão preparados para descobrir outras partes de si mesmos, estão tão preparados para sair do 
cesto, tão preparados para mover-se mais à frente. Vejam, a maioria dos outros humanos ainda são –
bem eles são uns lemingues (espécie roedor europeu campestre). Ainda estão apenas indo em círculos 
e somente seguindo deus sabe o que acontece e  não promete nada a eles. E vocês, Shaumbra, apesar 
de suas limitações – automóvel-impostas, por certo – apesar de seus medos e seu aborrecimento, 
querem mudar.  Querem isto diferente. Querem causar um impacto no mundo e querem descobrir algo 
novo para si mesmos. 

Vamos trazer agora a energia, conforme chegamos à conclusão desta minha maravilhosa dissertação, 
vamos introduzir a energia do Arcanjo Rafael. Por boa razão... por uma boa razão. É para uma nova 
maneira. Rafael foi um verdadeiro padrão de energia – um padrão por caminhar através do medo, um 
padrão por ir além da comodidade da zona caseira de vocês, a comodidade da consciência determinada 
de vocês. Rafael ajuda a expandir as energias primariamente através da transmutação do medo, 
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primariamente também através... esta é uma história engraçada. Rafael não somente ajuda a transmutar 
o medo, mas ajuda a transmutar a preguiça. E rimos disto conforme estamos falando porque vejam 
houve uma história que foi publicada muito tempo atrás. Uma história que é contada repetidamente 
muitas vezes por todo mundo. A história de meu querido amigo Tobit, a quem vocês conhecem como 
Tobias pai, e do jovem Tobias – o preguiçoso Tobias, o medroso jovem Tobias. Na sabedoria do 
Tobias pai, ele introduziu a energia de Rafael para acompanhar o jovem Tobias – preguiçoso, 
amedrontado Tobias – em sua viagem para recuperar algum dinheiro para o Tobias pai. Ele sabia que o 
jovem Tobias necessitaria de companhia e também de um pouquinho de sabedoria durante o trajeto. 
Também de alguém com bom senso e alguns limites, assim trouxe a energia de Rafael. 

Bem, juntos o jovem Tobias e Rafael partiram para uma viagem que não era a respeito de recuperar 
dinheiro. Era uma viagem a respeito de descobrimento, a respeito de transmutação do medo e a 
respeito de deixar de ser um completo imbecil e sair e fazer algo para variar em sua vida a não ser estar 
vagabundeando pela casa... Cauldre. Foi uma bela história que aconteceu há 2.500 – 2.600 anos. A 
história se recupera novamente. É tempo para outra viagem. Desta vez não é a respeito da preguiça e 
não é sobre o medo. Desta vez é a respeito de ativar potenciais previamente desconhecidos. É a 
respeito de ir além das zonas de conforto, de ser capaz de escolher um novo potencial e jogar com ele. 
É a respeito de tomar a energia de colisão – a colisão de velhas energias opostas e estar nesse momento 
de criar nova energia e novos potenciais além de seus sonhos mais selvagens. 

Assim o Arcanjo Rafael entra. Ele vai estar trabalhando com todos Shaumbra em sua nova viagem e 
simbolicamente, Rafael vai estar trabalhando com o *Sr. Bennack em sua viagem – a viagem 
Shaumbra. Rafael se juntará com o Sr. Bennack agora mesmo e estará com ele a cada momento, cada 
dia, cada noite, cada momento solitário e cada momento inspirado de sua viagem. Por isso agora 
começamos a nova história – a nova história do arcanjo e da viagem.  O Sr. Bennack não é Tobias. Ele 
é ele mesmo, mas representa o coração e o amor e o desejo Shaumbra, conforme sai para a sua viagem. 

Assim, vamos tomar um momento aqui e abençoar o dueto viajante aqui.   Estes dois que saem – um 
representando o humano, o outro representando o angélico; um representando o descobrimento e o 
outro representando apoio e nutrição. Assim com isso, querido Sr. Bennack, damos a ele as nossas 
bênçãos e esperamos avidamente a nova história com o Arcanjo acontecendo. 

Com isso, senhoras e senhores, Shaumbra e todos os que estão no meio, foi um prazer estar aqui 
celebrando com vocês a canalização de abertura para este novo ano da Nova Energia. Tomem minhas 
palavras com doçura. Tomem com bom humor. Tomem pelo que elas se destinam fazer – sacudi-los 
fora de algumas de suas velhas zonas de conforto e deixá-los saber que há uma nova maneira, Oh, com 
certeza, uma maneira muito melhor. Esta nova maneira, por certo, é muito mais simples, muito mais 
eficiente. A velha equação da quantidade de energia dentro tem uma limitação à quantidade da energia 
fora, já não se aplica mais. É como um completo novo processo de manufatura.  Não necessita uma 
quantidade específica de entrada para igualar uma quantidade específica de saída. Descartem essa 
equação. Na Nova Energia, a maneira é muito mais fácil.

Eu sou grandioso, magnífico, real e além de aproximação. 

Eu sou Adamus Saint-Germain.

* N.T.: 

O Sr. Bennack, como Adamus formalmente chama Dan (Dan Bennack), o Shaumbra que iniciou uma 
viagem em que visitará outros Shaumbra por todo o mundo. Começou por Denver onde compareceu a 

este Shoud 6, está agora no Havaí e sua viagem terminará no encontro do Salto Quântico em Taos, 
Novo México, em 18 de Setembro de 2007, depois de viajar por muitos paises no mundo. 

Tradução para o Português: Silvia Tognato Magini  silvia.tm@uol.com.br
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Eu sou o Professor Adamus Saint-Germain e quem ousa fazer uma pergunta hoje (Alguns risos).

LINDA: Esta era exatamente minha questão. Está certo, primeira pergunta...

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1 (lida da Internet por Linda): Olá, Adamus, Tobias, meu companheiro 
Kuthumi e turma (Linda diz, isto é muito longo, eu vou somente lê-la e quando você alcançar a parte 
principal disto, diga “Eu compreendi” e eu pararei.) Eu quero saber algo e dizer algo. Por que, oh, por 
que, oh, por que eu me sinto desconectado mais e mais dos Shaumbra e/ou das pessoas espirituais. Se 
elas olham nos meus olhos e elas são tão dogmáticas, tão presas na procura da nova energia – como 
comer velhas cenouras biológicas e reciclar tudo, até as suas fezes, usando roupas velhas, ligados a 
regras, mas dizendo que eles não estão, dizendo alô para a abundância. Eu sonho com isto. O desejo de 
pertencer a um grupo é grande. É como uma energia viciada, mas a cada vez que eu saio e encontro 
Shaumbra ou qualquer outro tipo de mentes – índigos – ou algo que chame...

ADAMUS SAINT-GERMAIN: (limpando a sua garganta para interromper Linda)... 

LINDA: Você compreendeu? Está certo.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Vamos dizer aqui que a energia de Shaumbra, do Círculo Carmesim, 
foi estabelecida muito diferente do que as organizações, grupos ou clubes dos quais vocês fizeram 
parte no passado. O Círculo Carmesim não é um clube. Ele não é um grupo. Eu acho que ele foi 
convenientemente definido por Tobias como uma afiliação global dos professores da Nova Energia. 
Mas, entretanto, há uma tendência para muitos que entram no Círculo Carmesim – o Círculo Carmesim 
é uma incubadora. Ela é uma energia de apoio que mantém a energia se movendo para dentro e para 
fora. Muitos que chegam seguem caminhos de sua história, de vidas passadas, até esta existência, onde 
eles sentem que eles devem se tornar um membro ou que este é um clube, que esta organização terá 
regras específicas, mapas, créditos, lemas e até modos engraçados de se vestir. A energia do Círculo 
Carmesim e de Shaumbra nunca foi arquitetada deste modo e não apóia este tipo de energia. Assim 
você perceberá que se você chegar com um velho sistema de crenças ou um modo que você pensa que 
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as coisas precisam ser feitas, com certo tipo de perspectiva das coisas, que não suportará isto. E você se 
perceberá tendo que se retirar até que possa re-entrar novo e diferente, sem expectativas, sem velhas 
formalidades e sem algumas das armadilhas das organizações em que você esteve no passado.

O que você está vendo em outros Shaumbra – a sua irritação com alguns dos seus modos – são 
irritações que você tem com consigo mesmo. Irritações que não quer mais se tornar vítima, assim acha 
mais fácil remover a sua energia. E isto é bom. O Círculo Carmesim na Terra nunca foi projetado como 
um retiro para os buscadores. (Adamus Saint-Germain ri). Ele foi projetado como um lugar para a sua 
energia entrar e sair. Não pretendia que descansasse aqui por períodos extensos de tempo, mas somente 
para vir aqui para receber algum apoio e animo e então se retirar para fazer o seu trabalho, seja o seu 
trabalho como um professor, seja o seu trabalho simplesmente apreciar a vida ou o que escolher. Mas o 
Círculo Carmesim tem muitas entradas, todas giratórias, trazendo energias, enviando-as de volta, 
trazendo-as, enviando-as. Não há nada com a qual tenha que fazer um compromisso para colocar toda a 
sua energia para formar a sua própria organização, porque de certa maneira, ele foi projetado para 
construir a sua própria energia. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Olá. Eu sou magnífica, a propósito.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente, você é.

SHAUMBRA 2: Mas, você sabe, falando sobre a colisão, isto se aplica ao Shaumbra, obviamente? E 
então o que eu quero perguntar é por que eu tenho que colidir todo o tempo? Por que eu tenho que lutar 
com as pessoas? Por que eu tenho que fazer isto? Em que inferno está o botão fácil? Quero dizer que 
não quero estar em outra colisão de carro. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero ter que passar 
pelo drama.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente, e não tem que passar. Vamos lhe dar um maravilhoso 
exemplo aqui dos potenciais e como as coisas podem ser fáceis e para que você não tenha de fazê-lo da 
forma difícil. Assim, respire profundamente. Vire-se e encare o outro modo – encare o oeste aqui. 
Agora vagarosa e gentilmente se curve, se incline com a cintura para tocar os seus dedos dos pés. 
Agora, um dos vários potenciais poderá acontecer aqui. Eu posso vir e chutar o seu traseiro... (risos)

SHAUMBRA 2: Você sabe, chute-o – Eu estou pronta para prosseguir.

ADAMUS SAINT-GERMAIN:... a consciência de massa poderia chutar o seu traseiro, ou pode 
perceber que aqueles dois pés seus são uma bênção e estão aqui para levá-la em qualquer jornada que 
você escolher. Obviamente, há dificuldades ao trabalhar com os humanos porque outros humanos têm 
suas bobagens, seus problemas e muitas vezes...
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SHAUMBRA 2: Mas o que eu sou, um grande ímã para a bosta dos outros e a cada vez que eles me 
vêem, eles dizem: “Eu vou lutar com esta garota porque ela faz surgir todas minhas coisas”. É isto o 
que você está dizendo?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: De certa maneira, sim. Sim.

SHAUMBRA 2: O que?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: De certa maneira, sim, você...

SHAUMBRA 2: Onde está o botão fácil nesta idéia?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Você tem que mudar o botão. Você antes apertou o botão que dizia: 
“Deixe-me ajudar as pessoas através de seus problemas”. Agora se você observar – falamos antes quer 
há um novo modo. Você esqueceu que bem do outro lado está um botão que diz: “Eu escolho não mais 
estar, e nem servir neste papel para outros humanos”. E há um botão em algum lugar neste grande 
console que você tem, que você chama de botão fácil. É o botão que torna a sua vida fácil, que muda o 
seu papel que escolheu e funciona e se inter-relaciona com outros humanos. E há um botão aí que diz 
que você não tem que lutar pelas coisas. Como você sabe, você é uma grande guerreira e você está 
muito acostumada a batalhar e isto lhe serviu bem muitas vezes antes, mas agora você pode ser o 
humano magnífico, sábio e muito profundo que se torna um padrão ou um exemplo para outros.

Assim, é tão fácil quanto desligar o velho botão – o botão que diz que você é um ímã para os outros 
trazerem os seus problemas, e parar de desempenhar este papel. Mas, uma parte sua gostava de 
desempenhar este papel. Assim eu quero que você observe por que fazia isto. Por que você escolheu 
desempenhar...

SHAUMBRA 2: Onde eu observo quando você diz para observar isto? Aonde eu vou – no Pico do 
Anjo e observo? Eu quero dizer...

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Este seria um lugar maravilhoso.

SHAUMBRA 2: Sabe o que eu estou dizendo, você sempre diz para observar as coisas. Eu vejo em 
minha vida drama, drama, drama, confrontação e então é como “olhe para o seu interior”. Onde?
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: No novo lugar.

SHAUMBRA 2: Onde você olha para dentro?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: No novo lugar. Veja, você está se deixando seu fingimento dizer que 
não pode imaginar isto, fingindo que não existe. Você está participando de um jogo e um jogo que, 
muito francamente, eu não posso desativar. Você tem que escolher; você tem que imaginar. Imagine 
que você está diante de um grande console com todos os tipos de botões. Escolha aquele que quer. Mas 
compreenda que há muitas, muitas escolhas que vão além das que estava acostumada. Você se limitou 
e disse: “Eu vou continuar a desempenhar este papel de ser a catalisadora para outras pessoas”. Você a 
escolheu por uma razão, agora você pode desativá-la – assim como eu escolhi estar em um cristal por 
100.000 anos. Eventualmente eu poderia desativar isto e escolher ser livre. Você está fazendo difíceis 
as suas próprias escolhas. Você quer lutar com elas, assim lembre-se deste exercício sobre você se 
curvar para tocar os dedos de seus pés e que você poderia também ser chutada ou poderia perceber que 
aqueles seus pés podem levá-la a qualquer lugar que queira.

SHAUMBRA 2: Obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Continue respirando.

SHAUMBRA 2: Está certo. Eu tenho respirado e estou trabalhando nisto.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Não trabalhe.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3: (lida da Internet por Linda): Eu sou uma lésbica e tenho sentido 
recentemente muitas mudanças em mim mesma em relação ao modo como eu sinto a minha 
sexualidade com o meu equilíbrio das energias masculina e feminina. Então eu tive o maravilhoso 
privilégio de ouvir o áudio CD do 13º Filamento e para mim isto apenas pareceu como se eu finalmente 
estivesse íntegra e em total alinhamento com o meu próprio eu. Desde que ocorreu a sessão do 13º 
Filamento, há dois anos atrás e desde que isto tenha muito a ver com o equilíbrio das energias 
masculina e feminina que todos os Shaumbra parecem lidar agora, eu estive imaginando se você 
poderia talvez se referir ao que você falou naquela sessão na luz de nosso progresso e onde estamos 
hoje, e se você poderia me dar uma nova mensagem quanto à fusão delas.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. Vocês todos estão fazendo esta fusão. Esta é a fusão do 
masculino/feminino. É a colisão das energias de Ísis e Adão dentro de vocês, mas esta colisão não tem 
que ser dolorosa ou difícil. Ela poderia ser como algumas vezes os átomos colidem um com o outro. 
Isto poderá criar uma energia totalmente nova. Uma das coisas que eu sugeriria aqui pessoalmente é 
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liberar algumas dos – como vocês os chamam – títulos ou apelidos que vocês se deram, sejam eles gays 
ou lésbicas ou heterossexuais ou assexuados, ou como queiram chamá-los (alguns risos). Deixem ir 
alguns destes títulos porque estes nomes tendem a criar alguns tipos de limitações também. Tendem a 
colocá-los em uma caixa ou compartimento. Para todos na Terra, não importa como chamem a si 
mesmos – qual orientação sexual têm – todos vão passar por um processo de reintegração do 
masculino/feminino. Isto ocorre primeiro com um pequeno grupo de humanos que reconhecem que 
eles não são mais homem ou mulher, e inclusive, até já nem mais humano – já não são mais luz ou 
escuridão. Eles são o que são. Isto estabelece o potencial, porque eles são os padrões, entenda. Eles 
determinam o potencial para outros humanos que estão prontos, para finalizar esta separação e conflito 
interno que eles têm tido. Assim isto está tendo – o trabalho que tantos de vocês estão fazendo neste 
momento nesta área – está tendo um efeito profundo na consciência em geral, mas também na 
habilidade para que o vírus da energia sexual continue a proliferar. O vírus a sua própria maneira, sabe 
o que está acontecendo, e em certo sentido poderiam dizer que isto não importa ou até que esteja feliz 
com isto. Mas em outro sentido ainda tem sua própria programação para continuar a alimentar e a 
crescer.

Assim, nestes últimos anos os avanços na nova consciência em relação à sexualidade – estamos 
falando sobre o equilíbrio interior do masculino e do feminino, não necessariamente apenas da porção 
física – mas têm percorrido um longo caminho e é evidenciado na aceitação que tantos humanos agora 
têm por qualquer coisa que escolherem fazer com a sua própria sexualidade. É um novo respeito ao 
corpo da pessoa. Se houver ainda algumas forças muito agressivamente tentando manter estes 
separados, isso não vai durar. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Olá. Eu passei por alguns momentos 
interessantes nos últimos meses e parece que vocês estavam lá me treinando, me estimulando, e eu 
gostaria de lhe agradecer.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente, e algumas vezes eu lhe pedi que se virasse, se curvasse e 
tocasse os dedos dos seus pés e... (risos da audiência e Adamus Saint-Germain ri).

SHAUMBRA 4: Sim! Eu notei isto. E eu estava apenas imaginando se havia algo mais que você 
gostaria de me dizer.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Eu vou, de certa forma, resumir o que eu disse hoje ao grupo todo, 
além de ser muito apropriado para você neste momento. Para você haverá um período de um pouco de 
tranqüilidade – um estabelecimento de energias – o qual você achará muito confortante, e após isto 
haverá um alvoroço de novas atividades em sua vida envolvendo um número de coisas – trabalho, até 
onde vocês vivem, mas um fluxo totalmente novo chegando. Neste ponto, particularmente e não há 
necessidade de temer. É apenas você trazendo um novo fluxo de energias, mas olhe de um novo modo 
agora para a forma como você aborda as coisas em sua vida. Particularmente, enquanto você aplica as 
energias criativas para as coisas em sua vida. Procure a nova maneira de fazer isto. E todos nós fomos 
treinados a fazer as coisas de uma maneira muito repetitiva e previsível. Mas quando começar a sentir 
a energia começar a vir e a se intensificar, continue imprevisível.
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SHAUMBRA 4: Eu fico inclinada a ir ao meu trabalho de arte quando isto acontece. Isto é um 
caminho recomendável?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: O trabalho de arte é particularmente bom para acessar as energias 
criativas dentro de você. Ele lhe permite realmente que você se expanda literalmente. Como sabe, 
quando está envolvida na arte, isto permite que entre o tipo de energias não mental ou das energias 
gnost. Assim esta é uma excelente perspectiva, mas eu não quero dizer algo sobre onde isto conduzirá 
especificamente. Nós preferimos que você faça estas escolhas.

SHAUMBRA 4: Obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5: (lida da Internet por Linda): Nós experimentamos que estar na Nova 
Energia e gnost criam frustração e atrito com o mundo da dualidade ao redor de nós. Como podemos 
estar conectados com as dimensões e realidades da Nova Energia e ao mesmo tempo estarmos cercados 
por uma realidade, uma dualidade com as suas regras que limitam o padrão de crença sem experienciar 
uma sensação de separação, resistência, frustração, etc.? Há um modo de integrar os dois mundos 
dentro de nós? Muito obrigado.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente, e isto resume o desafio de todos vocês que escolheram de 
estar na Terra neste momento de mudança. Parte de vocês estava muito emocionada por estar aqui para 
o advento de uma nova era e de um modo inteiramente novo de fazer as coisas. E na emoção vocês se 
esqueceram que nós estávamos sussurrando em seus ouvidos e algumas vezes gritando bem alto que há 
outras ramificações de ser um pioneiro e de ser um padrão. Há ainda as implicações de lidar com a 
consciência de massa. No início de nossa discussão hoje, eu disse a vocês que até os anjos têm que se
retirar da gravidade energética muito poderosa da Terra. Ela é muito forte, e atrai. Ela atrai as coisas 
para ela.

Assim, aqui estão vocês vivendo em um corpo humano neste mundo de consciência de massa, então 
como mantêm este equilíbrio entre os dois? Parte disto é reconhecer como se sentem ao viver em um 
corpo físico, em viver no mundo. Reconhecer e ser honesto, dizendo algumas vezes que realmente é 
muito ruim ser humano. Dizer que algumas vezes é muito difícil ser iluminado ou aclarar coisas, além 
de ter ainda que passar pelo mesmo tipo de energias muito densas que outros humanos passam. Uma 
vez que vocês começarem a ser muito honestos com vocês mesmos sobre isto e perceberem que vocês 
não têm que deixar que a lama cole em vocês, ou como Kryon diz na parábola, vocês podem estar no 
poço de alcatrão, mas vocês não têm que deixar que o alcatrão se impregne em todos vocês.

Alguns de vocês consideram isto incorreto, como diriam, não entrar nesta lama com o resto dos 
humanos. Sentem que se eles estiverem nela, você deveria estar nela também. Mas, eu vou lhe dizer 
neste momento, há uma nova maneira. Você pode estar na lama, mas não estar na lama, se você sabe o 
que eu quero dizer. Você pode estar na densidade da vida do dia a dia, mas não deixar com que ela se
fixe em você. E você diz: “Mas possivelmente como posso não deixar?” Bem, você escolhe que vai 
viver na Terra. Você vai estar aqui como um padrão da Nova Energia, mas não vai assumi-la como sua. 
Você vai compreender que ela pertence a alguém mais. É a lama deles. Eles podem tê-la. Você não tem 
que lambuzá-la por todo o seu corpo e por todas as suas criações. É tão simples como isto. É uma 
escolha. É uma nova maneira. Você não tem que ser um mártir. Você não tem que, como vocês diriam, 
alcançar o nível deles, porque em certo sentido, a lama não fica bem em você. Ela tende a diminuir a 
luz de um padrão. E muito francamente mais do que qualquer coisa, eles não querem isto em você. Eles 
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querem um exemplo. Eles querem ver alguém que não deixa que esta lama grude neles. E eles querem 
ver alguém que possa, de certa maneira, sobrepor-se a isto. Assim, obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone): Olá, Saint-Germain. Realmente, eu 
tenho duas perguntas. Eu não sei se há tempo para ambas.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Mande.

SHAUMBRA 6: A primeira é que eu tenho passado por um processo muito intenso e determinado de 
integração. Eu senti o seu auxílio durante partes deste e eu apenas gostaria de qualquer coisa que tenha 
para mim, mesmo se for um pontapé no traseiro.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Eu lhe diria que você leva muito a sério. Muita seriedade em relação 
às coisas. Eu estive trabalhando com você, outros também, e se eu olhar na energia principal neste 
momento, o seu coração e a sua paixão são grandes e fortes. O seu desejo, a sua paixão por esta Nova 
Energia, por Shaumbra e pelo seu próprio eu, são tão fortes que algumas vezes você faz do seu próprio 
jeito pela sua seriedade. Analisa cada passo antes de dá-lo. E muito raramente, mas de vez em quando, 
muito raramente dá um passo sem tentar analisá-lo e encontra resultados surpreendentes. Mas então 
você recua. E você tende a experimentar planejar as coisas e a planejar antecipadamente. Como 
dissemos antes, esta Nova Energia é imprevisível. E isto vai contra a natureza de tudo o que você 
programou fazer, tudo o que  foi treinada a fazer. Mas é imprevisível, e isto está lhe causando uma 
quantidade tremenda de frustração neste momento, porque em certo sentido, você poderia dizer que 
quer um resultado previsível, mas também não quer um velho resultado. Assim você tem uma colisão 
de suas próprias energias que está ocorrendo – o seu desejo por algo novo e diferente, mas ainda dando 
os seus passos muito cautelosamente.

Assim, é o momento de fugir desta velha caixa. É o momento de clarear as coisas que você está 
fazendo e compreender que a espiritualidade é um montão de bosta. Você está muito trancada em toda 
esta coisa de que a espiritualidade é divina e sagrada e que deveria ser tratada com tal honra e respeito. 
A espiritualidade não é inteiramente diferente de Deus. É um fardo de bosta – pelo menos a 
espiritualidade e o Deus que é praticado hoje. Eles têm as suas próprias pompas, eles têm os seus 
próprios rituais e eles têm a sua energia muito sedutora que lhe atrairá. E a maneira com que esta 
energia funciona em você, em particular, lhe deixa muito confusa, e então em seu estado confuso, tenta 
planejar e demarcar tudo o que vai acontecer para tirá-la do estado confuso, mas como você descobriu, 
ela lhe deixa apenas se aprofundar mais na confusão.

Assim, alivie-se. Esqueça toda esta coisa de espiritualidade. Busque a alegria. E até agora você está 
tentando imaginá-la. Está voltando aos mesmos velhos lugares que estamos falando. Você está 
tentando projetar a sua alegria e o que vai fazer. Deixe isto ir. Deixe o seu velho treinamento e a sua 
programação muito profunda da espiritualidade fora de casa. Atire-a ao fogo se ainda tiver alguma 
deixada lá. Liberte-a, porque ela é a sua própria limitação. A espiritualidade é a sua maior paixão e o 
seu maior inimigo neste momento. É o conflito que está acontecendo dentro de você. Vai achar difícil 
deixá-la ir, porque ela foi uma jornada por muitas, muitas existências. Ela está entranhada. É uma 
programação que está dentro de você. Nem mesmo deixa outras pessoas se aproximarem quando elas 
estão trabalhando com você para tocar esta área sagrada. Estabeleceu esta pequena reforma dentro de 
você onde você honra esta falsa espiritualidade. Ela é uma sucata. Deixe-a ir. Encontre o novo modo e 
divirta-se ao fazer isto. Obrigado.

SHAUMBRA 6: Obrigada.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7 (lida da Internet por Linda): Eu estou dedicando o início deste ano 
para honrar um conhecimento interno de que há histórias – grandes histórias – que querem ser contadas 
através dos meios de comunicação, de filmes e da televisão e que eu tenho um papel para desempenhar 
lá. Eu não sei como, o que e quando, mas eu vim aos Estados Unidos para passar um mês em Nova 
York para penetrar neste mundo e ver como este se revelará. Você pode me ajudar a ser absolutamente 
claro sobre como maximizar o potencial neste novo campo de ensino neste momento. Obrigado. 

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente, para nós isto soa como realmente a – a paixão é 
verdadeiramente cristalina. Você está olhando para as ferramentas para ajudá-lo a descobrir a sua 
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própria paixão, o seu próprio caminho. Você está assumindo esta jornada. Agora apenas deixe com que 
ela se revele de um modo muito natural. Pule naquele cavalo alado e prossiga em uma jornada com ela 
ou sem – veja, a única energia que poderíamos ver aqui que está bloqueando é alguma de suas próprias 
expectativas. E, a propósito, Nova York não é o lugar. Nós lhe daremos esta dica. Há alguns outros 
lugares maravilhosos. E nem Los Angeles também. Há mercados novos e que surgem para produtores 
de filmes exatamente como você. As mensagens que você tem que compartilhar são claras por elas 
mesmas e são profundas, mas você está apenas procurando as conexões certas. Bem, olhe em um novo 
lugar, uma nova maneira e apenas deixe-os – basicamente eles virão a você. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone): Olá, Saint-Germain, meu querido e 
precioso amigo desde a infância. Eu estou aqui para dizer que eu sou verdadeiramente um padrão de 
prosperidade e abundância ilimitada e eu sei como voar. Eu estou aqui também para lhe agradecer por 
sua infinita paciência comigo ao me posicionar aqui para admitir isto. Eu tenho uma pergunta e ela está 
confiantemente na Nova Energia. Eu apenas gostaria de saber sobre a minha filha que morreu e o seu 
aniversário foi ontem.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. A energia de sua filha ainda está muito presente em volta 
da sua energia, em torno da Terra. Há alguns problemas não resolvidos que precisavam de atenção e 
precisavam ser focalizados, mas... permita-nos um momento aqui... (Pausa). Ela diz isto de algum 
modo crítico. Ela disse que está indo bem, mas ela disse que nunca aprendeu como arrumar a mesa 
corretamente. E isto é uma das coisas que ela está trabalhando nos outros reinos. Além do particular 
equilíbrio da energia em arrumar a mesa para o jantar. E esta é a sua mensagem. Outra além desta, ela 
está bem.

SHAUMBRA 8: Muito obrigado.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: E há muito mais com isto do que a tradução literal.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 9: (uma mulher ao microfone): Olá, Adamus. Como você concilia a 
Nova Energia que você está descrevendo com nosso acesso ao nosso gnost sem expectativas? Isto é 
similar ou diferente?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Em certo sentido, é tudo o mesmo. Gnost é sem limitações e gnost não 
segue qualquer caminho linear conhecido. Gnost é acessado na forma livre e muito similar à Nova 
Energia. A Nova Energia é basicamente um estímulo, se você quiser, que gnost usa para continuar a 
evoluir e a se expandir, mas isto não anula o estímulo enquanto ele o usa. Novamente aqui, as palavras 
são, de algum modo, difíceis. Ele colabora com a Nova Energia para se manter, para se manter 
movendo através da energia. Assim em Gnost, tanto quanto a Nova Energia se trará de esperar o 
inesperado. Trata-se de compreender que o que pode parecer ser um caos ou confusão, ou lutas, não 
são necessariamente isto sob qualquer condição. Algumas vezes você pode se erguer e dar uma olhada 
para ver que o que pode parecer ser uma tecelagem muito falha em um tear, uma tecelagem muito 
grosseira com inconsistências e imperfeições, significa apenas que você está olhando do avesso do tear. 
E se mudar a sua perspectiva e olhar do lado de cima, você verá uma tecelagem muito bela. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 10 (uma mulher ao microfone): Olá. Minha pergunta é para uma
amiga muito boa, que tem uma filha adolescente que é uma cutter e está muito frustrada com ela. 
Algum conselho para ela? 
(N.T.:cutter na gíria é uma pessoa que se corta, faz cortes no próprio corpo, braços, barriga, etc, a 
qualquer hora em que não consegue lidar com seu sofrimento, ou por ansiedade ou masoquismo, e 
alguns chegam a escrever e colocar as fotos na Internet)

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Bem, nós temos que ir a vários níveis aqui para encarar isto. Em certo 
sentido, o que estamos vendo acontecendo aqui neste momento, é uma variedade. É uma miscelânea 
confusa. Há alguns velhos problemas cármicos aqui, mas mais do que qualquer coisa, os adolescentes 
em geral estão tendo um tempo muito difícil neste momento. Aqueles que estão particularmente no 
grupo de idade de 15 a... vamos dizer, 22, 23 anos. Devido ao tipo de influências energéticas que eles 
trazem, eles estão achando isto muito difícil. Parte deles está muito claro sobre quem eles são e por que 
estão aqui, mas, entretanto, parte deles ainda está muito, muito confusa. Assim, eles estão em um tipo 
de busca de identidade que é diferente, muito diferente, daqueles que seus pais tinham ou daqueles que 



180

vocês estão tendo. Agora, mais do que qualquer coisa, não se deve tentar impor quaisquer novos 
sistemas ou estruturas neles. Dê-lhes muito espaço. Muito espaço, agora. Isto seria a coisa mais 
importante.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 11 (um homem ao microfone): Olá. Eu sou novo no Círculo. Eu estou 
pela primeira vez aqui e eu tenho seguido o Ram de longe e de perto pela metade de minha vida. Eu 
ouvi que o Círculo e o Ram estão de algum modo, conectados. Você poderia elaborar isto?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente, sim, há muitos modos de responder a isto. Há um grupo 
de entidades que eu chamaria como supremamente soberana. Elas deixaram todas as organizações e 
todos os grupos de onde tinham vindo originalmente. Elas descobriram como Ram, sua própria 
soberania e suas próprias características únicas. Estas entidades têm voltado para auxiliar muitos tipos 
diferentes de organizações angélicas e humanas, mas, entretanto, vocês nunca as encontrarão 
totalmente imersas nelas. Elas nunca perderão a sua soberania pelo interesse de um grupo. Uma vez 
que vocês compreendam a soberania ou a percebam, vocês nunca ficarão totalmente imersos. Mas estas 
coisas estão voltando particularmente a estes grupos que estão trabalhando com a energia para 
conquistar a sua própria soberania e eles estão trabalhando com muitos grupos diferentes. Assim, há 
alguns aqui – seres angélicos que trabalharão com o Círculo Carmesim. Trabalharão com, por exemplo, 
Kryon. Trabalharão com Ram e muitos, muitos outros grupos. Eles atravessam plataformas. Mas as 
suas únicas características são aquelas que estão permitindo que a sua soberania venha em primeiro 
plano, em particular. Assim, vocês perceberão uma mistura de seres angélicos diferentes com grupos 
diferentes na Terra neste momento. Obrigado.

LINDA: Última, ultima, pergunta final.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 12 (uma mulher ao microfone): Olá. Eu já deixei um relacionamento 
abusivo.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Bom.

SHAUMBRA 12: E o meu problema é que eu estive canalizando por 23 anos. Há uma segunda 
natureza em mim ao sair do corpo. E eu tendo a fazer isto em situações de confrontação. O meu 
problema agora é estar presente, permanecer no corpo, ser forte com as minhas crianças e comigo 
mesma e me sustentar. Eu quero dizer presente aqui neste plano, neste corpo quando eu preciso. Como 
eu – você poderia me dar sugestões para permanecer no corpo e ter a coragem de ficar aqui quando a 
minha tendência e o meu desejo é sair do corpo para evitar confrontação, ao invés de seguir o ímpeto 
de apenas estar perdoando, amando e amando muito quando eu não deveria.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. E lhe agradeço primeiro por sair deste relacionamento 
abusivo. Ele não mais parecia bom para você, e por ser tão clara e verdadeira. É muito fácil se desligar, 
sair do seu corpo. A propósito, há uma diferença entre expandir-se da sua essência em seu corpo e 
expandir-se multidimensionalmente versus apenas deixar o seu corpo. Em outras palavras, deixar a 
base da sua realidade. Assim, metade do dilema aqui era identificar a situação, que você tão 
competentemente cumpriu. A outra parte vai ser muito simples realmente. É uma prescrição muito, 
muito simples para tantas coisas que afligem o espírito. É respirar. Quando você respira, você está 
respirando em seu corpo físico, em seu momento do agora. Quando você respira, está trazendo uma 
âncora para você mesma. E está reconhecendo que você escolheu a vida e que você quer ficar aqui na 
Terra. Há uma coisa difícil e isto é em seu caso em particular, não para os outros que estão ouvindo. 
Você foi treinada no passado para usar a respiração para sair do seu corpo. Assim temos aqui uma 
colisão de energias. Nós temos uma muito – o que seria uma ferramenta muito maravilhosa para 
permanecer, mas realmente foi treinada para usá-la para sair. Assim é, de certo modo, uma 
degeneração ou distorção daquelas energias muito sagradas.

Assim, você vai, se escolher, vai escolher reverter isto. Vai olhar de outro modo. Quando você respira, 
ao invés de ejetá-la, vai perceber que – se  escolher – que isto pode lhe ancorar e lhe prender. Você 
passa por um período de um pouco de luta e você atingiu este ponto de colisão onde a inspiração e a 
expiração vão colidir, onde as energias de entrada e de saída do corpo vão colidir. E nesta bela colisão 



181

de energias onde você fica muito frustrada e irritada comigo, imaginando que tipo de conselho louco eu 
lhe dei, você vai parar. Você vai congelar o tempo, o espaço e a experiência. E vai perceber em uma 
colisão destas energias que há um novo potencial para você. Nem mesmo tem que tentar voltar e se re-
programar. Esta é uma programação muito velha e profunda que você tinha que sair do corpo. Mas 
você vai perceber que há alguns presentes muito belos aqui e um presente muito belo em compreender 
coisas sobre a nova realidade do agora e – usando aqui as palavras cuidadosamente – coisas sobre a 
magia que ocorre neste momento. Assim quando ocorrer esta colisão, que será evidenciada por grande 
frustração e raiva, congele tudo. Pare e observe a energia, o novo potencial que está surgindo aqui. E 
observe como a Velha Energia da mágica, a qual você era muito adepta foi distorcida, alterada e usada 
de alguns modos muito interessantes, mas há um novo modo de se lidar com a magia.

Quando você alcança a magia, muitas vezes você se desprende do seu corpo, porque esta era uma 
ferramenta muito potente. Você é uma especialista em trabalhar com ela e vai haver esta tendência de 
querer escapar, porque é assim que foi programada. Mas novamente eu lhe digo, pare tudo neste 
momento e observe o novo potencial para a nova magia, e nós achamos que sabe do que estamos 
falando aqui. Há outros que lhe ajudarão a compreender como reverter os velhos programas de 
respiração, e eles lhe falarão depois que terminarmos aqui. Mas esta foi uma, como você diz, uma 
energia sinistra – uma energia muito ruim que lhe ensinou a fazer isto. E agora é o momento de liberar 
isto.

SHAUMBRA 12: Muito obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Obrigado.

E com isto Shaumbra, nós concluímos esta extraordinária reunião, e neste próximo mês até que nos 
reunamos novamente, compreendam que há uma nova maneira se simplesmente aceitarem isto.

Eu sou e vocês são também.

Tradução: Regina Drumond   reginamadrumond@yahoo.com.br     

Série do Professor: SHOUD 7:

"A VOZ DE SHAUMBRA "

Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe

3 de Fevereiro de 2007

E assim é. (risadas) Querido Shaumbra, que eu, Tobias me junto a esta energia 
Shaumbra neste lindo dia.

Não necessariamente lindo por causa do tempo ou do ambiente em sua realidade 
material, mas lindo porque mais uma vez podemos nos reunir.  Mais uma vez, nós 
podemos estar nesse momento sagrado, nesse espaço sagrado.  Podemos unificar todas 
nossas energias e lembrar por um momento porque estamos aqui.
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Podemos lembrar nosso passado, nossos dias mais recentes, ou aproveitar o momento 
pra relaxar – pra rejuvenescer.

Tenho feito isso com freqüência nos últimos meses. Kuthumi tem sentado nesta 
cadeira.  O belo, afável e poderoso Saint-Germain – me sinto tão honrado por estar 
sentado na mesma cadeira que ele sentou há um mês atrás! (risadas) Ele também esteve 
aqui.

A propósito, Shaumbra, humor é o lubrificante da consciência da nova era,  da 
consciência da Nova Energia.  De verdade.  É de verdade.  Essa tarefa que escolheram 
de ser Shaumbra e fazer o trabalho da nova consciência nem sempre é fácil. Há forças 
se opondo por toda sua volta, mesmo quando você não é a força opositora.  Elas vão 
continuar a sua volta.  Você tem que ser capaz de rir das coisas.

Primeiro comece a rir de si mesmo.  Considere-se com muito mais leveza do que tem 
feito. Mesmo que você esteja passando por um daqueles dias que vocês chamariam o 
dia do “meu cabelo está horroroso”, mesmo assim ria disso.  Ria do cabelo 
descabelado. Ria da maneira como você às vezes se enterra nessas rotinas.  Você se 
oprime com o peso dos velhos sistemas de crenças.  Ria disso.

Mesmo quando lê notícias ruins, sim notícias brabas, tenha compaixão, mas também 
tem que rir, você sabe.  Você tem que rir.  São apenas humanos jogando jogos, e se 
você leva muito a sério vai ser sugado direto pelo jogo.

Alguns de vocês talvez não entendam isso.  Vocês dizem, “Mas Tobias há guerras pelo 
mundo. Há pessoas morrendo todo dia.  Há almas em dificuldades, almas perdidas. 
Tobias, eu não acho que consiga rir disso.”  Se você não pode – se não pode ver humor 
nessa benção que é a vida, se não pode ver o humor nisso, nesse teatro básico da vida, 
nesse jogo que está sendo jogado pelos humanos, você vai ser sugado por ele.

Vai ser levado direto pro drama. Ele vai se alimentar de você.  Vai revirar seu 
pensamento, e vai fazer você acreditar que é você.  Vai fazer você acreditar que as 
guerras são suas – que é você com a doença, você é a pessoa com sentimentos 
profundos, tenebrosos e depressivos.  E aí, como sabe, fica muito difícil sair fora.
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Faça um favor a si mesmo nesse mês que entra.  E vai ser difícil para alguns de vocês. 
Para alguns de vocês vai contra a base das coisas que aprenderam, das coisas em que 
acreditam.  Mas pegue uma nova história, uma história difícil.  Encontre humor nela. 
Comece com algo fácil – política – esta é bem fácil, sempre se faz piadas sobre ela.  E 
depois entre em histórias mais difíceis – as que normalmente mexe com seu coração e 
normalmente te puxa direto. Encontre o humor nelas.

Agora, não estamos falando de humor negro. Não estamos falando aqui de você fazer 
piada ou diminuir outro humano.  Estamos falando da situação humorística da 
dualidade. Está aí. É só que você não está vendo. Se estivesse num espaço de 
compaixão e entendendo que é isso o que as pessoas estão escolhendo – elas são 
realmente criadoras como você – então você será capaz de ver o humor em algumas 
situações muito duras.

Agora mesmo estou aqui me esforçando com o Cauldre porque ele está dizendo “como 
você pode dizer isso Tobias?  Como pode permitir que tais palavras saiam de minha 
boca – achar humor em algo como a guerra?  E no aquecimento global?”  Aquecimento 
global é um assunto para  muito humor e piadas em nosso lado do véu! (rindo)

É porque você não capta.  Você é tão sério.  As pessoas entram em seus dramas e ficam 
tão travados.  O humor é que Gaia sabe como limpar tudo.  Gaia sabe como cuidar do 
aquecimento.  Gaia vai continuar por muito tempo a apoiar a vida na Terra.  Não 
estamos dizendo que o aquecimento global não seja um tema, mas olhe o tema.  Olha 
para alguns componentes difíceis do assunto e depois veja o humor por trás.

Tantos humanos correndo por aí, bagunçando, segurando bandeiras e cartazes sobre o 
aquecimento global. Usando isso para perpetuar essa alimentação e mais drama ao invés 
de solucionar o problema.  Essa é a parte humorística.  Não é uma situação tão difícil. 
Ela pode vir a ser aclarada, querido Shaumbra, muito em breve.  Você está  ouvindo 
essas novas reportagens dizendo que vai levar séculos; talvez a humanidade seja 
aniquilada.  Talvez a Terra se queime toda.  Desculpe. Não vai acontecer.

Há um pequeno grupo de humanos na Terra que pode causar impacto sobre isso. Que 
pode ajudar a trazer um equilíbrio para apoiar as futuras gerações. E se não escolherem 
fazer isso, Gaia escolherá aclarar a situação por conta própria.  O engraçado é que vocês 
falam sobre aquecimento global e estão aqui sentados nesse grupo no “Cold” Canyon 
Creek (risadas).  Vocês estão congelando!  E, aqui de nosso lado achamos isso 
engraçado! (risadas)
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Linda: Coal (risadas) 

Saint-Germain e Kuthumi estiveram aqui nos últimos meses.  Muito da minha atenção 
se dirigiu a meu eu biológico que já nasceu aqui na Terra.  E hoje vou revelar o nome da 
entidade e a localização.  Não! (muitas risadas)

Um pouquinho do humor Shaumbra.  Estamos movimentando energias aqui. (risadinha 
de Tobias) Estão dizendo que estou pra perder meu mensageiro.  Ele está tão sem graça 
pra mim hoje.  Praticamente podemos concluir esse Shoud agora mesmo, dizer que isso 
foi tudo, mas temos algumas coisas pra falar.

Muito da minha atenção se centrou no meu ser biológico. Como eu disse, Shaumbra, 
tenho um corpo-concha que nasceu em forma física aqui na Terra.  E um corpo que está 
começando a se desenvolver e crescer.  Agora alguns de vocês tinham suas teorias e 
conjecturas de que talvez eu esteja partindo em breve porque esse corpo-concha está 
começando a ocupar um bocado de meu tempo e atenção. Em parte é verdade.  Está 
ocupando meu tempo e atenção.  Estou aprendendo  verdadeiramente a combinar com 
esse corpo.

Eu em geral não costumava gostar muito de corpos.  Sempre era difícil encarnar e meus 
queridos Shaumbra, vocês têm tanto conforto agora.  Vocês têm aquecimento – você 
toca um botão – e tem aquecimento.  Em algumas de minhas vidas tínhamos que 
esfregar varinhas pra conseguir fogo.  Você pode ir a uma loja e comprar uma garrafa 
de vinho.  Eu tinha que macerar uvas por conta própria, e depois esperar pela semana 
seguinte para beber! (risadas)  Novidade,  É claro, novidade.

Shaumbra, você pode trocar energia tão fácil e rapidamente com alguns desses seus 
papéis.  Às vezes, basta uma transação eletrônica, e você tem roupas.  Pode conseguir 
uma refeição maravilhosa.

Estou sentindo agora uma alegria enorme em retornar a biologia.  Parte de minha 
energia está agora maravilhosamente embebida e fundida a este ser biológico.  A maior 
parte ainda está aqui, mas há algo de interessante porque sei que muitos de vocês têm 
falado disso.  Vocês estão pensando que agora estou tendo que colocar muito da minha 
energia neste corpo biológico, e ele está drenando minha energia de alma, minha 
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energia espiritual.  De fato, não funciona assim.  Estou me sentindo mais revigorado que 
nunca porque o corpo-concha, o novo eu, é Nova Energia – Nova Energia completa.

Agora, tenho que falar de suas recaídas.  Meus pais não entendem. (risadas) Estão 
confusos. Às vezes, olham pra mim e eu tenho que rir.  Eu tenho um certo, o que vocês 
chamariam, quociente de energia nesse corpo-concha.  Vou chamá-lo agora de Sam.
Não é o nome real, é claro.  Em Sam há uma certa quantidade de energia que está agora 
muito bem embebida, e às vezes eu faço piadas com meus pais.

É claro, eu permito que toda minha energia de Tobias se reúna no corpo biológico e aí 
quando eles olham em meus olhos, ficam muito chocados.  Porque não apenas estão 
olhando para meus olhos como vêem uma face diferente – uma face madura, sábia, 
profunda – é quando normalmente, numa base cotidiana, eles acham que há algo de 
muito errado e muito improvável com Sam – algo de muito errado nele. Sam não come 
como os outros.  Não precisa de muita comida pra se sustentar.  Sam não se interessa 
em todas aquelas coisas que uma criancinha se interessa.  Não brinca com brinquedos. 
Não gosta de computador,  mas ainda não está na idade o que faz muito sentido.  Mas 
há momentos quando pulo dentro de Sam e vou pro computador e entramos na Internet.

Que ferramenta incrível!  Não tínhamos isso nos meus dias de Tobias.  Uma ferramenta 
incrível pela qual posso ir a qualquer lugar do mundo e posso sentir as energias de 
qualquer coisa que eu escolha.  É incrível.  E, às vezes, papai e mamãe entram e vêem 
Sam brincando com o computador e... No momento ele é muito criança.  Ele não 
deveria mesmo saber como fazer coisas como digitar ou ler ou outras coisas como 
essas.  Então eles ficam assustados.  Nesse momento estão bem assustados.

Mas, Shaumbra a coisa é que isso é revigorante.  É minha criação.  É minha nova 
energia. É meu novo aprendizado e sabedoria.  Estou aprendendo a ser um humano de 
um jeito todo novo agora.  Não da mesma maneira como eu era antes.  Você vê, eu 
passei por uma vida atrás da outra.

Nós nos conhecemos em Atlântida. Nos conhecemos em muitos tempos diferentes, e
essa série ou progressão de vidas foi se construindo.  Mas Sam é diferente. É Nova 
Energia total.  Ele utiliza algumas das fontes de aspectos de minha vida passada quando 
necessário.  Utiliza as fontes de meu Eu maior, To-Bi-Wah, que também está aqui na 
sala hoje.
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Sam não se alimenta da rede, do campo.  Não obtém energia de nenhum lugar dentro de 
si mesmo. Não olha para si e pensa o quanto é diferente e como ele precisa se ajustar 
para tentar se conformar.  Ele sabe que é diferente, e ao invés de tentar se parecer mais 
com os outros, ele simplesmente tenta fazer sua energia mais palatável e mais 
condizente para os demais.

A diferença é que ele não está tentando se tornar como os outros humanos ao seu redor. 
Ele tem encontrado outras criancinhas e, tenho que dizer que elas são da Velha Energia, 
e ele está lutando para entender totalmente o jeito delas.  E através de uma parte da 
experiência de minha passada, a coisa está chegando a ele.

Sam é uma criação.  Sam é um aspecto. Sam é parte de minha alma e ainda assim tem 
liberdade total.  Você vê, é assim que funciona.  Ele nasceu de um desejo que entrou em 
uma idéia e depois foi criado um foco e agora está manifestado.  Mas eu não possuo 
Sam.  Não sou o todo de Sam.  Ele é parte de mim; eu sou parte dele. Ainda assim ele 
tem sua própria liberdade.  Tem seus próprios olhos, sua própria mente, seu coração 
próprio, seu senso de identidade próprio – e isso – a propósito, é o que produz em mim 
a maior emoção – saber que ajudei a criar isso e ainda assim não tenho controle sobre 
ele. Eu o abençôo.  Eu trabalho com ele.  Eu o uso como um método de infundir minha 
energia, introduzindo-a agora na Terra, aprendendo cada vez mais sobre as coisas pelas 
quais vocês também estão passando.  Como é usar a Nova Energia?  É um conceito 
incrível, incrível.

Vocês todos tem seus próprios Sams de um jeito ou de outro.  Não estou falando sobre 
corpos biológicos.  Eles têm identidade; são energia.  Eles podem não ter um corpo 
físico, mas são criações.  A partir de hoje entram no mundo.  Ganham mais energia. Não 
tiram nada de ninguém.

Sua criação, Shaumbra, qualquer delas, é Sam também.  Suas criações são levadas a 
vida através desse processo que chamamos a progressão do desejo – um desejo da 
alma.  Uma alma que não tem necessidades ou quereres.  Ela deseja apenas expressar e 
criar.  Toda alma tem desejo. Falamos sobre isso recentemente na Escola 3 na ilha – a 
diferença entre uma necessidade da alma e um desejo da alma.  Todos vocês têm 
desejos da alma.

As coisas vão mais fundo do que a mente, mais fundo do que chamariam o coração –
bem mais longe, bem mais fundo do que a necessidade humana.  De uma maneira que 
vocês poderiam dizer que um desejo da alma sequer entende coisas como necessidades 
humanas, e de certa maneira  tão pouco se interessa.  Ele não quer ficar bloqueado, não 
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quer ficar sufocado.  É um desejo, uma paixão dentro de cada um e de todos vocês.  Não 
é o que pensam ser.  Não se relaciona a nada ao nível humano.  É apenas um desejo de 
expandir-se, expressar-se, descobrir.

O desejo da alma então entra na forma de uma idéia – uma idéia.  Como pegar cada 
conceito amplo como o desejo e começar a constituí-lo em algo.  É aí que uma idéia, ou 
o que chamariam sua criatividade entra em cena. Você pega a energia do desejo – o 
desejo de apenas fazer alguma coisa, só criar, e então as idéias começam a chegar.  Suas 
idéias.

Freqüentemente elas se baseiam em coisas que você aprendeu no passado.  Às vezes, 
são adaptações de outras coisas que você adquiriu ou desenvolveu na consciência de 
massa.  Mas as idéias se tornam unicamente suas.

Essa é uma parte linda do processo todo de ser humano e criar, tendo uma idéia.  Todos 
vocês tem tido muitas, muitas delas.  Muitos de vocês as suprimiram, mas dirigindo seu 
carro, você tem uma idéia; despertou de um sonho e teve uma idéia.  Está assistindo à 
televisão – uma idéia lhe vem.  Isso é pegar a energia do desejo da alma e começar a dar 
forma a ele, começar a dar forma a ele de um jeito muito parecido a um ceramista
dando forma à argila.

Muitos de você param aqui por causa de duas coisas – a idéia é uma linda energia, uma 
energia de paixão.  Você pode senti-la correndo por seu corpo.  Você tem uma idéia de 
inventar algo, criar algo, escrever algo, mas para aí porque não tem certeza de como 
levar a coisa ao próximo estágio.  E num certo sentido você gosta dessa energia da idéia 
tanto que quer apenas curti-la por um tempo – o que é bom.  Você quer apenas desvelar 
essa energia e entrar num estado sonhador, pensando sobre pegar essa sua idéia e 
implementá-la e ver os demais apreciando-a, e ter aquela sensação de sucesso e 
premiação, sabendo que você fez algo, sabendo finalmente que é um criador.

As pessoas falam sobre sucesso em relação a dinheiro ou notoriedade, fama.  Essas 
coisas são humanas e são temporárias. Elas passam.  O sentimento real de prêmio e 
sucesso vem da idéia de saber que você criou algo.  Isso sobrepuja todo o dinheiro que 
poderia lhe ser pago.  Ultrapassa toda a fama.  Estas coisas – dinheiro, fama – se vão 
rapidamente.  O saber e o lembrete de que você é um criador excede tudo isso.
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Muitos de vocês param aí, no estágio da idéia.  Parcialmente porque você quer apenas 
curtir essa energia, parcialmente porque tem medo de tomar o próximo passo. O medo 
vem de muitas coisas.  E se você for realmente um criador?  Ai, meu deus!

Se você realmente aprender como criar, o que fará de errado?  Que pensamento errado, 
que ação errada, que ato errado?  Tantos de vocês se seguram porque têm medo de sua 
parte criadora.  Shaumbra, já lhe disse antes, você não pode errar agora.  Mesmo que 
tentasse usar sua criação contra alguém, a coisa voltaria pra você antes.  Você 
estabeleceu a energia dessa maneira.  Realmente. Tente errar. Você não consegue.

Há uma dinâmica nesta Nova energia e no próprio Shaumbra que evita que isso 
aconteça.

Vocês planejaram assim. Não queriam que energias irresponsáveis saíssem por aí 
machucando os outros, especialmente de uma maneira intencional.  Então as energias 
retornam a você como um lembrete – seja um criador responsável. Crie amplamente, 
destemidamente, mas seja responsável.  É por isso que agora nenhum pode machucar o 
outro, então tire isso de sua lista de medos.

Alguns de vocês param no estágio da idéia porque tem medo de talvez não ser um 
criador.  Em outras palavras, você pode ter boas idéias, mas consegue introduzi-las na 
Terra,  consegue dar vida a elas, você pode lhes dar liberdade?

Então você para aí porque não quer falhar, não quer se desapontar. Shaumbra, tenho que 
lhe dizer agora mesmo que dando uma olhada em todas as pessoas em todos os ciclos de 
vida – de todos aqueles que tiveram sucesso e todos que falharam, são sobre eles que 
escreveram nos livros de história.  Todos eles falharam.

Eu uso freqüentemente o exemplo de Thomas Edison que testou milhares e mais 
milhares de filamentos antes de encontrar o que funcionou.  Alguns de vocês têm medo 
de cair, como dissemos recentemente a esse grupo, falhar é parte do processo todo e 
agora é hora de dar sumiço a este termo  ‘falhar’. Tem uma energia tão negativa contida 
nele.  Não é falhar.  É experiência... Experiência e experimentar, testar, descobrir.  Não 
há falha.  Você simplesmente não pode falhar.
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Mais uma vez, Shaumbra eu lhe convido – alguns de vocês continuam sentados na 
Velha Energia vendo como pensam que será que pode ser na Nova e com medo de sair e 
tentar.  Tente falhar.

Este é um entre outros dos deveres de casa para este mês.  Tentar falhar.  Observem o 
que acontece. Você passa todo seu tempo tentando não falhar – todas as suas energias 
com medo disso.  Agora tente.  Veja o que acontece, e lembre, como Saint-Germain 
disse mês passado, a energia agora funciona diferente, então pedimos a você que 
comece a brincar com isso de diferentes maneiras.

Encontre humor nas situações trágicas – que é olhar para a energia de  uma maneira 
diferente. Tentando falhar – que é olhar para a energia de um jeito diferente.  Então 
estamos desafiando você a tentar diferente.  Tente de um ângulo diferente e observe o 
que acontece.

Então agora você está na fase da idéia e decide talvez que agora vai fazer uma tentativa.
Você vai ver se consegue manifestá-la. Neste ponto ainda é uma criação.  Tem uma 
certa força de vida por trás.  Tem um certo padrão de energia e uma dinâmica.  Vamos 
dizer que você está tentando criar um novo tipo de produto alimentício, já que falaremos 
disso em breve.

Você tem um desejo.  Você o imagina.  Agora você vai começar a introduzir um foco de 
energia nele.  Aqui você está atravessando um abismo.  Você está atravessando um 
abismo que vai da idéia para o foco.  Você vai estar introduzindo-a neste mundo. O 
abismo, às vezes é de difícil travessia.  Dê um salto.  Atravesse.

Enquanto está atravessando do abismo permita que as energias iniciais do desejo e da 
idéia iniciar uma transformação.  Comece a aplicar foco e energia no que está tentando 
criar.  Comece a fluir para dentro dessa criação tanto quanto eu faço com Sam agora. 
Você vai descobrir que isso não exaure.  Na verdade vai te rejuvenescer.

Você  também vai descobrir que quando começa a focar as energias começam a mudar. 
Agora alguns de vocês ficam deprimidos ou agitadíssimos nesse ponto por causa de sua 
idéia original – a idéia que bateu em você... Vou dar outro exemplo aqui que  remete a 
muitos de vocês – a idéia de um centro.
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Muitos de vocês tiveram essa idéia 20, 30, 40 anos atrás.  Tiveram uma visão.  Uma 
profunda revelação, uma abertura que mostrou a vocês como seria, onde estava.  Era 
uma idéia. Que tem estado no estágio da idéia ou num estado de ser por um tempo.  É 
uma criação. Está viva.

Mas quando ela atravessou o abismo e você começou a aplicar energia nela, ela 
começou a mudar.  Por várias razões – a mundo muda, a energia muda e também uma 
idéia vai querer evoluir para uma ordem de coisas mais adaptável e elevada.  Então a 
idéia que você teve para um centro há 30 anos atrás agora tem paredes e um telhado.
Pode ser que esteja na Internet.  É um centro – um centro de energia.

Alguns de vocês estão muito tristes porque, vocês dizem, mas eu quero um centro e 
tenho tentado ter um centro e ele jamais acontece.  Porque você esqueceu de olhar como 
a sua idéia transmutou e transformou-se.  Ah, ainda está aí, mas ela quer se adaptar de 
uma nova maneira – muito parecido a Sam.  Meu Sam está de desenvolvendo, se 
relacionando às situações e ao meio-ambiente ao seu redor.  Eu não o controlo.  Não 
faço ele fazer coisas.  Eu sou ele, mas não todo ele, vocês percebem?

Então permitam as suas idéias, ao aplicarem o foco nelas, atravessar o abismo e depois 
observem como, ao introduzirem o foco, elas mudam.   Transformam-se.  Se você tenta 
se manter na idéia ou no pensamento original, ou conquista intelectual que tinha, você 
vai sufocar sua própria criação.

Eu tinha uma idéia do que queria que Sam fosse, onde ele iria viver, como se pareceria.
Algumas destas coisas aconteceram, mas muitas outras mudaram. Ele não se parece 
com nada do que eu necessariamente havia pensado que fosse ser.  A propósito, ele é 
muito bonito, muito bonito (risadas)... Mas não é bem o que pensei que seria.  Então, 
vejam, estou permitindo que Sam, a idéia a qual apliquei o foco, evolua, mude e se 
adapte por conta própria.  Isso é muito importante no trabalho de criação.

E então o estágio final de introduzir uma criação, é claro, é a manifestação onde ela se 
torna realidade.  Agora há vários passos para você dar.  Você vai passar por desafios, 
bloqueios.Haverá momentos em que vai ficar frustrado e pensar que não é um criador 
efetivo. Nestes momentos, pare.

Fique por trás da mureta.  Entenda que talvez você esteja tentando controlar sua criação 
devido a certas expectativas em relação a ela e as energias simplesmente não se unem.
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Alguns dos criadores que você vai ouvir nos próximos meses, no que vocês chamam 
agora lançamento – alguns dos criadores com os quais irá falar no quadro de mensagens 
– descobriram que isso é bem real, descobriram que isso se manifesta de uma maneira 
freqüentemente diferente daquela que pensavam.  E há desafios ao longo do caminho.
Há desafios porque você vive na realidade tridimensional, desafios porque ainda há uma 
física energética que de uma certa maneira ainda tenta empurrar a Nova Energia, uma 
física energética que não está permitindo ou apoiando as novas idéias.

Falamos há muito tempo atrás sobre o conceito das quatro bolas de gude e como 
freqüentemente quando uma nova bola de divindade tentava entrar, as outras três 
tentavam tirá-la porque não sabiam como lidar com ela.  Elas não sabem como a 
introduzir no sistema que já estabeleceram, e têm um certo medo dela.  Então, sim você 
vai entrar em situações, desafios.  É o momento para gnost.

É o momento para uma solução criativa, como os criadores e Shaumbra estão 
começando a perceber.  É o momento de ficar atrás da mureta, deixar as energias se 
realinharem, e depois retornar a elas.  A propósito, você não precisa forçar o caminho 
através delas.  Às vezes, um treinamento anterior ensinou a você que, quando você 
passa por um desafio, tem que lutar, forçar, perseverar.  Não, hoje não vai haver uma 
canalização tipo Vince Lombardi porque isso é Velha Energia.  Uma energia atacando 
outra, lutando uma contra a outra.  Algumas das formas de motivação da Velha Energia
– atitude positiva, permanecer na luta – todas essas coisas... A torcida.  Elas não são 
Nova Energia.  São da Velha Energia.  São modos de lidar com a velha dualidade, e 
você agora está num novo estado de ser.

Uma das maiores coisas que você vai ver é a habilidade de ficar por trás da mureta.  Dar 
umas risadas sobre sua nova criação.  Inspirar profundamente e deixar a gnost entrar.

A solução vai estar aí.  Você não tem que lutar por ela.  Sim, você tem que fazer coisas, 
como os criadores sabem.  Quando você entra na manifestação, por exemplo, quando 
vai publicar um livro – sim, você tem que dar telefonemas.  Tem que enviar emails.
Tem que preencher alguns cheques, e a boa notícia é que você tem que pegar todos seus 
livros e carregá-los.  Há uma certa quantidade de movimentação física, mas esse 
conceito todo de lutar pela criação não se aplica na Nova Energia.

Você a permite entrar.  Uma vez que entrou, uma vez que algo como suas cartas 
criativas ou seus livros surge, você desliga os controles, as expectativas porque isso 
nada mais é do que limitação. Alguns de vocês acham que tem que controlar – tem que 
controlar estritamente o que acontece com sua criação.
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A propósito, aqui controle tem muitas implicações.  Às vezes é só o seu controlar, seu 
medo.  Às vezes, é o medo de que outros tentem controlar.  Largue isso de mão 
intencionalmente.  Dê liberdade a sua criação para que se expanda.  Dê liberdade a sua 
criação para que ela encontre o caminho para quem verdadeiramente precise e queira 
ela.

Ultrapasse alguns dos velhos métodos tradicionais e canalizações de partilhar suas 
criações com outros.  Ultrapasse-os e vai ver resultados incríveis, incríveis.  Então você 
vai perceber pela primeira vez este ano – este ano – você vai perceber.  Putz, eu sou um 
criador.  Eu tive uma idéia, um projeto.  Tive uma experiência de aprendizado com ele, 
sem falhas, apenas aprendendo e ele se manifestou.  Não apenas aqui, porque o projeto 
não parou por aqui.  Ele continua.

Você vê um livro, por exemplo, não é apenas um livro.  É uma energia de potenciais, 
energia de sabedoria. Enquanto você pode estar pensando em termos de reedição e 
distribuindo mais livros por aí, dê uma outra olhada criativa.  O que realmente está 
acontecendo é que está estabelecendo novos potenciais pra você – alguém que recebe 
seu livro, acha você brilhante e agora quer que você fale, quer que você venha falar com 
o grupo dele.  Alguém recebe seu livro e precisa de respostas e vem a você; alguém 
recebe o livro e diz que você é tão sábio que talvez devesse ajudar outras pessoas que 
também escrevem  livros.  É exponencial. A coisa cresce de uma maneira que você nem 
imagina.

Não é apenas um livro.  Não são apenas cartas criativas.  Não se trata só de um novo 
produto alimentício.  São os potenciais em todas essas coisas.

No Shoud do mês passado Saint-Germain entrou e falou com vocês sobre colisões – um 
ano de colisões.  E realmente, ele está correto.  Vai haver colisões por toda sua volta.
Ah, elas têm estado por aí – desde sempre; havendo a dualidade haverá colisões. As 
colisões este ano vão ser diferentes.

As colisões que ocorrerem este ano vão ser mais em prol de uma resolução e uma 
movimentação para a Nova Energia do que colisões em função de uma energia tentando 
dominar outra e se alimentar de outra.  As coisas que viram no passado – conflitos, 
batalhas, dualidade – elas eram basicamente uma tentativa de diferentes energias tentar 
se entender melhor.
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Mas com freqüência quando as energias colidiam e lutavam, tentavam depois dominar e 
roubar energia uma da outra.  Isso durava um certo tempo e depois a Energia A, que 
tinha dominado a Energia B perdia sua força porque, pra começar, era artificial.  A 
Energia B fica forte, sai, luta com a Energia A e a domina.  Isso vem acontecendo por 
tanto tempo quanto os humanos estão na Terra.  Este ano é diferente.

Em relação às colisões não se trata só de controle ou alimentação ou dominação, é 
verdadeiramente sobre reintegração.  É sobre abrir-se, como disse Saint-Germain para 
novas dimensões de potenciais que estão agora disponíveis e que, infelizmente passam 
desapercebidos para maioria dos humanos.

Durante este ano, vou lembrar a vocês, vou lembrar a vocês mais tarde em suas próprias 
vidas – a retornar a lição um da Série do Criador.  Aceite todas as coisas como elas são, 
e na lição um o ponto importante era ficar por trás da mureta.

Quando as colisões se intensificarem, fique por trás da mureta. A mureta é o espaço 
seguro.  A mureta é colocar-se fora do drama cotidiano.  A mureta é se retirar um 
pouco.

Há muitas razões importantes para isso.  Você precisa rejuvenescer sua energia 
regularmente.  Muitos de vocês estão trabalhando dia e noite e estão se enfraquecendo. 
Entrando nessa coisa onde pensa que tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar.  Bem, 
assim você jamais terá uma perspectiva.  Você nunca vai ao Pico do Anjo para dar uma 
respirada.

Quando você trabalha desse jeito e seu corpo físico fica cansado o que acontece é que 
sua mente assume o controle como nunca antes.  Quando você está muito, muito 
cansado sua mente entra em alerta.  É como esse status de alerta terrorista pelo mundo 
todo – porque o mundo está cansado.  Então você entra com a mente e fica menos 
eficiente.  Fica então fisicamente exausto e mentalmente limitado ou enrolado.  Essa 
situação não é boa.

Vá para trás da mureta.  Isso pode significar alguns dias consigo mesmo.  De vez em 
quando pode ter que dizer não para as necessidades dos outros, mesmo para sua família, 
amigos e esposo(a). Tire alguns dias para si mesmo.  Fazendo isso, não é pego no drama 
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de todas as outras coisas acontecendo ao seu redor. Tome um tempo para si.  Uma 
semana fora e não quero ouvir você falando, “mas tenho que continuar trabalhando. Não 
tenho tempo para férias”.  Isso tudo é desculpa.  É tudo o que é. Uma vez que você tome 
a decisão de que vai fazer isso, os recursos entram para dar apoio.

Agora você precisa refrescar-se e rejuvenescer numa base regular.  É tempo de spa.
Tempo de spa espiritual com você mesmo.  Não digo isso literalmente a não ser que 
você curta isso, mas você precisa descansar por um tempo.

Sabemos que há uma tremenda quantidade de -, o que vocês chamariam - trabalho a 
fazer este ano, mas queremos fazê-lo de um jeito diferente. Não queremos o velho puxa 
e empurra, tentando derrubar paredes.  Queremos trabalhar com os Shaumbra, 
realizando o trabalho de uma maneira mais eficiente, mais fácil, como diriam.

Então neste ano, assegure-se de ter bastante tempo para si mesmo para ficar por trás da 
mureta.  Quando agir assim algo mais vai acontecer.

Nesse tempo por trás da mureta, tirando um tempo para si mesmo, seu corpo e sua 
mente têm chance de rejuvenescer.  Mas também é o momento em que a Nova Energia 
começa a entrar em sua realidade.

Para a Nova Energia é muito difícil entrar quando você está ocupado, quando está com 
raiva, quando se sente infeliz, quando explode em fúria, quando não tira um tempo.  A 
propósito, tenho que perguntar, por que você não tirou um tempo para si mesmo?

Provavelmente porque você não se ama ou não liga para si mesmo o suficiente.  É uma 
espécie de coisa de mártir espiritual.  Você acha que tem continuar trabalhando, lutando. 
É a primeira coisa a fazer de manhã, a última à noite.  Se você se acha nesta situação, é 
hora de uma folga.  Tire um tempo por trás da mureta.  É hora de fazer respiração.  É o 
momento então de deixar esse potencial da Nova Energia começar a entrar em sua 
realidade.

Você vê, é um desejo de alma.  É uma idéia.  Todos vocês tiveram a idéia – a linda idéia 
– da Nova Energia em suas vidas.  Você ama a idéia.  Alguns de vocês colocaram um 
pouco de foco ou atenção nisso.
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Mas a maioria realmente não se permitiu começar a manifestá-la ou incorporá-la nesta 
realidade.  Tire um tempo pra você.  Isso é muito importante especialmente quando vê 
as colisões por toda sua volta ou em sua vida.  É essa a hora mais uma vez de ficar pra 
trás.

As colisões de que Saint-Germain falou... Não quero especular sobre como exatamente 
essas coisas vão ocorrer no mundo, mas elas vão ocorrer.  Não têm que ser ruim.
Podem ser vistas com senso de humor.

As colisões, nós temos que dizer, dê uma olhada do mês passado até hoje.  Do início do 
ano até hoje, dê uma olhada nas colisões que experimentou em sua vida.  Dê uma 
olhada até nas colisões dentro do próprio Shaumbra.

Agora, observe como essas colisões basicamente se tornam muito exageradas e saem a 
atuar no mundo real, no mundo não-Shaumbra, na consciência de massa.  Aquilo por 
que você passava não era sobre você.  Você as estava experimentando de uma maneira 
minúscula através de sua energia e da energia Shaumbra.  Estava tendo um gostinho do
que se passa no mundo.  Você não causou as colisões, então não se responsabilize por 
elas. Você não as criou.  Você apenas pegou um pequeno exemplo, tirou um gostinho.

Agora não estamos falando literalmente, mas olhe como certas colisões ocorreram.
Você foi o observador ou o participante?  Você foi pego no drama ou viu o potencial do 
que ocorreu quando isso aconteceu?  Observe como coisas como argumentos, 
desacordos, tempo programado perdido – esse tipo de coisa – foram pequenas colisões 
em sua vida por trinta dias e agora estão indo proliferar pelo mundo afora.  Observe 
como esse pequeno exemplo do último mês se torna o grande exemplo ao redor do 
mundo.

Você se deu um gostinho do que está acontecendo, de uma certa maneira é como 
alguém que toma uma vacina pra gripe – para se inocular contra o grande vírus que está 
aí.

Este ano vai ser um ano com algum drama e trauma, mudanças e ajustamentos porque 
você se permitiu ter um gosto disso.  Você tomou a vacina da gripe.  Você não vai 
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necessariamente ser pego em todos eles.  Será capaz de observar.  Não vai ser pego ou 
se enrolar nas energias.  Então Shaumbra, fique por trás da mureta e cuide de si mesmo.

Vamos respirar profundamente antes de prosseguir hoje com o próximo ponto.

(Pausa) 

(Tobias respira.)

Vamos voltar a 1965.  Faremos juntos uma pequena jornada.  A maioria de vocês estava 
viva na Terra nessa época.  Se não estavam, juntem-se a nós de volta no tempo.

1965... Ao anoitecer, há uma linda menininha de joelhos ao lado da cama, rezando.

Ela está rezando porque sua mãe está ao lado observando-a para ter certeza que ela vai 
fazer suas orações antes de ir pra cama – “Nosso pai que está no céu, abençoado seu 
nome...” Vamos chamar essa menininha – vamos chamá-la de Emma.  Emma é uma 
energia coletiva, muito real e muito um coletivo de todos os Shaumbra. Muitos de vocês 
tiveram essas experiências especificamente e alguns vão entender muito bem Emma.
Ela está rezando ao lado da cama e sua mãe a observa, mas ainda assim essa oração não 
ressoa em Emma.  Ela a rezou centenas, talvez milhares de vezes, e sempre parece 
muito vaga pra ela.  Ela nunca entendeu.  Memorizou as palavras, mas não entende 
realmente o que significam.

Mas ela sentiu a energia.  Na verdade sentiu medo quando fez essa oração, como se 
alguém a estivesse observando e julgando.  Ela não gostava de rezar, mas sua mãe a 
obrigava. Não era só por causa de ajoelhar.  Não era porque queria fazer alguma outra 
coisa.  Aquela oração sempre fez ela sentir medo – quaisquer das orações que sua mãe a 
fazia rezar.  Mas Emma as fazia para satisfazer sua mãe.  Emma as fazia talvez porque 
achasse que isso faria sua mãe se sentir melhor.

A vida tem sido difícil.  A mãe e o pai de Emma se divorciaram faz um ano.  As 
finanças não vão bem e Emma pode sentir em sua mãe uma preocupação e um medo 
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que nunca sentira antes.  Sua mãe sempre estava sorrindo, rindo e cantando.  E agora há 
rugas no rosto da mãe de Emma.  A voz é contrita.  Não há mais cantigas.  A mãe de 
Emma tem que cuidar dela e de dois irmãos mais velhos. A propósito, eles não tinham 
mais que rezar.  A mãe de Emma estava tão cansada de discutir com eles sobre isso...
Agora dependia de Emma, ela pensou, carregar toda a responsabilidade desse ritual de 
oração para todos na família.

De manhã a mãe de Emma sentava-se à mesa e lia o jornal enquanto bebia café, e 
Emma também não gostava da sensação. Ela podia ver a preocupação de sua mãe sobre 
coisas como a guerra.  De vez em quando conversava com suas amigas sobre um ataque 
nuclear.  Falava sobre coisas como política e pessoas famosas e um líder sendo 
assassinado.  Emma sentia o peso e a tristeza dela e não sabia o que fazer.

Ela sentia como se fosse com ela própria, como se ela carregasse esse peso pelo mundo 
todo, mas o peso sendo dela mesmo.  Então assim que sua mãe lhe dava o beijo de boa 
noite, apagava a luz e fechava a porta, deixando-a alguns centímetros aberta – você vê, a 
porta tinha que estar meio aberta porque ela tinha medo do escuro, mas não só por isso, 
ela queria manter a sensação da energia de sua mãe porque estava preocupada com ela e 
com seus irmãos e o restante da família e também com o mundo –  será que o mundo 
estaria ali de manhã?

Então quando Emma foi pra cama naquela noite, ela deitou a cabeça, puxou sua boneca 
Raggedy Ann – que era sua companhia constante... Segurou sua boneca nos braços e fez 
suas orações de verdade.

Percebe, as outras eram as orações obrigatórias para fazer a mãe se sentir melhor, mas 
na sua oração de verdade ela disse, “Querido Deus, não sei quem você é, mas não acho 
que você seja a pessoa para quem acabei de rezar.  Não sei onde você está e não acho 
que esteja muito longe.  Querido Deus, assegure-se de tomar conta de meu cachorro, 
Skip, porque eu realmente o amo e não tenho sempre a certeza de saber cuidar dele, e 
querido Deus você podia também olhar meus irmãos porque eles são estúpidos – são 
adolescentes e me preocupo com eles.  Querido Deus, meu pai está indo embora.  Você 
podia cuidar dele também?  E mais do que tudo, você pode cuidar de mamãe porque não 
acho que ela esteja muito bem no momento.

Ela se preocupa comigo, mas eu estou realmente preocupada com ela.  Querido Deus, 
você pode cuidar do mundo porque também estou preocupada com o mundo. Ouço 
histórias e não parece que ele está muito bem no momento.  Eu me preocupo com um 
bocado de coisas, Deus, mas não posso falar com as outras pessoas sobre isso.  Tento 
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conversar com a Raggedy Ann.  Ela fica ouvindo, mas não diz nada.  E eu tento falar 
com Skip, mas ele só quer saber de brincar.

Vou conversar com você.  Estou preocupada com esse mundo.  Não estou certa do que 
fazer.  Ajude-me a entender porque esta noite meu estômago está esquisito, não me 
sinto nada bem.  Parece que vou ficar doente.  Não sei bem o que está acontecendo 
comigo e se você me ouvir, deixa eu saber, tá bem?”

Neste momento, Emma começa a rolar em sua cama.  Seus olhos estão fechados e ela 
está segurando Raggedy Ann, mas ela sente a cama girar.  Ela não ousa abrir os olhos 
porque tem medo de que talvez haja um monstro embaixo de sua cama, girando a cama 
com seus pés enquanto espera para devorá-la.  Então ela não abre os olhos, mas pode 
sentir tudo girando cada vez mais rápido até o ponto que ela achou que vai vomitar e 
gritar ao mesmo tempo, o que não é uma boa idéia. (risadinhas) Ela inspira 
profundamente e diz, “Querido Deus, falei alguma coisa errada? Eu ofendi você? 
Querido Deus, pare esse giro porque acho que não agüento mais.”

E quando ela estava pra gritar por sua mãe, tudo parou de girar.  Ela sabia que ainda 
estava deitada na cama, mas se sentiu diferente.  Ela não ousou abrir os olhos porque 
alguma coisa havia mudado e ela não queira ver o que tinha acontecido com ela.

Ela se sentiu totalmente diferente.  Não sei sentiu mais como a Emma de 10 anos.  Não 
se sentiu necessariamente mais velha ou maior.  Ela sentiu algo a seu redor com um 
brilho caloroso.  Sentiu uma felicidade de que não se lembrava quando foi a última vez 
que a tinha sentido.  Sentiu uma espécie de alívio e em sua mente disse, “Onde estou?”

E uma voz veio e falou, “Querida Emma, você está comigo agora. Você está comigo”. 

Emma se sentiu um pouco confusa com tudo isso.  Rapidinho tentou juntar as coisas em 
sua mente, pensando no que havia dito ou pedido.  Mas as palavras que saíram de sua 
boca foram as seguintes, “Agora estou com medo. Estou com medo e não sei o que 
fazer.”
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E a voz disse, “Você está só sentindo coisas. Sentindo sua mãe. Sentindo outras pessoas 
ao seu redor, mas não são verdadeiramente coisas suas”.

Emma pensou nisso por um instante e novamente, não a Emma de 10 anos, mas uma 
Emma expandida.  Emma pensou nisso por um instante e depois disse para a voz, “O 
que é que tenho que fazer nesse instante?”

E a voz disse, “Exatamente o que está fazendo. Estar na Terra, ser uma garotinha, 
curtindo cada dia.”

Bem, Emma se sentiu mais preenchida porque a voz era de confiança.  Era confortante. 
Ela sabia que a tinha ouvido em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde.

Ela disse para a voz, “Então o que é que tenho que fazer? O que vai acontecer comigo?”

E a voz disse, “Você vai crescer.  Você vai para a escola – para o 2º grau. Vai se formar 
com notas medianas, mas vai se formar.”

E Emma interrompeu e disse para a voz, “Por que é que as outras crianças parecem não 
gostar de mim? Parece que não combino. Por que é que me sinto tão diferente do resto 
delas?”

E a voz respirou profundamente e disse, “Porque você é diferente do resto. Você 
escolheu um caminho diferente.  Escolheu um jeito diferente.  Não é que elas não 
gostem de você, é que não a entendem.  Não é que você tenha ofendido alguém, mas 
elas mistificam você – até sua própria mãe se preocupa com você.”

Emma disse, “O que mais vai acontecer?”

E a voz disse, “Você vai se casar ainda jovem. Vai sair da universidade.  Depois de um 
ano de faculdade, você vai se casar. Vai dizer pra si mesma que vai retornar à 
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universidade, mas ao invés disso vai ter um par de filhos e vai passar o tempo cuidando 
deles. E quando estiver no meio dos seus 30 anos, seu marido vai morrer num acidente
de carro.”

Emma pensou sobre isso por um momento e disse, “É isso o que Deus quer que 
aconteça comigo?”

E a voz disse, “Não, não mesmo. Isso é o que você escolheu. Isso é o que você escolheu 
para si mesma.”

Emma disse, “E depois o que vai acontecer?”

E a voz disse, “Você fica desiludida. Fica deprimida. Muito só, com pensamentos 
suicidas.  Você passa por muito anos bem, bem difíceis em sua vida.”

Emma pensou sobre isso também, pensou sobre a estranha escolha que fez.  Ela disse, 
“Mas vai haver pessoas para me ajudar, não vai?”

A voz disse, “Não, não pessoas. Você vai estar nisso por conta própria.”

A voz disse, “Não pessoas, mas anjos. Serão aqueles  que não estão em forma humana. 
mas que irão amá-la e lhe dar apoio e estarão aí para você, mas um bocado disso tudo 
você vai passar por conta própria.”

Emma novamente respirou fundo e contemplou tudo isso... Disse, “Depois o que 
acontece?”

Então a voz disse, “Depois que você passar por esse tempo de trevas em sua vida, aí 
todas as partes e pedaços vão começar a se juntar. Você vai começar a lembrar em 
primeiro lugar por quê está aqui na Terra.  Vai começar a lembrar por que escolheu 
passar pelas experiências que passou.  Vai entender que trouxe essas experiências não 
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como punição, mas para entendimento e compaixão.  Você vai entender que trouxe a 
sua vida todas  essas experiências, de uma certa maneira enquanto esperava – esperava 
pelo tempo certo, pelo lugar certo.”

Emma estava engolindo tudo isso.  Sem certeza se era bom ou ruim.  Depois disse à 
voz, “E depois?”

A voz disse, “Depois eu vou voltar até você. Vamos ter uma outra conversa como esta.
Vai acontecer por volta de 1998.  Algo vai acontecer em sua vida – algo que você ainda 
não escolheu.  Pode ser um livro que você leia.  Pode ser um amigo com quem 
conversou.  Pode ser uma situação tremendamente assustadora em sua vida. Talvez um 
acidente onde você termine num hospital.  Você ainda não decidiu como é que vai 
acontecer.  Mas quando acontecer, eu vou voltar e conversar com você.  Vamos dar 
umas risadas e derramar algumas lágrimas sobre sua vida e aí vamos começar a próxima 
fase.”

Emma disse, “Por que não começamos agora? Por que temos que esperar até 1998?”

E a voz disse, “Porque o mundo ainda não está pronto, porque há algo acontecendo com 
o jeito básico como a energia funciona na Terra – os caminhos básicos como os 
humanos introduzem energia em suas vidas. Isso ainda não está pronto. E, a propósito, 
talvez nem venha a acontecer. Talvez não venha a ser. Pode acontecer uma catástrofe na 
Terra, mas também acontecer todo esse próximo nível.”

Emma fez uma pausa e pensou sobre isso também... Disse, “O que acontece quando 
você voltar e conversar comigo em 1998?”

A voz disse, “Vou lembrar a você quem você realmente é, porque está aqui e vou 
lembrar a você de todos os potenciais no futuro.”

A voz disse, “Vou lembrar a você que você veio pra cá – você escolheu estar aqui na 
Terra - para ser uma criadora na Nova Energia. Você pode ser uma das primeiras a 
manifestá-la na Terra, a ir além do falar, ir além do pensar – ser um dos primeiros.
Você veio para a Terra para ser uma criadora na Nova Energia.  Você veio pra cá por 
amor e desejo pela humanidade e também por seu amor por si mesma para experimentar 
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essa incrível abertura. Depois de 1998, você vai passar por uma série de experiências 
que irão treiná-la e ensiná-la como ser uma professora, como ser uma criadora, como 
viver na Terra e finalmente como se tornar um exemplo, uma líder e um padrão para 
outros humanos serem os primeiros.”

Emma pensou também sobre tudo isso e estava começando a se lembrar porque ela 
estava aqui em primeiro lugar.  Ela disse, “Quando você voltar pra mim em 1998 e 
quando eu passar para a próxima parte de minha vida, eu ainda vou estar sozinha?
Ainda vou estar sozinha como me sinto agora?”

E a voz disse pra ela, “Não, realmente não vai... Porque não falei apenas a você, falei 
com outros 144.000. Você não vai estar só. Você vai ter uma família – não uma família 
biológica, sequer uma família Angélica.  Você vai ter uma família chamada Shaumbra.
Eles vão passar por muito da mesma coisa que você está passando agora. Entre eles 
você vai encontrar apoio. Vocês vão unificar suas energias enquanto permanecem 
independentes e únicos.  Você vai unir sua energia a deles para ajudar a introduzir essa 
próxima era da humanidade, ajudar a anunciar o tempo da Nova Energia e os potenciais 
da Nova Energia – o potencial de ir além da dualidade, além da guerra, além do 
sofrimento, de ser capaz de curar seu corpo em um instante, de ser capaz de integrar sua 
divindade em sua realidade.  Então, não, minha querida Emma, você não vai estar 
sozinha.”

Emma mais uma vez respirou fundo e contemplou toda a coisa, pensou em tudo, sentiu 
tudo, lembrando de cada ponto.  Tudo estava se encaixando.

Finalmente Emma disse, “Obrigada por vir aqui essa noite. Você vai voltar amanhã pra 
gente conversar novamente?”

E a voz disse, “Não. Não vou voltar. Você tem que esperar até 1998 para eu voltar a 
você.  Você não vai se lembrar que conversamos esta noite. Quando voltar pra sua cama 
e acordar com Raggedy Ann em seus braços, você não vai se lembrar que conversamos.
Os anos serão longos e difíceis pra você, mas eu vou voltar. Vou voltar e lembrar a você 
dessa energia da família Shaumbra.”

E essa é a história de Emma. Sua história, Shaumbra.
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A voz que Emma ouviu era a voz de Shaumbra ainda por nascer na Terra, a voz de 
Metatron, a minha voz de Tobias, esperando todos vocês crescerem. Era a voz da Nova 
Energia e do novo potencial.  Viemos a vocês, seja em 1998 ou 2002 ou qualquer que 
seja o ano.  Voltamos para lembrar a vocês quem são.  Voltamos para lembrar a você 
dessa família Shaumbra.

Shaumbra... Shaumbra não é uma família Angélica.  Shaumbra não é uma família 
biológica.  Shaumbra não é um culto ou uma religião ou quaisquer dessas coisas.
Shaumbra é um acordo – o acordo de que voltariam. Estariam entre os primeiros a 
entrar na Nova Energia.  Vocês vêm de diferentes famílias espirituais. É isso que é 
único em Shaumbra.  Alguns de vocês vêm da casa de Mikael, alguns de Rafael, alguns 
da casa de Gabriel, toda uma linhagem até aqui.  Alguns de vocês representam múltiplas 
casas de Arcanjos, e vocês vêm de diferentes famílias, de lugares diferentes e são de 
formação diferente. Mas uma coisa que é única e comum a cada um de vocês é que 
vocês concordaram em estar aqui.  Concordaram em passar por vidas bem difíceis 
anteriores a esta.  Concordaram em passar por um longo tempo de espera – dificuldades 
e dúvidas sobre si mesmos até chegar a este ponto.  Mas, Shaumbras nós estamos aqui 
agora.  Nós estamos aqui e voltamos para vocês – uma voz como a que Emma ouviu em 
1998.  Uma voz que começou a falar com vocês em 1999, e que continua a falar. 

Você é Shaumbra – sem perguntas, sem dúvida.  E como Shaumbra veio pra cá nesta 
vida.  Veio para expandir energia.  Quatro coisas você faz e a primeira é expandir.
Você vem expandindo energias desde o dia em que nasceu e é por isso que 
freqüentemente os outros não o entendem.  Você é um expansionista não um constritor.

Você veio a Terra também para ser um criador.  Muito poucos humanos são criadores.
Há os que seguem, há os que obedecem, há os que sobrevivem. A maioria apenas 
sobrevive. Há os que apenas atuam em velhos e antigos jogos cármicos com eles 
próprios e com outros ao redor deles.  Mas você veio pra cá dizer eu vou criar.

Este é o propósito original, pois é isso que o criador faz, ele cria.  Alguns de vocês 
ficam bloqueados agora, mas estamos trabalhando com vocês.  Alguns de vocês não 
entendem o que é um criador.  Lutam com isso, mas estão aprendendo.  Vocês vão saber 
muito mais

a respeito disso.

Você veio aqui para viver neste tempo. Viver. Falamos sobre isso em nossa recente 
escola – a necessidade de ir além da sobrevivência para verdadeiramente viver, curtir na 
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Terra nesse momento.  Você pode falar quanto quiser.  Pode filosofar o quanto quiser 
sobre Deus, sobre o espírito, sobre tudo isso, mas a não ser que esteja vivendo na Terra, 
incorporando o espírito no corpo e vivenciando-o e curtindo a vida, rindo com a vida e 
da vida, apreciando cada momento, você não está vivendo.  Está apenas sobrevivendo.
Você está sobrevivendo dez passos atrás na dualidade.

Você veio pra cá para viver e dar o exemplo para os outros de como viver.  É triste 
dizer, mas eu e vocês conhecemos tantos humanos que estão apenas sobrevivendo.  Não 
sabem porque estão aqui.  Eles estão apenas lidando com um dia, uma coisa de cada 
vez.  Você veio para mostrar como viver, como ter paixão.

E finalmente, Shaumbra, você veio ensinar.  É isso o que um Padrão faz.  O Padrão é 
um exemplo – um exemplo brilhante – e através de seu exemplo ele ensina aos outros.
O ensinamento pode ter lugar numa sala de aula.  O ensinamento pode acontecer apenas 
andando pela rua.  Ensinar... O padrão é o exemplo que estabelece o novo potencial para 
os outros.  Você, como Emma, está aqui nesta Nova Energia e não tem sido fácil.
Sabemos que tem sido uma coisa solitária.

Muitos de vocês estão pensando que não tem sido compensador.  Você ainda não entrou 
em sua paixão, mas neste ano de Nova Energia, neste ano de ser o criador, esta paixão 
começa a entrar.  É diferente do que você provavelmente pensou que seria em termos 
humanos.  É diferente, e começa a entrar.

Agora mesmo, cada um de vocês... Cada um de vocês está radiando sua própria energia 
e adicionando-a a toda a energia grupo de Shaumbra.  E a energia de Shaumbra está 
saindo para o mundo neste exato momento, é um novo potencial para aqueles que estão 
procurando por isso.

Para aqueles fazendo suas preces neste momento – não aquelas preces mecânicas, mas 
suas preces.  Os que estão pedindo e buscando ajuda e orientação.

Neste momento você está aprendendo como a energia funciona.  Vamos falar mais 
sobre isso nas próximas sessões – a nova física da energia – indo além da energia 
vibracional para a expansiva, introduzindo Nova Energia em sua vida agora.  Vamos 
conversar com você nos próximos Shouds especificamente sobre como essa Nova 
Energia entra e como você pode trabalhar com ela.
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Hoje, Metatron, a voz de Shaumbra e as vozes dos arcanjos todos quiseram voltar de 
novo para  Emma e para você de maneira que você pudesse ouvir a voz mais uma vez.

E assim é.
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E, assim, é caros Shaumbra, que damos continuidade à energia Shaumbra de hoje. 

Escolhemos essa energia sobre a qual falar hoje porque a energia dessa família de 
Shaumbra e vocês, como indivíduos, continuam se expandindo, continuam se movendo 
para novos níveis. Queremos reconhecer o trabalho que vocês têm feito. Queremos 
agradecer a maneira como vieram para esta vida sabendo que esqueceriam o motivo 
pelo qual vieram, que teriam noites e dias muito longos, sabendo que se sentiriam 
diferentes, únicos, porém sozinhos – diferentes de muitos outros humanos. Até mesmo
da sua própria família em alguns casos. 
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Vocês vieram para cá com um tipo de serviço espiritual muito peculiar, um serviço que 
não precisa esgotar a energia de vocês. Esse serviço dá plenitude e satisfação. Mas, 
vocês vieram para cá com o coração, com a alma e com amor por toda humanidade, 
com todos os reinos angélicos, e vocês fizeram isso se sacrificando a si próprios. 

Conforme eu disse antes, essa não é apenas mais uma vida. Essa é A vida. Esta vida é 
para vocês integrarem todas as partes. É quando se deslocam para a nova energia. É 
quando vocês quebram novas barreiras. 

Há uma energia geral de Shaumbra que é bastante semelhante à energia individual. Essa 
energia também tem uma paixão e um desejo, assim como você e sua alma. Ela tem o 
desejo de se expandir, criar, experienciar e viver e essa energia de Shaumbra, então, 
teve uma idéia. 

Essa idéia começou lá atrás nos dias da Atlântida e germinou novamente nos dias de 
Cristo; e essa idéia, então, foi trazida para esta Nova Energia e aqui estamos nós hoje. 
Estamos no abismo. Alguns atravessaram, outros estão no meio da travessia e outros, 
ainda, estão em pé na beira do precipício. Mas a idéia agora é receber energia e foco. 
Agora a energia de Shaumbra está se manifestando na Terra. 

Ela está fazendo isso de uma maneira jamais imaginada há 1.000 ou 500.000 anos. A 
energia de Shaumbra está abrindo e expandindo de tal maneira que alguns não podiam 
imaginar, não pensavam que poderia acontecer, porque ela extrapola limites, territórios. 
Mas está acontecendo. 

A energia de Shaumbra é a do padrão, é a que mostra o caminho, a que ensina. Esses 
são os fundamentos básicos pelos quais vocês estão aqui, pelos quais vocês estão 
interagindo e trabalhando uns com os outros, pelos quais vocês se reúnem neste espaço 
sagrado, pelos quais se reúnem no centro, que não é um prédio, mas um site na internet. 

A energia de Shaumbra está se manifestando na Terra. Ela está sendo alimentada em 
parte pelo que vocês chamam de Companhia da Energia do Círculo Carmesim. Isso está 
ajudando a construir o processo de manifestação. Isso também está construindo toda a 
energia ou o – o que vocês chamam de processo de trazer suas idéias individuais e 
grupais para a Terra. 
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Nos próximos anos, o Círculo Carmesim e a Companhia de Energia do Círculo 
Carmesim vão ajudar os Shaumbra se manifestar e ancorar na Terra. Essa criação não é 
nossa. É de vocês. É de vocês. 

O Círculo Carmesim e Shaumbra vão ajudar porque vocês escolheram isso. Vão ajudar 
outras pessoas a mudar para a Nova Energia. Vão ajudar a criar o combustível, o 
método e o foco para invenções com potencial para literalmente mudar o mundo, 
sobretudo invenções ligadas a energia, medicina, educação e negócios. Vocês estão 
fazendo isso acontecer. 

Shaumbra, mesmo dentro de vocês, dentro deste grupo de humanos, existem 
discordâncias. Existem maneiras diferentes de fazer isso, e é bom que seja assim. Trata-
se de deixar as energias colidirem neste momento. Mas também se trata de ficar fora dos 
dramas e de compreender que, na colisão, no processo de trazer de volta as energias 
para que se integrem, há um tremendo potencial novo. 

Chegou a hora de incorporar isso. Chegou a hora de trazer isso para dentro. Não de 
entrar no drama, não de entrar em bloqueios, não de se deixar abater pelos desafios, mas 
de trazê-los para dentro. Está sendo feito. Está acontecendo na Terra neste exato 
momento e todos vocês fazem parte disso. A voz volta hoje para lembrá-los, para 
agradecer-lhes e para reverenciá-los. 

Vamos responder perguntas hoje, mas gostaríamos que fossem todas especificamente 
sobre Shaumbra. Sabemos que, às vezes, há perguntas ou pensamentos pessoais, mas 
hoje é o dia de Shaumbra. Portanto, solicitamos que todas as perguntas, por escrito ou 
ao vivo, estejam relacionadas com Shaumbra – a energia, a família, onde isso vai dar, 
como facilitar o processo no ponto em que se encontra. No próximo mês continuaremos 
com as perguntas e respostas normais, mas hoje, gostaríamos de nos concentrar no 
Shaumbra. Vamos começar, então. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 1 (lida da Internet por Linda): Vou resumir a pergunta 
enviada, mas a pergunta é sobre o workshop de Israel e Shaumbra de Israel e sobre se há 
uma razão para a presença no workshop em vez de aguardar os CDs, e como está o 
movimento da energia de Shaumbra em Israel? 

TOBIAS: Várias perguntas aqui contidas na mesma, mas há uma razão interessante pela 
qual optamos por discutir a tecnologia padrão em Israel que é razoavelmente óbvia. Se 
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pudermos começar em um dos lugares mais desafiadores e sujeitos a colisões, e 
pudermos trabalhar com os indivíduos Shaumbra que comparecerem naquela data e 
pudermos criar e implantar essa tecnologia padrão, haverá potencial de energias 
profundas para as pessoas que lá estiverem, para a terra de Israel e para as outras 
pessoas. Sim, é possível ouvir depois também. Não é – digamos – obrigatória a 
presença, mas ainda não organizamos a distribuição dos materiais. Honramos todos que 
forem até lá, levar sua energia pessoal, mas também sabemos que os Shaumbra do 
mundo juntarão sua energia à daquele grupo tão sagrado e especial. 

SHAUMBRA 1: E os Shaumbra de Israel como um todo? 

TOBIAS: Vamos esperar para discutir isso com base em algumas coisas sobre as quais 
queremos falar com o grupo quando estivermos lá, por isso vamos esperar. Vamos 
esperar. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (mulher ao microfone): Alô, Tobias. Estou muito 
feliz em começar a estudar o Shoud, a escola de Ohama que estou começando agora. 
Também estou muito nervosa por ser a primeira on line...bem, estou muito feliz que foi 
você que veio hoje. (Risos) Tenho medo que os outros dois (sejam bravos). Mas minha 
pergunta é sobre saúde. Tenho tido problemas de saúde ultimamente com dores de 
cabeça e nas costas e hemorragias. Quero saber se isso é um problema de Shaumbra ou 
se é algo meu. 

TOBIAS: Vamos perguntar-lhe, qual você escolhe? 

SHAUMBRA 2: Tobias, e não Kuthumi, então. Não. 

TOBIAS: Esse problema não é necessariamente dos Shaumbra, mas é uma tendência 
dos Shaumbra, digamos. Há uma tendência em pegar todas as energias ao seu redor e 
adotá-las como suas. Você tem uma opção agora sentada aqui neste momento de aceitá-
las como suas ou não. Nós temos a nossa própria opinião sobre a origem dessas energias 
e vamos lhe dar umas dicas. 

Dê uma olhada na situação do seu trabalho e algumas mudanças que estão ocorrendo lá 
agora. Dê uma olhada no tipo de atividade em que você está envolvida e como as 



209

energias são despejadas nesse negócio – energias de necessidade, energias de saúde ou, 
neste caso específico, falta de saúde.

Portanto, há uma enorme dinâmica ocorrendo no seu local de trabalho. Essa é o 
primeiro problema aqui que você está tomando como seu. Você disfarça o problema. 
Finge que é seu. Você nem mesmo quer pensar que seja um problema de trabalho 
porque por trás do que estamos dizendo aqui, querida, está o fato de estar muito 
próximo o momento de você deixar aquele ambiente e você não quer olhar para isso 
porque se assusta com o próximo passo. E você reuniu todo o potencial de desafio dos 
motivos pelos quais não quer deixá-lo. Mas você sabe, eu sei que é tempo de mudar. 

Mas o que você está fazendo neste momento é absorver todas as energias dessa empresa 
para a qual você trabalha. Você também está absorvendo todas as energias de alguns 
amigos não-Shaumbra que estão colocando algumas cargas pesadas sobre você. Não 
fazem isso conscientemente, mas energeticamente sabem que podem. 

E você também está enfrentando alguns problemas dessa coisa que chamamos ferida de 
Isis – as energias de Isis estão muito mais conflituosas agora nessa área em que você 
mora, porque lá era um dos centros da Atlântida onde naquela época era feito um 
trabalho de energia muito difícil. Toda essa coisa da questão de Ísis. Você está 
literalmente absorvendo tudo isso que está à sua volta. Você, como outros Shaumbra, é 
muito empática. Absorve tudo. É como uma esponja. Absorve tudo o que está ao seu 
redor, mas você tem um modo maravilhoso de pegar esses problemas como sendo seus 
e fingindo que são seus. 

Eles não são seus. Realmente não são. Agora, podemos ter uma queda de braço a 
respeito disso e você vai lutar para mantê-los e eu vou perder. Você vai terminar ficando 
com eles. Ou pode tomar uma decisão aqui com esse grupo maravilhoso de Shaumbra e 
esse fogo lindo – eu estava sentado no fogo antes, me divertindo... Eu posso fazer isso, 
vocês não! 

Você pode fazer uma escolha. Pode decidir: não, esses problemas não são meus e não 
preciso mais segurá-los em meu corpo físico. E não pensar mais nisso, não se preocupar 
mais com isso. Simplesmente faça sua respiração. Deixe Ohama fazer o que vai fazer 
com você nos próximos dias e não permita mais que esses problemas sejam seus. Tenho 
que lhe perguntar: você quer esses problemas? 
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SHAUMBRA 2: Não. 

TOBIAS: Vê alguma necessidade de ficar com eles? 

SHAUMBRA 2: Não, de jeito nenhum. 

TOBIAS: Por que os pegou 

SHAUMBRA 2: Por que sou uma boba? 

TOBIAS: Na verdade, porque você é muito amorosa e porque...havia uma outra parte da 
história de Emma que não mencionamos por causa do tempo, mas Emma sempre sentia 
que tinha mais do que os outros. Não queremos dizer com isso que era de maneira 
egoísta. Ela conseguia lidar melhor com o mais – mais emoção, mais dor, mais 
dificuldade. Por isso, ela usou a energia da mãe, do pai e do marido que morreram e de 
todas as outras pessoas. 

Pegou tudo isso como se fosse a cruz que tinha de carregar. Mas os dias de carregar cruz 
já passaram. Isso foi há 2000 anos. Não se faz isso hoje. Você pode soltar isso. 

Você continua com seu coração, com sua alma mesmo que não carregue os problemas 
dos outros. Como padrão da Nova Energia, você não tem que ser boa – você não será 
um bom padrão se não estiver inteira. Esses problemas não são seus. Nós estamos 
cuidando deles – eu, Metatron e os outros estamos cuidando deles neste momento. 

Esses problemas não são seus. Você pode soltá-los primeiramente fazendo uma escolha 
– tomando consciência de que eles não são seus. Isso faz de você uma pessoa sem 
sentimentos? Não. Faz de você um padrão, porque agora você pode mostrar para outras 
pessoas como os problemas não são delas também. Você pode mostrar aos outros como 
soltar essas coisas que na verdade não lhes pertencem. 
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Após fazer a escolha, faça sua respiração. Isso ajuda o movimento da energia. 

Agora o que tende a acontecer aqui, para você e para todos os Shaumbra, porque uma 
vez feita a escolha de soltar essas coisas que estão afetando seu corpo… Por falar nisso, 
você tem se preocupado demais ao longo desses anos. Só agora está aparecendo. Você 
tem se preocupado com coisas que não são suas. 

E o que você tem agora é uma situação - você faz a escolha de soltá-las. A energia vai 
começar a se movimentar. Você pode possibilitar o movimento energético suave e sutil 
com respiração – respiração normal. Você pode facilitar o movimento da energia para 
fora da sua consciência e para fora do seu corpo com o que vocês chamam de exercício 
leve. Coisas como caminhada, ioga – alguma coisa que movimente o corpo. Por falar 
nisso, toda vez que empacarem em algum problema, alguma coisa, façam alguma coisa 
física para expressar movimento e para fazer com que a energia saia do corpo. Quando 
quiserem mover energia – façam trabalho físico leve, não pesado – isso permitirá que 
todas essas coisas fluam para fora do corpo. Ao saírem, não vão para outras pessoas. 
Não vão grudar nas pessoas e fazer com que fiquem doentes ou se sintam cansadas. A 
energia retorna ao seu estado natural de pureza. E, o mais importante, a energia não 
retorna ao mundo da velha dualidade, o trabalho físico tem o potencial de mover a 
energia para que seja transformada em Nova Energia. Essa é uma outra discussão, que 
não faremos hoje. Mas faça alguma coisa para permitir que essa energia se mova. 

Se você não fizer nada – se apenas fizer a escolha e não respirar, não fizer movimento 
físico, a energia se moverá para fora do corpo, mas poderá ser de uma forma não muito 
sutil e agradável. Esse processo vai levar aproximadamente, digamos, um mês e meio. 
Você não tem que empurrar nada para fora. Não tem que empurrar nada para fora, 
apenas permitir o processo natural. Você vai fazer bastante coisa nesse sentido na escola 
de Ohamah. Essa é uma oportunidade maravilhosa de soltar essa energia. Isso não fica 
bem em você, querida. Obrigado. 

SHAUMBRA 2: Muito obrigada, Tobias. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (lida da internet por Linda): Esta pergunta representa 
várias e há alguns meses em suas perguntas e respostas você disse a uma senhora para 
anunciar o seu curso e que assim ela estaria começando bem. Bem, eu fiz isso. Fazia 
dois anos que eu vinha querendo dar cursos, eu fiz isso. 
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E nenhum telefonema, nenhum aluno. O que aconteceu? Eu criei na Velha Energia? 
Estou realmente pronta? Eu sou professora? Porque neste momento eu não sei quem sou 
e, em relação ao centro que eu estava criando, a porta se fechou para mim. Por favor, 
diga-me o que aconteceu. 

Estou no caminho certo e, se for Saint-Germain, se eu precisar de um chute no traseiro, 
por favor, faça isso, contanto que as mudanças ocorram. Estou pronta. Por favor, seja 
duro. Eu preciso disso. 

TOBIAS: Falamos sobre muitos desses assuntos no Shoud de hoje, porque a sua energia 
estava no Shoud. Falamos sobre soltar as expectativas exatamente do que parece e de 
como isso deve se manifestar. Falamos sobre começar alguma coisa, o que você fez e 
depois permitir-se a experiência do aprendizado. As vezes, são necessárias – oh, como 
dizer isso - várias espirais de energia antes que a situação evolua para o melhor nível 
energético para ela. 

Você tem uma expectativa a respeito do número de alunos. Já pensou - não riam aqui, 
Shaumbra - já pensou em dar uma aula sem alunos? Podem rir agora. (Risos) Essa é 
uma expectativa. O fato de estar fazendo é que é importante. O fato de você ter 
expectativas limita e bloqueia o processo. Definitivamente, você está no caminho certo. 
Definitivamente, suas energias estão se movendo. Você tem todo o processo da paixão 
ou do desejo com a idéia e agora esta à beira do abismo. Você está colocando energia no 
projeto, mas agora vamos pedir-lhe para deixar que ele se manifeste de maneiras 
diferentes. E se nada acontecer, mesmo, de verdade, dê a aula sem humanos físicos, mas 
observe o que mais aparece. 

E é isso – estou tentando dizer isso de maneira amorosa -

LINDA: Ela disse: me dê um chute no traseiro. 

TOBIAS: Isso é Saint-Germain. Eu sou Tobias. (Risos) Essa não é a nossa finalidade 
neste momento para você. Faça sua mente e seu coração trabalharem para que seja de 
determinada maneira. Vai evoluir se você deixar. Suavemente mantenha o foco, coloque 
sua energia como eu estou colocando a energia em Sam agora. Coloque sua energia 
nesse curso e observe como outras coisas se desenvolvem. Obrigado. 



213

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (mulher ao microfone): Oi, Tobias. Estou feliz em 
estar aqui com você hoje, com todos vocês. Na verdade, eu nem sei qual é a minha 
pergunta. Trabalho com cinesiologia há 15 anos e estou sentindo algumas mudanças 
nesse tipo de trabalho. E a cinesiologia baseia-se no corpo. É o feedback do corpo e eu 
sinto que ao perguntar como o corpo as vezes dá uma resposta que não é certa, eu 
gostaria de saber o que isso tem a ver com a Nova Energia. 

TOBIAS: Certamente. A cinesiologia, mais do que qualquer outra coisa, demonstra 
como a energia funciona, e como todas essas coisas se juntam, mas ela tem suas 
limitações. Suas limitações são basicamente sistemas de crença sustentados tanto pelo 
facilitador como pelo cliente. Seu benefício tem sido abrir a consciência de muitos 
humanos para a compreensão de que há mais do que simplesmente sistemas de medida 
elétrica. Existem sistemas de medida de energia. 

Mas, como você fez a pergunta, devolvo-a para você. Qual o próximo passo na 
evolução do sistema de medida de energia mais avançado que as coisas eletrônicas, 
mais avançado que a cinesiologia, mais avançado que essas coisas? Como alguém pode 
ajudar a perceber e a compreender a energia – seus ciclos, suas ondas, o que vocês 
chamam de quantidade ou força, e sua capacidade de se mover no eu expandido? Qual o 
próximo passo? Vou fazer essa pergunta a você. 

SHAUMBRA 4 Eu percebo que o meu corpo está respondendo da maneira errada 
quando sinto que não é isso. Portanto é o sentimento. 

TOBIAS: Certamente, e exatamente... Não vamos tentar responder a pergunta hoje. 
Estamos pedindo a você e a todos os Shaumbra para olhar para a nova maneira de 
compreender ou, o que vocês chamariam de medição – talvez medição não seja 
apropriado – mas quantificar bases de energia. Vai precisar um pouquinho de gnost. 
Não se trata de uma resposta que vocês vão trazer imediatamente porque envolve não 
olhar para os atributos da Velha Energia, mas agora olhar para os atributos da Nova 
Energia, o que tende a ser um pouco enganoso neste momento. Por isso, essa é 
definitivamente uma situação de gnost. Mas, temos que dizer que olhando para os 
potenciais disponíveis, há outro sistema maravilhoso que vai além da cinesiologia. 
Obrigado. 

SHAUMBRA 4: Obrigado. 
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PERGUNTA DO SAUMBRA 5 (lida da internet por Linda): Há algo que eu gostaria de 
compreender e quero muito que você explique. Por que Tobias, Saint-Germain – todos 
vocês – usam tantas palavras? Onde foi parar a simplicidade da clareza? Você diz que 
está falando através de nós Shaumbra. Sinto irritação e perco o interesse ao ouvir ou ler 
você falando por causa desses discursos infindáveis. Por que você ainda acha que 
precisamos de tantas palavras para nos ouvir e nos compreender Gostaria muito que 
você fosse mais rápido e direto. Meu desejo sincero é deixar a simplicidade aflorar cada 
vez mais. Obrigado. 

TOBIAS: A resposta está contida em sua pergunta. (Risos) Quando você se torna 
sucinto, nós nos tornamos sucintos. O Shoud é o reflexo dos Shaumbra. 

À medida que vocês vão se repetindo e gastando energia preciosa, apenas podemos 
devolver isso para vocês. Em algum momento, nos tornaremos muito sucintos porque 
vocês estarão muito sucintos. 

Além disso, em um nível mais prático, leva tempo para fazer o download de 
determinada quantidade de energia. Não são apenas palavras ou informações que vêm 
através de Cauldre, mas uma determinada quantidade de energia. Agora, aqui está o 
truque, fazemos o download de toda a energia dos Shaumbra durante o tempo em que a 
música esta sendo tocada. 

Não tem nada que ver com a música, e sabemos que alguns de vocês nem sequer gostam 
de música, mas usamos a música como meio de transporte. Cauldre ficou chocado! Ele 
ama a música. É isso – Cauldre, as coisas que eles não te contam… 

Tudo que está contido no Shoud, todas as energias são descarregadas no período de 
duração da música. Portanto, talvez algum dia cheguemos ao ponto em que possamos 
nos sentar juntos, ouvir uma canção de três minutos e vocês receberem toda a energia. 
Ainda não chegamos lá, porque o que acontece é que a energia é descarregada mas leva 
entre 56 ½ a 92 minutos para liberar a informação para o grupo. Há ainda uma tendência 
de ter que ouvi-la com seus ouvidos humanos e depois ter que debatê-la e ir para frente 
e para trás para ver o que realmente foi dito. 

Todos vocês que colocam mensagens na lista de discussão sobre o que foi dito no 
Shoud estão completamente errados. É uma energia que é transmitida. Não há nada para 
intelectualizar ou debater. Não são palavras. É energia. Obrigado. 
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (mulher ao microfone): Oi, Tobias. Obrigada pela 
música maravilhosa. (Risos e aplausos) Gostaria de lhe perguntar sobre minha filha. Ela 
está resistindo muito à alegria da vida e eu gostaria de saber como posso apoiá-la em 
sua escolha. Toda vez que eu expando bastante, ela resiste ainda mais, como quando 
vou a um seminário ou curso. Gostaria de saber como posso ajudá-la com isso. 

TOBIAS: Certamente. Uma coisa um tanto difícil e entra muito na dinâmica entre duas 
pessoas, na dinâmica pela necessidade de amor e na necessidade de manter o que seria 
uma expectativa de um ambiente familiar. 

Toda vez que você mergulha na sua paixão, no seu trabalho de professor, ela sente mais 
a separação que está vindo de casa. E uma preocupação que ela tem com o rompimento 
da família. E rompimento não apenas da sua segurança e conforto, mas da família de 
longo prazo. É por isso que acontece a resistência. 

Quando a família – digamos – se dissolve na união que foi criada, ainda há 
ressentimento por causa do sentimento de que alguém causou isso com suas 
necessidades e desejos egoístas – percebido como egoístas – que você não ouviu as 
necessidades da família. Mas se você olhar para a sua própria história da Emma de 
como você veio para a Terra e o que você faria, sabe que seria um relacionamento de 
tempo limitado. Você sabia que havia paixões suas e que elas eram conhecidas das 
outras pessoas que iriam fazer parte da sua vida. 

É também através dela que você está sentindo suas próprias preocupações, seus próprios 
medos sobre fazer este trabalho ainda que você seja muito forte. Você é muito 
carismática no trabalho que faz, mas através dela você está realmente vendo o reflexo 
das suas próprias dúvidas. 

O negócio é tirar o foco dela, uma vez que você talvez pense que preocupar-se com ela 
e preocupar-se com suas próprias necessidades não seja apropriado. Mas de certo modo, 
quando você deixar de usá-la como mecanismo de olhar para você mesma, ela aliviará 
essa tensão. E sabemos que isso não é permanente, que todo esse ressentimento, tensão 
e raiva vai passar. Não é nada permanente. 

SHAUMBRA 6: Obrigada. 
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TOBIAS: Obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (mulher ao microfone): Oi, Tobias. Acho que tenho 
que reformular minha pergunta porque fui pega meio de surpresa quando você disse que 
tem que ser relacionada com Shaumbra. Por isso tentei reformulá-la e colocá-la dessa 
maneira. Quero falar por todas as mães – jovens mães – da comunidade Shaumbra. Não 
é uma comunidade, mas Shaumbra. Como uma mãe deve lidar com filhos portadores de 
necessidades especiais, pois tenho muitos problemas com médicos especialistas que 
dizem que há uma curva e que o meu filho deveria estar em determinado ponto, mas não 
está. Ele tem um atraso no desenvolvimento, e que deveria ser feito tal e tal coisa, e eu 
discordo de todos eles. E, você sabe, eu não quero acabar como os pais de Sam que não 
entendem e dizem, oh meu deus, você sabe o que está acontecendo. Eu quero estar mais 
informada e mais consciente como mãe. Como posso ajudar meus filhos? (Risos da 
audiência ao fundo) 

TOBIAS: Certamente, e veja a maneira brilhante com que você transformou sua 
pergunta em uma pergunta Shaumbra, porque também é um problema de Shaumbra. 
Não é só seu. 

Poderia ser uma resposta muito longa. Talvez devêssemos colocar uma canção e fazer o 
download, (risos) mas o sistema educacional neste momento e o sistema médico 
também são reflexos ou bases de consciência. E em certo sentido, ambos estão muito 
atrasados neste momento e, sim, há toda essa coisa de consciência de massa de fazer as 
coisas de determinado jeito se criança está sendo ensinada e usando tipos de padrões 
muito mentais e, como vocês dizem, curva e onde localizar a criança, que categoria e 
que grupo. Isso tudo é o que chamaríamos de Velha Energia – tudo muito mental. E não 
estimulam nem motivam a criança com necessidades especiais. Eles querem encontrar 
uma caixa ou um tipo confortável de lugar ou posição para colocar as crianças. Não 
querem trabalhar realmente o problema. O mesmo ocorre na medicina e em muitas 
coisas no mundo agora. 

Uma das coisas que os Shaumbra farão por causa da sua magnificência, por terem 
encontrado uma maneira de se manifestar na Nova Energia da Terra será - nos próximos 
anos – o novo sistema educacional Shaumbra que surgirá neste grupo, resultado de todo 
trabalho que vocês estão fazendo e do combustível da empresa da nova energia que 
vocês reuniram. Surgirá um estilo completamente novo do que vocês chamam de ensino 
infantil que vai incorporar todos os aspectos – gnost, mente, espírito e corpo. Será 
desenvolvido pelos Shaumbra. Não por nós. Nós apoiamos, não necessariamente 
desenvolvemos. E isso vai dar algumas respostas importantes para essas coisas sobre as 
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quais você está falando. Na área médica, este ano em particular, vamos trabalhar muito 
com a energia da tecnologia padrão para mostrar que ela não substitui a medicina, mas 
substitui velhos conceitos de cura. E ela vai trabalhar em conjunto com a medicina de 
modo que vocês não sentirão uma resistência esmagadora da comunidade médica, só 
muita resistência. (Risos) 

SHAUMBRA 7: Eu sei. Sei de tudo isso. 

TOBIAS: Portanto, o que você está perguntando realmente, se os novos sistemas 
entrarão em funcionamento e se virão dos Shaumbra. Eles virão dos Shaumbra que 
estão querendo ser criadores, que estão querendo expandir e mover as energias e estão 
querendo ser professores. 

Neste momento, você e o professor dos seus entes queridos e a melhor coisa é 
compreender que você ainda está tendo que trabalhar em um sistema da Velha Energia 
mas produzir um módulo da Nova Energia que o acompanhe. O módulo basicamente 
será ouvir e sentir as necessidades da criança e compreender que ao mesmo tempo em 
que você, digamos, ainda tem que seguir determinadas coisas da consciência de massa, 
pode avançar além dela. Você não está presa nesse sistema. 

Vamos pedir-lhe, como pedimos antes, para dizer que esta é uma situação para a sua 
própria gnost começar a trazer as respostas. Você tem todos os ingredientes na sua 
frente agora e é uma questão de aplicar a energia de gnost para saber como usar isso à 
maneira da Nova Energia. Sabemos que não respondemos a sua pergunta 
especificamente. Compreendemos a intenção dela, mas é um assunto muito amplo. 

SHAUMBRA 7: Ok. Obrigada por seu amor e sabedoria. 

TOBIAS: Obrigado. 

LINDA: Que tal mais duas perguntas? 

TOBIAS: Tudo bem. 
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PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (homem ao microfone): Olá, Tobias. Quero afirmar 
alguma coisa que você disse hoje. Existe humor na morte e depois perguntar sobre uma 
afirmação minha. Meu pai escolheu morrer sábado passado e durante o processo – tive a 
felicidade de estar presente. Ele realmente estava com pressa de partir, tentou sair da 
cama várias vezes e foi muito engraçado porque ele estava muito doente e me perguntei 
por que cargas d'água ele queria carregar aquele velho corpo cansado com ele para onde 
estava indo. Isso me pegou desprevenido. E então… 

TOBIAS: A propósito, não foi uma tentativa de carregar o corpo. Foi uma tentativa de 
sair do corpo, de deixar o corpo físico, mas como ainda estava muito ligado ao espírito, 
eles se moveram ao mesmo tempo. 

SHAUMBRA 8: Ok. Sim, ele realmente tentou sair da cama várias vezes. 

TOBIAS: Ele tentou sair do corpo. Tentou ir embora. 

SHAUMBRA 8: Bem, então foi uma coisa boa. 

TOBIAS: Sim. 

SHAUMBRA 8: Sendo a pessoa simples que ele é, fiquei preocupado se ele podia se 
perder ou algo assim depois que passasse para o outro lado e quis ter a certeza de que 
ele está bem lá e está sendo cuidado. 

TOBIAS: Vou transformar isso em uma pergunta Shaumbra para você. Há muitos 
Shaumbra que se preocupam com os que partiram, particularmente depois de ter uma 
grande compreensão do que realmente acontece ao passar para o outro lado. Não se trata 
de uma situação de céu e inferno, graças a deus. Sem a intenção de fazer jogo de 
palavras, mas não se trata de passar para o outro lado e tudo ser maravilhoso. Você 
basicamente assume o comando do que tinha. Há os que têm a felicidade de ter um 
dreamwalker para guiá-los e há os que têm a felicidade de ter alguém esclarecido ao seu 
lado – especificamente como no seu caso - para dar conforto e alegria. E você não fez o 
que chamamos de dreamwalk regular, mas a sua energia ajudou a fazer a passagem dele 
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para o outro lado. A propósito, a passagem foi boa. Essas passagens em geral são boas. 
É o que acontece do outro lado. Mas quando esse seu ente querido passou para o outro 
lado, foi imediatamente cumprimentado por – bem, havia um cachorro e havia várias … 
estamos sendo solicitados a dar muitos detalhes … várias pessoas que ele conhecera 
nesta vida que estavam lá. Não foi difícil, aparentemente. Ele não passou pela Ponte das 
Flores, mas não está preocupado com isso neste momento. 

SHAUMBRA 8: Certo. Muito bom, obrigado. 

TOBIAS: Ele está bem. Levará cerca de quatro meses para que ele se volte para você. 
Há outras atividades acontecendo neste momento. 

SHAUMBRA 8: Mal posso esperar por isso, obrigado. 

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (mulher ao microfone): Sim, alô, Tobias. Vou 
perguntar-lhe, como você é especialista em novos negócios, e isso tem tudo a ver com o 
meu trabalho, estou absolutamente animada e tenho muita força. Eu sei, e eu tenho 
muita experiência, como muitos Shaumbra têm. E eu, ainda que esteja confusa em 
relação ao meu novo projeto de negócio, sinto que estou tão perto, tão próximo dele. Eu 
tenho essa sensação o tempo todo e estou perguntando se é medo ou algum tipo de 
medo que não vejo ou não sinto, ou o quê? Por que eu simplesmente não sigo em frente 
e faço. 

TOBIAS: Também vou transformar sua pergunta em uma pergunta Shaumbra. (Risos) 
Criação é uma coisa interessante. A criação trará à tona todos os seus problemas. Ela os 
traz à tona de propósito porque um verdadeiro criador não quer carregar um monte de 
coisas velhas. Portanto no momento de organizar o seu novo negócio, no momento de 
implementar sua energia criadora, ela traz à tona coisas como medo, incertezas e 
perguntas que você tem a seu respeito. 

No mundo da Velha Energia, haveria uma batalha para frente e para trás e você tentaria, 
digamos, fazer uma terapia consigo mesma, tentando dizer a si própria para não olhar 
para os seus medos, para ser forte, ser positiva. Isso é um monte de besteiras, porque 
você não direcionou realmente a energia. Você só está tentando disfarçar. Você só está 
tentando pintar de branco. Embora o criador sinta essas energias, ele compreende que 
são verdadeiras, que são reais e que estão presentes. Mas o criador compreende que 
essas energias de medo, trepidação ou preocupação não têm que ser negativas. Elas não 
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têm que parar você. Elas podem trabalhar em conjunto com seus criadores. Medo é 
simplesmente energia. 

Incerteza é simplesmente energia. Você não tem que tentar convertê-las ou mudá-las. 
Apenas reconheça-as. Convide-as para a sua criação, entende? Olhe para elas de uma 
maneira diferente do que tem feito até agora. Traga o medo para a sua criação, traga a 
incerteza também e observe o que acontece. Observe, como se estivesse rindo para a 
morte, como apenas olhar as coisas de uma maneira completamente nova, como fazer 
um seminário sem ninguém. Observe o que acontece quando você aceita essas energias, 
porque elas vão acabar dando apoio à sua criação. 

Você é o chefe. Você é quem está no comando. Você traz essas energias e, em vez de 
sobrecarregar ou parar você, elas vão se reorientar, re- digamos, converter-se e se 
transformar em apoio. É uma coisa maravilhosa. Não tenha medo do medo. Obrigado. 

E com isso, Shaumbra. Está ficando tarde. A voz de Cauldre está se esgotando. A 
energia de vocês está alta, este lugar é maravilhoso. Se tivéssemos uma canção, na 
verdade temos, nós a tocaríamos e faríamos o download mais uma vez do dia todo para 
vocês. 

E assim é. 

Tradução: Sonia Bidutte bidutte@terra.com.br

Série do Professor – Shoud 08

NÃO FAÇA CONCESSÕES

Apresentando Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe

Apresentado ao Círculo Carmesim
3 de Março de 2007

E assim é, queridos Shaumbra, que nos reunimos nesta sala de aula da Nova Energia 
da Terra, a Nova Energia de todo o Cosmo. Estamos aproveitando o momento para 
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sentir todos vocês; para permitir que você sinta a minha energia; a energia de todos os 
Shaumbra conectados neste momento por todo o mundo; a energia dos anjos que 
participam nestas reuniões. Nós dizemos que eles estão no segundo círculo ao seu 
redor. Eles são observadores. Observam o que está acontecendo nesse planeta Terra. 

Não há planeta mais grandioso. Não há planeta mais inteligente. Não há planeta mais 
avançado. E sabemos que às vezes vocês olham para as coisas – poderíamos dizer -
de uma perspectiva interessante. Eu acho que há um termo que usávamos na minha
época. É chamado “a traseira do burro”. (risadas) Vocês tendem a olhar pras coisas 
como não tendo as respostas, como se fossem meros – como vocês diriam – humanos 
fracotes, que estão num tipo de busca, uma busca tipo Moisés. Quarenta anos 
vagando pelo deserto, em alguns casos, 40, 400 vidas, fingindo vagar, vagar por este 
lugar chamado Terra. 

Você sabe, não é realmente tão difícil, mas há uma consciência que faz tornar difícil. 
E mais, de fato, vocês têm coisas como forças gravitacionais, forçar magnéticas bem 
estranhas e outras coisas que fazem parecer difícil. Mas a jornada é realmente muito 
simples. A jornada, em última instância, é sobre auto-descoberta. Uma relação com 
seu Eu e, portanto uma relação com outras energias – com outras entidades 
existentes. É realmente muito simples. De uma certa maneira não tem que levar 
centenas ou milhares de vidas para conseguir. Por outro lado há uma escolha do 
caminho, do qual vamos falar hoje. Mas agora, aproveite o momento para sentir a 
reunião Shaumbra, sim realmente. 

Há interessantes aspectos astrológicos ocorrendo no momento. Eles não dão as 
regras. São ferramentas para vocês. São ferramentas que você toca, arranca e usa em 
sua vida. Quando as energias como a lua ou um eclipse, ou coisas como o aspecto de 
Virgem ou de Peixes... Tudo isso são oportunidades ou potenciais para você. Se você 
olha a partir da traseira do camelo, parece que todas essas coisas estão guiando sua 
vida, que você está num – como você diz – Mercúrio retrógrado. Eu ouço isso o 
tempo todo, “Deve ser o Mercúrio retrógrado”. Sim, e realmente, às vezes é, mas 
você pode 

entrar nelas, recolher seus potenciais e usá-los em seu trabalho de criação na Terra. 
Elas não têm que deixar você pra baixo. Elas podem capacitá-lo para o poder. 
Abençoar você. 

Tremendos eventos estão acontecendo agora, no que vocês chamam estrelas ou 
cosmo. Vocês sentem estes eventos, mas realmente o que estão sentindo, mais do que 
tudo, não é apenas os eventos, mas o efeito deles sobre os não despertos – as outras 
pessoas – a maneira como estão de pé na traseira do bode ou da ovelha, e sentindo os 
efeitos. Ao invés de ser criadores, ao invés de perceber que esses eventos são 
ferramentas, eles pensam que de alguma maneira são vítimas, de alguma maneira há 
um tipo de destino, de alguma maneira eles tem que sentir o peso ou a carga ou talvez 
a leveza destes eventos. Eles são ferramentas – ferramentas que vocês criaram para si 
mesmos. Esqueceram? 

Astrologia, uma bela ferramenta para vocês, mas no correr do tempo, com o peso da 
consciência, muitas pessoas têm a tendência a achar que estas são coisas que regulam 
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vocês – casas que regulam vocês. De maneira nenhuma. Elas são ferramentas que 
você colocou em seu caminho para servi-lo. Toque e arranque da Lua, do eclipse 
agora mesmo. Arranque o que precisa. Um eclipse é um tempo de mudança, um 
tempo de sombra, um tempo de entrar num novo ciclo. Pegue e arranque exatamente 
a energia que você escolher nele para a sua vida. Mas esteja ciente. Estas energias são 
potentes porque você as ativou. Você as trouxe à vida e elas realmente funcionam. 

Shaumbra, nós vamos parar agora por um momento antes de entrar no cerne de nossa 
discussão de hoje. Temos um pouco de equilíbrio biológico que queremos fazer com 
você – precisamos fazer com você. Você vê... Ah sim, a maioria de vocês, estas dores 
em seu corpo, estas questões sobre o que está acontecendo em você... Você tem um 
pé na Velha Energia. Você tem o outro pé na Nova energia. Há uma – com chamam –
imagem aqui que vem a mente. Você já a teve? Você está em pé com um pé num 
barco a remo e outro pé em outro barco a remo, e às vezes as correntes parecem estar 
indo a diferentes direções, que podem provocar seus efeitos no curso. 

Então aqui estão vocês, despertos, humanos conscientes, cientes de que a Nova 
Energia está agora em suas vidas – não por aí em algum lugar, não escondida 
embaixo de uma pedra, não armazenada em alguma caverna secreta ou num cálice 
especial. Ela está aqui agora, disponível pra vocês, para seu uso. Mas vocês ainda 
estão lidando com o mundo da Velha energia pro toda a sua volta e ele tende a te por 
pra baixo. Tende literalmente a drenar sua energia. 

Então junto vamos tirar um momento aqui, para rejuvenescer a biologia, para deixar a 
biologia alcançar a sua consciência. Você vê, às vezes elas ficam fora de equilíbrio. 
Sua consciência corre a frente e seu corpo não tem certeza do que fazer, em parte 
porque você não tem ainda o tipo de relacionamento com seu corpo que seja 
totalmente equilibrado e harmonioso; em parte porque seu corpo ainda está 
funcionando e caminhando através de seus padrões enquanto assimila a Nova 
Energia; em parte porque todo seu DNA e outros aspectos de seu ser-partícula estão 
mudando neste momento. 

Então vamos usar este momento lindo... Juntos com as energias de Shaumbra, esteja 
você aqui neste momento, ou tenha se reunido conosco via sua mídia eletrônica, ou 
esteja você lendo ou ouvindo isso mais tarde, nós trouxemos seres angélicos muitos 
especiais que trabalham com o equilíbrio de energias entre os outros reinos, entre os 
reinos físicos... E vamos levar só um momento. É tudo que demora, a propósito. Só 
um momento para permitir que seu corpo fique em pé de igualdade com sua 
consciência. 

Respire profundamente. 

(Pausa) 

Sua consciência tem avançado muito rapidamente. Está se expandindo, não apenas 
nesta dimensão, mas em outras dimensões. Seu corpo tem tido – como dizer – o 
trabalho de carregar você na forma física. Está realizando tarefas mais mundanas 
necessárias ao seu eu entidade. Seu corpo pegou muito da disfunção energética que 
está acontecendo por toda a sua volta e dentro de você. 



223

Então usamos este lindo momento, reunidos aqui com Shaumbra para respirar 
profundamente... 

(Pausa) 

Para permitir o corpo se nivelar. É como tomarmos juntos um banho espiritual, 
deixando as energias destes seres, que entram hoje para ajudar, suavizar o corpo... 
Liberar quaisquer energias não utilizadas no corpo... Deixar que o corpo se re-
equilibre por si. 

Neste momento há muita energia desequilibrada no que vocês chamariam seu coração 
físico. Não estamos falando de ataque de coração, estamos apenas falando sobre a 
energia – a energia de força de vida – que é bombeada a cada minuto, toda hora de 
seu coração para seu corpo. Não é apenas sangue que seu coração bombeia. É energia 
de força da vida, circulando por toda sua biologia. 

Vamos focar as lindas energias, energias equilibradas, aqui na área do coração. Sim 
eu sei, suas costas devem estar doendo, talvez tenha dor de cabeça, talvez sinta 
sintomas no estômago. Mas vamos tomar um momento... Abra seu coração... Deixe 
se re-equilibrar... Deixe que envie energias suaves a cada parte de seu corpo físico. 

(Pausa) 

Este trabalho de professor da Nova energia – é difícil em corpo físico, você sabe. Não 
apenas a mente, mas o corpo físico tende a captar tanto de energia em excesso, muito 
de energia em desequilíbrio. Então vamos juntos respirar profundamente mais uma 
vez... 

(Pausa) 

... Deixando o corpo alcançar a consciência... E liberar. 

(Pausa) 

Temos muito a discutir hoje com Shaumbra. Temos alguns convidados especiais 
conosco, um em particular. Vamos pedir que vocês sintam a energia. Agora não 
estamos fazendo adivinhação aqui, isso é uma experiência de sentir. Não estamos 
tentando adivinhar um nome. Sinta a energia desta entidade que entra hoje como 
nosso convidado muito especial. 

(Pausa) 

A energia começou a se movimentar vários dias atrás. Ela atua em um papel 
importante na transmissão de energias hoje no Shoud. A energia entrou quase que –
vocês diriam – como um cavalo com asa durante a música. A energia que você 
associaria ao masculino, embora saibamos que vocês são ambos – masculino e 
feminino, mas a associação que você faz é com o masculino. 
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A energia de nosso convidado... Apenas sinta a energia aqui – sem tentar adivinhar –
esteve na Terra antes... Esteve na Terra recentemente cerca de 70 anos atrás. A 
energia foi importante em relação a alguns de seus avanços científicos e vai ser muito 
importante em alguns de seus avanços científicos da Nova Energia. 

E a energia de fato, como muitos de vocês já sentiram e sabem, é Nikola Tesla. Ele 
entra em visita neste dia e será nosso convidado pelos próximos Shouds. Tesla está 
andando pela sala agora, praticamente correndo ao redor da sala, tocando, sentindo, 
deliciado por ser um convidado deste Shoud. Tesla tem um passado muito 
interessante, como sabem, de sua vida enquanto Tesla. Nascido na Áustria de uma 
família servia, um incrível – não só uma mente – mas com um incrível senso criativo 
e criador. Incrível e adiante de seu tempo. 

Tesla na verdade entrou com dois outros seres, de uma certa um encontro de 
similaridades em suas vidas embora nem todos tenham se encontrado em vida. Tesla 
foi o brilhante num time que entrou, mas de fato era necessário o time para o trabalho 
que foi feito na época e, depende de um time mesmo agora para uma parte de seu 
trabalho. Tesla entrou na mesma época daquele que conhecem como Thomas Edison. 
Eles entraram juntos de propósito. Ah, sim, eles tiveram suas discussões. Passaram 
por um dos debates mais fenomenais do avanço científico moderno: corrente 
alternada versus corrente direta. 

Muito do que foi feito por Tesla e Edison agora dá conta da maneira como vocês são 
capazes de viver, da tecnologia que são capazes de usar. Ela sobrepuja muitas das 
tecnologias até mesmo de Atlântida, pelo menos das tecnologias mecânicas ou 
físicas. Tesla na verdade trabalhou para Thomas Edison por um período de tempo, 
ambos no laboratório, produzindo alguns dos maiores avanços no uso de energia, no 
uso da eletricidade, e no desenvolvimento da tecnologia motor. Mas ambos sabiam 
que não poderiam continuar a trabalhar juntos. Não era parte de seu acordo anterior. 
Eles tinham que estar separados. Em outras palavras, eles tinham que partir para suas 
maneiras próprias. 

Edison teve o papel não só de ser um inventor por direito próprio – e, nem de perto 
tão brilhante quanto Tesla – mas Edison foi o que manifestou ou que o que vocês 
chamam o fomentador. Edison foi capaz de introduzir – muitas das tecnologias que 
surgiam através de Tesla – introduzi-las, adaptá-las a Terra e depois torná-las 
disponíveis para todos os humanos, distribuindo conscientemente os produtos. Os 
produtos que vocês usam hoje – lâmpadas, filmes, fonógrafos – que levou a outros 
desenvolvimentos e invenções. Edison foi o que vocês chamariam uma mente mais 
comercial ou mais dos negócios. Olhem o que aconteceu com as companhias que ele 
ajudou a iniciar muito tempo atrás. Eles provêm um fluxo de energia baseado na 
invenção original. Então foi muito importante que Tesla e Edison entrassem juntos, 
que se encontrassem, trabalhassem juntos por um curto período de tempo antes que 
Tesla partisse para fazer outro trabalho. 

Há um terceiro aspecto que entrou, parte desta trilogia para equilibrá-la, porque eles 
precisavam de outro ser que fosse capaz de circular multi-dimensionalmente e ainda 
assim trazer tudo de volta para essa realidade. É a pessoa que vocês conhecem como 
Harry Houdini. Eles entraram aproximadamente no mesmo tempo. Entraram com 
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uma ligação energética muito próxima e era necessário os três para funcionar. Eles 
precisavam o que Houdini tinha a oferecer – seu entendimento da ilusão – e da paixão 
de Houdini pelo entendimento do como os outros reinos funcionavam. 

Houdini passava muito tempo em outros reinos – no nível da consciência, é claro – e 
depois utilizava um bocado da informação que adquiria, trazendo-a para esta esfera. 
Ele não tinha tolerância, não tinha paciência com aqueles que manipulavam e 
fraudavam porque ele entendia as verdades básicas. Ele tinha que ser muito 
cuidadoso porque ele sabia mais do que mostrava. Ele tinha que ser cuidadoso por 
uma série de razões. A consciência, a humanidade não estava preparada ainda. Ele 
sabia que seria preso senão executado pelo o quê sabia sobre o funcionamento das 
dimensões, como a física de outras dimensões poderia se introduzida aqui. 

Ao invés de revelar alguns do que vocês chamariam segredos que ele entendia, ele na 
verdade conectou-se energeticamente com Tesla, em especial, e alimentou muito 
dessa consciência e informação que conseguia através de Tesla enquanto Tesla fazia 
um tipo de trabalho muito avançado e esotérico em seus últimos tempos. Neste meio 
tempo, Tesla deixou os laboratórios de Edison e seguiu por conta própria. Não era 
muito do tipo homem de negócios, diriam, mas um baita de um inventor. Um gênio 
por direito próprio. 

Tesla veio para esta área, trabalhou em seu laboratório nas montanhas por um longo 
tempo, na área que vocês chamam de Colorado Springs. Invenções incríveis foram 
realizadas neste lugar. Ele era capaz de se ligar nas energias das montanhas nesta área 
em especial, que ainda são muito, muito fortes. Não é por acaso, com estas três 
incríveis energias, que tenham sido atraídas para esta área coisas como os militares e 
as religiões. Mas temos que ressaltar que até mesmo Tesla chegou a conclusão que 
essas energias são tão fortes que por um tempo pareciam assim como um esteróide 
energético – um super alimento energético. Mas vocês têm que ser muito cuidadosos 
porque estas energias são tão fortes que se não forem tratadas com um certo respeito 
e com o pé no chão, elas podem literalmente abrir fogo sobre aqueles que tentarem 
abusar delas. 

A propósito, para alguns de vocês, vivendo aqui, isso não é surpresa. Vocês foram 
levados a esta área por sua incrível infusão de energia, que vocês a utilizam em suas 
vidas diárias pessoais, mas a estão usando também para seu próprio crescimento 
espiritual e desenvolvimento. Não significa que tenham que permanecer aqui, que 
tenham sido designados pra cá a um nível espiritual para manter a energia porque 
vocês já foram muito além disso, mas esta área detém – ainda detém - uma tremenda 
energia. 

Tesla trabalhou em muitos experimentos enquanto esteve em Colorado Springs. Ele 
compreendeu como criar certos campos de onda, certos campos de luz, que 
ultrapassou em muito, muito aquilo que a tecnologia da corrente conhece. Ele era 
capaz de trabalhar com a própria energia da luz, as partículas de luz e as ondas de luz. 
Ele era capaz de trabalhar com o magnetismo e o eletromagnetismo, e descobriu 
coisas sobre eles, sobre o funcionamento do magnetismo enquanto energia e fonte de 
força, que jamais foram duplicadas novamente. 
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Tesla era capaz de criar um tipo de... Não era uma máquina, mas era o que vocês 
chamariam um campo ou força energética... Onde ele podia literalmente brincar com 
o que vocês chamariam as limitações de tempo e espaço. Ele produzia distorções 
temporais, distorções espaciais em seus experimentos. Era capaz de usá-las como um 
tipo de portal interdimensional. 

É claro, ele estava tão à frente de seu tempo e conhecia as implicações de seu 
trabalho, especialmente numa época quando o mundo se dirigia a grandes guerras, 
que basicamente suprimiu muito da informação e do material. Ele se permitiu ficar 
meio maluco. Ele se permitiu ser visto como um cientista maluco e assim não foi 
tomado seriamente, embora soubesse dentro de si o que tinha sido capaz de realizar 
com parte do trabalho que fez. 

Tesla não reencarnou desde então, mas ele... Quando deixou seu corpo físico no meio 
da II Guerra Mundial. Ele na verdade saiu para o que Saint-Germain chama esfera 
cristalina. Ele saiu pra lá a fim de explorar mais suas criações e descobertas. Sua 
energia retornou a esfera terrena de uma maneira muito presente e direta nestes 
últimos anos. Ele agora está trabalhando com cientistas – uns poucos cientistas, um 
grupo em especial, e com outros individualmente - em alguns dos mesmos trabalhos 
que desenvolveu em vida. Algumas das mesmas coisas que vão ter um efeito na 
energia e no combustível para esta Terra. Não queremos dizer que ele tem o segredo, 
mas ele foi capaz de ir além das barreiras do tempo e deter um profundo 
entendimento de como a energia realmente funciona. 

A energia não funciona – como dizer – apenas no nível que os cientista e físicos e 
outros conhecem no momento. A energia entra e sai desta dimensão, entra e sai da 
realidade percebida. A energia, em si, é um riacho constante ou um fluxo constante 
sempre disponível, mas raramente utilizada. A energia é uma série de potenciais 
criados nas – o que vocês chamariam – esferas mais elevadas e então trazida para a 
Terra como ferramenta – ferramenta para aqueles que estão cientes de como trazê-la e 
como usá-la. 

Vocês estão entrando no tempo da Nova Energia, então Tesla retorna agora para 
trabalhar com os desenvolvimentistas, cientistas e o que vocês chamariam metafísicos 
– Shaumbra. Ele entra para ajudar com algumas das sementes e para inspirar agora 
algumas das mentes a ir além, sair da caixa. Não apenas procurando respostas para a 
crise de combustíveis por que passam agora em coisas como petróleo, em coisas 
como o vento e energia solar. Há coisas que são muito mais eficientes e mais 
eloqüentes do que aquilo que está sendo trabalhado no momento, porque as pessoas 
que fazem muito da pesquisa tendem a se fechar e se limitar. E, se não por isso, 
algumas das demandas dos beneficiários, das companhias os limitam em termos de 
seu – o que você chamariam – objetivo de trabalho e da extensão de seu trabalho. Há 
um grupo de cientistas em especial... Não vamos nomear... Que ultrapassou o sistema 
da Velha Energia. Eles foram em frente por conta própria, verdadeiramente 
trabalhando em algumas dessas muito engenhosas e na realidade muito simples 
resoluções energéticas. 

Tesla planeja retorna a forma física um pouco depois do Salto Quântico, mas no 
momento ele está ocupado trabalhando. E de uma certa maneira ele tem um pedido 
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para todos vocês, Shaumbra, pelo mundo todo, o pedido que entendam a natureza do 
trabalho que ele e vocês estão fazendo. Vocês provêm uma plataforma de 
consciência. Vocês provêm um fluxo e uma energia de consciência. 

Vêem, ele pode se comunicar de uma maneira não verbal com alguns desses 
cientistas e físicos, com alguns desses inventores, mas ainda assim a maioria deles 
trabalha tanto com a mente que não escutam, sequer sentem a energia entrando. Às 
vezes é difícil para aqueles de nós de outras esferas, fazer a conexão. Nós podemos, 
num certo sentido, gritar e berrar o que sabemos, tentando comunicar o 
conhecimento, mas se há seres que não estão abertos pra isso, a informação não é 
recebida. Entretanto, quando há um grupo de humanos na Terra que estão abertos em 
consciência, com os pés nesta realidade, mas expandidos para outras, isso pode ter 
um benefício direto sobre os pesquisadores e desenvolvimentistas além de apenas nós 
em outras esferas. 

Nikola entra hoje e pede que tenha conhecimento consciente do trabalho que está 
fazendo com aqueles que estão desenvolvendo novas fontes de combustível, novas 
fontes de alimento, novas fontes de energia para este mundo. Nikola está entrando 
para pedir que vocês, peritos na movimentação da energia, trabalhem com ele para 
ajudar a mover a energia, expandir a energia para aqueles que estão trabalhando agora 
nos laboratórios, para os que estão tentando entender como levar esta informação 
disponível para a esfera terrena em prol da Nova Energia para este mundo. Eles estão 
cada vez mais perto, mas permitiram que algumas coisas criassem barreiras. Eles não 
entendem uma parte da física multi-dimensional. A propósito, eles na verdade estão 
se esforçando demais mentalmente para encontrar a resposta. Você vê, a resposta está 
ali bem ao lado deles agora, mas eles estão pesquisando tão duro que não a vêem. 

Com o saber consciente dos Shaumbra, trabalhando com as energias de Tesla, nós 
podemos ajudar a trazer esta energia pra Terra e prover o grande “aha!” para alguns 
desses inventores. Podemos ajudar a introduzir a verdadeira Energia Nova, novas 
fontes de combustível neste mundo, porque o mundo vai precisar delas. A população 

está aumentando. A demanda de energia está crescendo rapidamente em todos os 
níveis. Vocês estão esgotando rapidamente as fontes da Velha Energia, não importa o 
que leiam de alguns pesquisadores. Não vamos – como dizer – buscar no solo e ver 
reservas de petróleo. De nossa perspectiva, vemos em padrões de energia e vemos o 
quanto desse combustível fóssil restou na Terra – pelo menos viável e disponível para 
uso – e ele está acabando. Há praticamente – não um botão de pânico, mas uma -
como dizer – uma faísca dizendo “Querido mundo, queridos humanos ele está 
acabando”. Sim, vocês têm ainda uns bons 20 ou 30 anos, mas durante estes 20, 30 
anos há o potencial, com a situação do combustível de haver guerras, conflitos e mais 
desequilíbrio nos sistemas de fluxo de energia, incluindo as finanças. 

Então neste momento há humanos na Terra trabalhando em novas soluções, mas 
você, Shaumbra, pode participar nisso hoje. Você pode ou não ser aquele que surge 
com a resposta, com a solução. Mas não é tão importante, pois é, que seu nome esteja 
relacionado a isso? Que você foi o grande inventor? A coisa importante é que você 
foi parte de um processo de rejuvenescimento e expansão na Terra neste tempo da 
Nova Energia. 
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Então Nikola vai estar vindo, conversando com você, partilhando coisas com você. 
Sua energia não esteve tão presente no passado. Ele a está tornando muito mais 
disponível agora. Alguns de vocês que têm uma habilidade científica, ele ficaria feliz 
em entrar e discutir alguns de seus conceitos, especialmente aqueles que passaram do 
estágio de conceito para o estágio de manifestação. 

Temos várias coisas para falar com vocês hoje. Temos um bocado de informação, 
estamos apresentado-as em vários níveis, não apenas na língua falada. Vamos falar 
primeiro sobre toda essa ilusão do tempo. Já discutimos isso antes, mas a questão se 
torna mais pertinente agora para o trabalho que estão fazendo. 

Você poderia dizer que, de uma certa maneira, está voltando no tempo. Está voltando 
através do tempo. Este é o princípio da energia de Merlin... E, a propósito, Merlin foi 
muitos indivíduos diferentes. Ele foi quase que agraciado de um para outro através 
das eras. Merlin não foi apenas um ser. Foi um título – era um título de feiticeiro 
dado a muitos, mas há toda uma energia, você poderia dizer, uma ordem de Merlin. 

Merlin entendeu todo esse conceito de voltar no tempo. É um conceito muito simples. 
De uma certa maneira você poderia dizer que já chegou. Dissemos muitos anos atrás 
que você já ascendeu. Você já chegou na Nova Energia. Você já chegou a total 
reintegração de todos os seus aspectos. E você chegou a toda essa nova relação entre 
seu EU, sua alma, seu corpo físico – cada e toda parte de você – a uma nova relação 
holística. Você já chegou aí. Então você diz, “Bem Tobias , se eu cheguei, por que 
fica parecendo que estou sempre tentando achar isso, entender isso?” 

Bem há uma dinâmica muito interessante que transcende o tempo. Primeiro você faz 
a escolha. Você chega à linha final em primeiro lugar porque você escolheu, e depois 
volta no tempo para ver como é chegar até aí. Um princípio muito simples. Você faz 
isso o tempo todo, apenas não percebe. Você levanta de manhã e diz, “Vou chegar ao 
trabalho”. Você fez a escolha e de uma certa forma ela já foi criada. Você vai chegar 
ao trabalho. 

Agora, como parece a experiência de ir para seu trabalho? A experiência vai ser de 
pegar um tráfego pesado? A experiência vai ser de uma direção tranqüila e 
meditativa? A experiência vai ser uma de conversar com Tesla no caminho, de 
manhã? Quando você viaja para algum lugar você olha o mapa e diz “Eu quero ir do 
Cold Creek Canyon para Incline Village em Nevada”. Você já chegou, você já está 
lá. Mas você volta no tempo para experimentar a alegria de ir para o aeroporto, passar 
pela segurança, (risadas) de sentar num espaço minúsculo e restritivo, sentindo como 
é sentir seu corpo espremido, como é voar sobre o lindo campo, e como é passar por 
turbulências. O avião sacode de lá pra cá e você fica pensando se vai cair e se você 
vai morrer! (risadas) Tudo parte da experiência – voltar no tempo. 

Este é um importante princípio, um princípio essencial e é um dos princípios que 
todos vocês professores – Shaumbra – deveriam entender quando estiverem fazendo 
seu próprio trabalho e quando trabalhando com outros humanos. Parte do problema é 
que a maioria dos humanos nunca faz a escolha sobre onde vão chegar, então ficam 
imaginando numa zona sem tempo, imaginando o que estão fazendo, para onde estão 
indo. Eles não têm idéia da destinação final e do que é voltar no tempo. Eles são 
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aqueles que estão por aí imaginando energeticamente à noite durante o sono. Em 
geral, Shaumbra não fica apenas vagando à noite. Você tem lugares a ir e anjos a ver! 
(risadas) 

É um ponto muito importante para se lembrar em seu próprio trabalho e mais uma 
vez, no trabalho com outros humanos. Quando você olha para eles nos olhos, quando 
você os ensina, quando você os guia através de seu processo próprio de despertar, 
essa é a chave quando eles tiverem feito a escolha. Em algum nível – em seu mais 
profundo nível interno ou em seu nível de consciência humana – eles escolhem 
despertar, como vocês chamariam – tornar-se consciente, como vocês dizem – e 
experimentar a transformação em sua Nova Energia própria e a realização de sua 
própria divindade. 

Agora eles selecionaram uma destinação. Eles fizeram uma escolha. A escolha, às 
vezes, pode ter sido feita ao nível da alma ou o que chamariam a um nível de 
consciência superior, mas o aspecto humano e, às vezes, o aspecto espírito fica 
travado, resiste, fica teimoso. Então agora você tem um ser vagando, imaginando sem 
objetivo. Mas quando o humano diz “Eu escolho a iluminação. Eu escolho estar 
ciente. Eu escolho...” Como quer que digam, Nova Energia, ascensão, qualquer 
dessas coisas, agora eles já chegaram. Agora eles vão passar pelo o que é 
experimentar chegar lá em primeiro lugar. É o que chamamos voltar no tempo. É uma 
física do universo e não necessariamente uma crença ou um entendimento ao nível 
humano. 

Basicamente, o tempo não existe. Tempo é uma criação artificial dos humanos para 
ajudar a entender como ir de um momento para o próximo em sua jornada diária. 
Tempo... Se todos vocês tirassem seus relógios e estivessem sentados numa sala 
totalmente fechada onde não vissem o sol ou a lua, perderiam todo o sentido de 
tempo, o tique-taque dos minutos e das horas, e entenderiam que tempo é apenas um 
sistema de crença – o tempo no qual dividiu a energia e, definitivamente em outras 
esferas, o que vocês chamam tempo é uma questão de seqüência de eventos que 
ocorrem, ou uma seqüência do que chamamos pontos de separação que acontecem. É 
uma série de escolhas ou seqüências construída uma sobre a outra. Mas como a 
escolha final já foi feita, a seqüência de eventos, em um sentido, é apenas andar pra 
trás no tempo. 

A benção aqui é que você está escolhendo como experimentar suas própria ascensão 
e sua própria reintegração, uma vez que já aconteceu, agora você entende, enquanto 
um criador e um ser que escolhe, como você quer vivenciá-la, percebe. Não há um 
destino. Não há um caminho predeterminado pra você. Você não está amarrado por 
carma ancestral. Não está ligado por seu próprio carma pessoal. O criador pode 
escolher como quer experimentar, em primeiro lugar, como quer chegar lá. 

Então como você deseja experimentá-la, Shaumbra? Depende de você. Você faz a 
escolha. Quer experimentá-la abundantemente? Quer experimentá-la com boa saúde? 
Então experimente! Escolha! Ou você quer cair na trama da dualidade e da velha 
consciência e fazer a coisa lutando, de um jeito difícil. Depende de você. Vou lhe dar 
uma dica. Eu fiz da maneira difícil! (risadas) Fiz tão difícil quanto pude – diferente de 
Saint-Germain, é claro (risadas) – e também da maneira fácil. Com Sam, vamos de 
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um jeito fácil. Vamos passar por ela jovialmente. Vamos mostrar ao mundo, vamos 
mostrar a todos como pode ser feito com facilidade. 

A propósito, Sam não vai ser o que vocês chamam inteligente demais. Não vai ser um 
estudante brilhante. Dando uma olhada pra ele agora, provavelmente vai ser um 
estudante nota “B”. Não vai ter um QI de 160. Provavelmente no... Ah, ele não quer 
que partilhemos (risadas, Tobias dá risadinhas). Sam escolheu não ser brilhante 
intelectualmente de maneira que possa ser brilhante conscientemente, você vê. Uma 
grande diferença. Ele não quer a mente se metendo no caminho daquilo que quer 
realizar. Toda essa coisa intelectual de qualquer jeito tende a meter a pessoa na latrina 
e a ficar muita presa a mente. 

Nesta vida de vocês haverá tremendos avanços no entendimento do que é a 
inteligência e como ela não vem só da mente. Não é como alguém fazer testes e 
lembrar de fatos e figuras. Mas nesta vida você vai ver como a consciência 
transcende o intelectual. Agora mesmo há um foco tão grande nas qualidades 
intelectuais da vida, as pessoas com grandes mentes, os inteligentes. Nesta vida você 
vai ver como a consciência se sobrepõe a inteligência, como as pessoas apreciam a 
consciência. Vai haver esses tentando medir a consciência, e não estamos 
recomendando isso de maneira nenhuma porque aí a coisa vira um jogo. Passa a ser 
pessoas tentando se sobrepor a outras. Consciência apenas é. 

Esse é um fato importante para se lembrar, Shaumbra. Você está andando pra trás no 
tempo. Não voltando a vidas passadas, nada desse tipo de coisa. Mas você teve a 
experiência, você escolheu o potencial da consciência no mais alto nível, e agora está 
experimentando a maneira como chegou lá em primeiro lugar. 

Agora vamos falar por um instante sobre consciência, sobre como ela está mudando 
no mundo neste momento. Como viram nos últimos poucos anos tem havido uma 
rápida aceitação do novo pensamento. De novo pensamento. Sim... E sabemos que 
alguns de vocês estão tremendo aqui porque também vêem ao mesmo tempo uma 
constrição ou restrição das velhas energias – grupos da Velha Energia e indivíduos 
que estão se ligam às coisas da Velha Energia como a um amado deus, querendo 
voltar ao que ... Eles sempre dizem, “Volte ao básico.” O que estão dizendo é “Fique 
no passado”. Isso é parte de um equilíbrio, parte de uma dinâmica energética, mas na 
maior parte você está vendo a consciência se abrir numa tremenda velocidade. 

A aceitação de medicinas alternativas; a aceitação de estilos de vida alternativos; a 
aceitação, até um certo grau, de espiritualidade alternativa está tendo lugar 
rapidamente na Terra. E tinha que ser assim. Você tem ajudado a plantar as sementes 
e abrir caminhos e portas para outros humanos agora entender que há mais na vida do 
que eles pensavam há 20 anos atrás, 50 anos, 200 anos atrás. A consciência agora está 
mudando numa velocidade impressionante. 

Há aqueles que tentam medir o que vocês chamariam níveis de consciência ou níveis 
divinos de energia, e basicamente eles têm um tipo de escala que vai de zero a 1.000, 
1.200 ou o que seja. A consciência está acelerando tanto agora que há grupos e 
indivíduos que estão saindo direto dessas escalas, que estão se abrindo tão rápido que 
as velhas maneiras de medir não se aplicam mais. Isso vai continuar Shaumbra. Você 
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ajudou a começar isso. Você ajudou a abrir esses caminhos, e isso vai continuar na 
Terra. A nova consciência, um novo entendimento chegará a muitos, muitos, muitos. 

Uma das coisas que queremos assinalar nisso é que vai haver uma tendência na 
consciência – na expansão da consciência – de se ver pego no pensamento... Pego no 
pensamento... Porque os humanos atualmente estão tão programados que a mente é o 
mestre. Eles são programados na crença de que não há nada além da mente – e 
realmente a mente é tão pequena comparada com o que chamariam a consciência 
toda. Então eles vão ficar presos a mente e quando a consciência em rápida evolução 
se vê pega na mente isso ocasiona uma tremenda colisão. Muitos de vocês 
experimentaram isso em suas próprias vidas. Tentaram entender, tentaram analisar 
sua nova consciência, e não funcionou. Vocês tiveram problemas. Basicamente 
deram a si mesmos uma experiência que chamariam de colapso, ou se arrebentaram 
de maneira a permitir-se ir além de suas velhas limitações mentais. 

A humanidade, pelo menos nos países desenvolvidos, vai experimentar isso também. 
Quando você tem a consciência se movendo tão rápido, mas com a mente a limitando 
alguma coisa se quebra, alguma coisa se dá. Uma das dificuldades e dos desafios 
agora na Terra é que seus sistemas de crença psiquiátricos e psicológicos, as 
instituições, os médicos, toda a consciência em torno da saúde psiquiátrica e 
psicológica é muito antiquada – muito antiga. Baseia-se em algumas premissas muito, 
muito velhas e não leva em conta coisas como o aspecto, o aspecto total de uma 
pessoa. 

A psicologia lida apenas com um aspecto. É tudo que sabe. Ela conhece apenas uma 
dimensão, e tenta relacionar tudo a eventos ocorridos na infância. Tenta relacionar as 
coisas aos pais e aos irmãos e a experiências ao longo do caminho. Mas é como tentar 
tratar o fogo com um pouco de gasolina. Tende a não funcionar. E então o que 
acontece, como falamos antes, quando os psicólogos, psiquiatras não conseguem 
encontrar uma solução, eles ficam frustrados e dão medicamentos aos pacientes. E as 
medicações, é claro, simplesmente causam outro acúmulo na energia que está 
tentando se abrir e se movimentar. 

A psiquiatria e a psicologia hoje estão tentando analisar tudo. Trabalham com a 
mente. É importante agora, Shaumbra, para aqueles entre vocês que estão atraídos 
para estas áreas, começar a trabalhar em novos sistemas, em novos caminhos de Nova 
Energia. Vocês sequer desejam chamá-los psicologia. Há um modo da Nova Energia 
de desenvolver o relacionamento com o Eu. Isso é tudo que é. 

Essa indústria toda e esse campo todo precisam ser renovados. Tem que haver uma 
nova solução, e acredito firmemente assim como Saint-Germain, Kuthumi, Kwan Yin 
que será Shaumbra – não um outro grupo, não as organizações atuais – será 
Shaumbra que ajudará a desenvolver essa nova psicologia e psiquiatria, o novo 
entendimento da relação com o Eu. Isso vai envolver... Como sabem, isso deve ser 
posto em forma de métodos ou entendimentos ou currículos, como quer que chamem. 
Mas encampará muito mais coisas do que o que está sendo feito agora. 

Há uma dinâmica de energia pedindo por isso porque os sistemas atuais não estão 
satisfazendo as necessidades da consciência em evolução da humanidade. Então há 
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um chamado vindo dos humanos dizendo “Queremos um jeito diferente. Não 
queremos uma religião. Não queremos a velha psicologia. Não queremos algum tipo 
de livro de auto-ajuda repetitivo. Precisamos do entendimento, da nova psicologia do 
entendimento e do trabalho com o Eu.” E isso virá de Shaumbra. Pode ser que sejam 
alguns poucos indivíduos, talvez um grupo. Não interessa realmente como surgirá. 
Estamos dizendo a vocês que agora é a hora. Através desse que grupo que reuniram, 
que é vocês, A Companhia Crimson Circle da Nova energia, isso pode surgir na Terra 
agora. Há pessoas pedindo. Os professores da consciência – Shaumbra – vocês são os 
que pode ajudar a introduzir isso na Terra. Vocês terão que empacotar de uma 
maneira que seja compreensível e palatável para os que estão necessitados, mas vai 
sair. 

Um dos sinais da nova consciência é que as pessoas começam a desenvolver um novo 
saber incrível, ao que a maioria de vocês Shaumbra dá risinhos porque já passaram 
por isso cinco ou dez anos atrás. Uma das coisas que está varrendo o mundo agora 
num passo acelerado – e é um bom sinal embora tenha seu potencial de desvantagem 
– é o pensamento focado. Pensamento focado. Faz algum tempo que está por aí. 
Alguns chamariam de controle da mente. Há pessoas sendo ensinadas que coisas 
como pensamento positivo, ter bons pensamentos vai ter efeito em suas vidas. E terão 
a um certo grau... A um certo grau. Terá um efeito inicial e então vai parecer ter um 
efeito reverso. Ter um efeito negativo, porque o indivíduo está tentando focalizar 
apenas no pensamento feliz – no bom pensamento, no pensamento positivo. Bem 
primeiro de tudo, é um julgamento dizer que há um pensamento positivo. Controle do 
pensamento ou focalizar no pensamento não leva em consideração o que 
chamaríamos de um mau pensamento. Falamos no mês passado sobre a habilidade de 
falhar assim como a habilidade de ser bem sucedido. Isso causa, quando combina as 
duas, isso causa uma verdadeira expansão. 

Então assim é que muitos vão trabalhar com o foco no pensamento. Vocês verão isso 
cada vez mais. Vocês mesmo passaram por isso. Brincaram com isso 10, 20 anos 
atrás, mas vocês sabem agora que a coisa vai além do pensamento focalizado na 
mente. Isso pode trazer resultados marginais, mas em geral deixa você vazio. Todos 
vocês sabem disso. Vocês estiveram lá e fizeram isso. Suas afirmações não 
funcionaram. Bem funcionaram no primeiro, talvez no segundo mês. Apresentaram 
resultados interessantes e depois parece que caíram por terra. A propósito, nesse 
ponto você perdeu um pouco da confiança em si mesmo. É um ponto a que vamos 
voltar em outro Shoud. Vocês tentaram as afirmações, a visualização e não 
funcionou. Por que? Porque a coisa veio das limitações da mente. Veio do mesmo 
lugar que o manteve, por longo tempo, num tipo de sistema de crença hipnótico. 
Pensamento positivo é apenas pensar. Tem suas limitações. A verdadeira consciência
vai muito além do que a mente pode imaginar hoje. 

Nós não estamos desfazendo da mente. Estamos dizendo que há muitas coisas muito 
mais grandiosas. A consciência, sua inteireza, seu centro, seu ser, como quer que o 
chame, transcende a mente e na verdade a mente não se importa. Ela não quer 
segurar. Não está tentando dizer que é a forma mais elevada. Vocês verão essa troca 
interessante acontecer com a abertura da consciência, e como as pessoas a limitam em 
suas mentes. E depois verão o – com dizer – quando a energia dá o retorno, ela tem a 
tendência a explodir. É por isso que dizemos mais uma vez a vocês, o trabalho que 
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fazem com professores, o trabalho que realizam movimentando energia, e o trabalho 
que realizam enquanto Shaumbra é de importância vital. Porque as pessoas vão 
precisar dele. Elas vão precisar dele. 

Então isso leva ao terceiro ponto de nossa discussão hoje: desenvolver a relação com 
o Eu. Vocês são mestres nisso. Mestres nisso. Vocês vêm trabalhando nisso cada dia 
dessa vida. 

Em geral, o humano começa no nível mais inferior da sobrevivência pura, e quando a 
sobrevivência pura é alcançada, ele trabalha na melhoria de sua condição humana –
um carro maior, uma casa maior, alguns dólares extras no banco – é nisso que sua 
energia vai. Os humanos tentam ser maiores, mais gordos, mais verdes. Querem mais 
conforto, ainda assim eles percebem, quando estas necessidades são providas, eles 
percebem que continuam desassossegados. É muito desconcertante porque eles se 
levam a acreditar que, se tivessem todo o conforto, seriam felizes. De fato, percebem 
que estão muito menos felizes. E ficam deprimidos. Agora não têm certeza do que 
querem ou como chegar lá. Achavam que tinham a resposta – conforto, riqueza como 
quer que chamem – e eles não chegam lá. Então entram em depressão. Ficam com 
ansiedade. Muitas vezes, se tornam auto-destrutivos. 

E no nível seguinte eles começam a adquirir mais consciência, mais saber espiritual, 
desejo de entender como funcionam as coisas além da condição humana normal. 
Todos vocês passaram por esse processo. Qual é a próxima resposta? Muitos de você 
tiveram vidas anteriores influentes. Alguns de vocês tiveram vidas influentes em sua 
juventude nesta vida, depois permitiram a energia seguir a fim de poder centrar no 
espiritual e no saber da consciência. Vocês vêm trabalhando com essa energia por um 
bom tempo. 

Finalmente, o humano chega a ponto de querer desenvolver uma relação consigo 
mesmo. É uma independência ou um apartar-se do despertar espiritual e do despertar 
da consciência. Ele começa a tentar saber quem ele é. Shaumbra, você sabe 
exatamente o que estou dizendo aqui. Porque, mais uma vez, essa é a sua história. 
Mas, freqüentemente o humano fica travado aí. Não tem havido qualquer treinamento 
para desenvolver uma relação com o Eu, uma relação com seu corpo, uma relação 
com sua identidade nesta vida. 

Você tem uma relação muito, muito estranha consigo mesmo... Não estamos falando 
apenas de você Shaumbra, estamos falando da humanidade em geral. Ela tem... 
Shaumbra tem feito um trabalho fenomenal – temos que dizer aqui – no 
desenvolvimento de sua relação consigo mesmo. Você continua lutando de muitas 
maneiras, porque está chegando ao próximo grande passo, do qual falaremos num 
momento... Depois dos comerciais (muitas risadas, Tobias dá um risinho). Então 
Shaumbra, você está começando a desenvolver essa relação com o Eu e outros 
humanos vão por esse caminho. Estamos dizendo isso a vocês, professores, para que 
saibam, que entendam o que está acontecendo. É o seu caminho, mas às vezes você 
não sabe como articulá-lo. 

Uma das primeiras coisas que você aprende a fazer é desenvolver uma relação com 
seu corpo. É muito difícil porque há uma associação, mas também um desgosto ou 
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um querer ter uma dissociação do físico. Você xinga seu corpo porque ele o mantém 
aqui na Terra. Você passou por nascimentos difíceis. Você esteve em acidentes de 
carro. Você apanhou algumas vezes e culpa seu corpo. Então isso cria uma relação 
muito pervertida. Você se pensa como sendo seu corpo, mas você não admira 
necessariamente seu corpo por inúmeras razões. Então parte do processo todo de 
desenvolver a relação começa com o corpo. 

Professores, quando você tem um humano que começa a falar com o corpo ao invés 
de fugir do corpo, você deu um grande passo. Quando você o faz inspirar para o 
próprio corpo, esse é um passo enorme. Os humanos resistem a respirar. Vemos isso 
o tempo todo. Eles respiram um pouco e dizem, “Ok, terminei. (risadas)Chega de 
Andra por hoje!” porque a verdadeira respiração exige estar no momento presente e 
por isso muitos humanos estão fora de seus corpos. Fazer respiração exige estar na 
realidade agora. A verdadeira respiração começa a abrir a consciência e o saber e 
embora isso possa soar bem a você, a maioria dos humanos tem muita dificuldade ao 
lidar com a consciência limitada em que estão. Eles não querem mais consciência. 
Não sabem o querem, mas não querem mais consciência. Para eles é insuportável. 

Quando o humano desenvolve a relação consigo mesmo ele também começa a 
desenvolver uma relação com sua mente a ponto dela não ser mais sua dona, a mente 
não é mais sedutora, a mente não é mais o jogo. Ele entende sua mente pelo o que ela 
é – uma parte dele, mas não todo ele. A mente não é mais o campo de batalha, a 
mente não é mais a coisa que está constantemente desorientando-o. 

Percebe, a maioria das pessoas culpa a mente. Ela não é culpada. A mente serve a um 
propósito muito sagrado e abençoado. Não é a mente que causa a desorientação. É 
por isso que dizemos que os humanos em um certo ponto vão ficar travados nessa 
consciência em evolução porque se firma no foco mental, porque não conhecem nada 
além da mente. Jamais sentiram suas almas ou seus espíritos. Quando falarem sobre 
isso... Escute-os falar sobre suas almas, alguns deles. Eles não têm idéia. A coisa vem 
da mente e a mente não sabe. A mente ainda não experimentou o espírito. 

Quando uma pessoa desenvolve uma relação com seu corpo e sua mente, a próxima 
coisa que vão desenvolver é a relação com seu – o que vocês chamariam – espírito ou 
divindade. É aí que você está agora, Shaumbra. Você está aprendendo a desenvolver 
essa relação total com seu Eu, com o que vocês chamariam sua alma. Nós iremos 
mudar este nome num próximo Shoud e iremos explicar a vocês mais tarde porque 
estamos fazendo isso. 

Você está desenvolvendo uma relação que vai além da identidade que você é hoje. 
Você está desenvolvendo uma relação com seu Eu completo e ele não é o que você 
pensava que fosse. Não vai ser o que você pensa mesmo hoje. Seu Eu, seu divino, sua 
alma é algo muito diferente. Você está no processo de desenvolver uma relação com 
ela. Às vezes, parece que você nunca irá encontrá-la, que você está fora de sincronia, 
fora de equilíbrio com ela ou talvez sua alma esteja em algum lugar por aí. Bem, na 
verdade ela tem estado fora. (Tobias dá uma risadinha) Mas agora você está 
desenvolvendo uma nova relação com seu Eu, com sua alma, com seu espírito, como 
quer que o chame. Isso transcende as relações humanas que você tem. Transcende o 
que você pensava que fosse. 
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Vamos discutir mais sobre isso nos próximos Shouds e você vai encontrar uma 
interessante correlação neste novo relacionamento com o Eu pelo qual passa e 
também a progressão e a evolução da tecnologia – a razão do porquê Tesla estar hoje 
aqui conosco. Quando essa nova relação com o Eu estiver desenvolvida, você vai 
perceber incríveis insights de sua parte, incríveis - o que chamariam – entendimentos 
interdimensionais. 

O quarto e último ponto de nosso Shoud, um ponto que vai dar o que falar, vai 
produzir tremendo mal-entendidos. Tremendos. Colisões, tudo o mais que pensarem. 
Vamos jogá-lo aí porque adoramos ver a energia em movimento! (risadas) você vai 
ver como haverá debates intelectuais e uma falta de verdadeiro sentimento e senso. Já 
sabemos disso, vemos as tempestades no horizonte. 

Vamos partilhar algo com vocês que partilhamos em um pequeno grupo de Shaumbra 
recentemente, algo que – como dizer – vai contra o cerne da consciência 
contemporânea. Vamos dizer a você Shaumbra para não fazer mais concessões. Não 
se comprometa mais. Uma das razões para a dissociação com sua alma, entre o eu 
humano e o eu alma tem sido a propensão humana de se comprometer sem parar. 
Suas energias e seu corpo estão altamente comprometidos. As energias e sua mente 
estão tão comprometidas que você sequer sabe ou lembra quem é. Você tem se 
comprometido. 

Agora , é aqui que o debate começa. Há uma diferença entre ser teimoso (risadas) e 
não se comprometer. Estamos falando de você com seu Eu, com seus valores 
fundamentais, suas crenças fundamentais, sua essência. Não faça concessões com seu 
Eu ou com os outros. Não estamos falando sobre o dia-a-dia quando você está no 
sinal de trânsito e – o que chamam de sinal de atenção, pare e você diz, “Esta manhã 
não vou fazer concessões. Vou passar direto!” (risadas) Uma certa cooperação é 
necessária. 

Estamos falando sobre quando você compromete seus valores básicos seja para 
acalmar outras pessoas ou em geral porque você está com medo de ser seu próprio 
EU SOU e porque está buscando seu Eu, sua ciência em outras pessoas ou fora de 
você. Você faz concessões quando busca fora de você. Ponto. Quero por isso numa 
caneta (risadas) porque os humanos adoram canetas por alguma razão. (mais risadas, 
Tobias dá risadinhas) 

LINDA: Vamos ter uma caneta na próxima semana. 

TOBIAS: Isso! (risadas) Você se compromete quando busca fora de você as 
respostas. Você faz concessões quando está sempre dando para outras pessoas e 
deixando que elas venham e se alimentem de você. Você se compromete quando tem 
uma crença central ou uma paixão fundamental, algo que o emociona, mas que tem 
medo de expor ao mundo e aí você faz 20 pontos pra trás. Você se compromete 
quando sabe algo, mas depois vem a dúvida. Você se restringe. 

Você sabe o que acontece quando você restringe a energia na Nova Energia? Ela se 
libera de qualquer maneira. Ela explode, ela não se importa. Ela quer a alegria da 
expressão. Ela deseja a alegria da expansão. E se você a prende porque está se 
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comprometendo, ela vai sair de qualquer jeito. E Saint-Germain e eu teremos que 
entrar e pegar todas os pedaços e tentar juntá-los novamente, Humpty Dumpty. 
(risadas) 

Sem concessões! Não comprometa seus valores básicos. Mais uma vez, isso não 
significa não cooperar com os outros, mas muitas vezes recentemente, nos últimos 
anos, quando estamos observando você, ligados em você e o vemos tão pra cima, tão 
excitado, tão sabendo das coisas... E no momento em quem sai pra fora de sua casa, 
você faz concessões. Por que? Talvez você não acredite em si mesmo o suficiente. 
Talvez não tenha desenvolvido aquela relação consigo mesmo. Talvez não tenha 
confiança em si mesmo. Talvez você tenha medo que o mundo lá fora vá esborrachar 
você, vá ridicularizá-lo. Bem, eles já estão ridicularizando você de qualquer maneira. 
O que importa agora?! (risadas, Tobias dá risadinhas) Isso tem a ver com ser 
verdadeiro consigo mesmo. Ser verdadeiro com seu Eu. 

Agora, vai ser interessante ver como vocês vão debater esse assunto, o que vocês 
percebem como ‘comprometer-se’. Seu trabalho de casa por este próximo mês é ver 
com que freqüência você está se comprometendo. Com que freqüência você está 
desistindo de sua energia. Com que freqüência você procura lá fora as respostas ou 
confia em outras coisas ou pessoas – incluindo nós, os seres angélicos. 

Depois de uma olhada, cada vez que se comprometer, no que isso provoca em sua 
energia, percebe. Veja com a energia é depenada, como ela cai e você volta a velha 
consciência. Você foge de volta para os velhos e fracos sistemas de crença, você se 
esconde por trás deles como um covarde se esconderia atrás das árvores. 

Não faça concessões, Shaumbra. Não se comprometa. 

E assim é. 

Tradução para o Português:  Sonia Gentil  soniagentil@uol.com.br

Série do Professor – Shoud 08

NÃO FAÇA CONCESSÕES
Apresentando Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe

Perguntas e Respostas

3 de Março de 2007

E assim, Shaumbra, damos continuidade a esta reunião. Mexemos em quantidades 
incríveis de energia. Muitas palavras também, mas quantidades incríveis de energia.
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Enquanto estamos entrando no nosso período de perguntas e respostas, tenho um 
comunicado do nosso caro amigo Tesla, que tem um convite para todos os que quiserem 
aceitar. Ele está dando uma espécie de festa em seu reino celestial. Ele quer que os 
Shaumbra venham visitá-lo, para ver não só o potencial de algumas invenções, algumas 
novidades tecnológicas, com base no conhecimento de ... tenho que canalizar 
isso...conhecimento diferente de magnetismo e antimagnetismo. Hmmmm! Algo que 
ainda não foi visto da maneira correta como fonte de energia, como um tipo de veículo 
interdimensional e especificamente no campo do antimagnetismo tem a ver com a 
maneira como Tesla conseguiu criar um tipo de dobra espacial na realidade física 
quando estava na Terra em sua última vida.

Vocês vão... Se aceitarem o convite para sua festa, vai acontecer nas próximas 3 noites. 
Não é – como posso dizer – pode ser que vocês não vão em apenas uma noite. Vai 
precisar de várias visitas porque ocorre um processo com a visita. Pode ser que vocês se 
lembrem ou não disso quando voltarem, na mente consciente, mas vocês verão, sentirão 
e tomarão consciência de algumas energias incríveis enquanto estiverem lá. Isso vai 
ajudá-los a trazer essas coisas de volta para os domínios terrestres, para ajudar a ancorar 
e plantar essas sementes na Terra. Alguns de vocês podem, em sua tecnologia, 
desenvolver isso ainda mais. Alguns de vocês são apenas movedores de energia para os 
cientistas, mesmo cientistas não-Shaumbra que vão trabalhar com antimagnetismo. 

Com isso, teremos muito prazer em responder suas perguntas.

PERGUNTA DO SAUMBRA 1 (lida da internet por Linda): Justamente agora que o 
Salto Quântico está se aproximando, sinto como se estivesse voltando para a Velha 
Energia. No mês passado coloquei todas minhas coisas em um depósito, mudei para 
longe dos meus amigos Shaumbra e comecei a trabalhar em um emprego da Velha 
Energia para pagar minhas dívidas. Às vezes, sinto que há uma oportunidade para mim 
no sentido de gerar alguma renda usando minha própria Nova Energia dentro dessa 
empresa, mas às vezes, me sinto desconfortável e acho extremamente difícil ficar atrás 
do muro. Por favor, me dê um conselho para esta situação e para outros Shaumbra que 
estão mergulhados em dívidas. Como podemos usar a Nova Energia para sair dessas 
situações sem voltar para o ambiente de trabalho da Velha Energia? Obrigada por nos 
lembrar de sorrir para a vida. 

TOBIAS: Certamente. À medida que você realiza essa incrível jornada, às vezes o que 
parece andar para trás, absolutamente não é. Às vezes é retornar para uma situação 
familiar, mas vocês está retornando diferente para ela, entende? Você não é um robô da 
Velha Energia, um robô do sistema. Você volta agora com uma nova consciência. 
Muitos de vocês escolheram esse caminho deliberadamente para que pudessem trazer 
um pouco dessa Nova Energia e nova consciência de volta para o velho ambiente. 
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Shaumbra, vou lhe dizer que você escolheu estar aqui na Terra nesta vida para 
participar. Para participar. Você não escolheu vir para cá para viver em alguma 
comunidade remota. Você não escolheu vir aqui, embora você preferisse, para ser um 
eremita. Você escolheu vir para cá, crescer e ser professor. Portanto, ao voltar para um 
trabalho da Velha Energia, como você diz, você pensa que está voltando para lá para 
ganhar dinheiro, que, aliás, é um sistema de crença distorcido. Mas você vai voltar para 
lá, na verdade, neste nível mais profundo, para trazer de volta consciência e sabedoria. É 
também um degrau para você. Você vai voltar para lá para manter contato e depois se 
mudar por conta própria. 

Portanto, não julgue o caminho. Não julgue o que está acontecendo. E com coisas 
como...você fala em dívidas. Dívida é uma ilusão igual a outra qualquer, mas tende a ser 
muito real e às vezes emocional e dolorosa, além de drenar energia. Você pode sair da 
mente, ir além dos meios que você conhece para ganhar dinheiro, ir além de ter um 
trabalho regular ou desses tipos de coisas, e você pode encontrar um fluxo de 
abundância muito facilmente quando estiver na sua paixão. Se você desenvolveu a 
relação com o seu Eu, então todas essas coisas acontecem com facilidade e naturalidade. 
Você não tem que se preocupar com essas coisas. 

A abundância está aí É um princípio universal. É a lei da atração. É algo sobre o qual os 
Abraham falam muito. Se estiver interessado em mais informações sobre essa lei natural 
da atração, essa é uma das áreas a que os Abraham se dedicam. Quando você está na 
paixão, quando você está ouvindo, e não comprometendo o seu Eu, encontra a 
abundância. Ela cuida de toda a sua dívida. 

Em certo sentido, pode-se dizer que a dívida é também um símbolo do quanto você está 
preso no karma do passado, ocorrências de vidas passadas. A dívida, você pensa em 
termos de dinheiro, mas na verdade é uma energia de dívida à qual você ainda está 
preso. Por isso, queremos que você olhe: O que ainda te prende? Culpa? Vergonha? 
Medo? Todas essas coisas que você trouxe consigo para o Agora. Elas não te servem 
mais. Chegou a hora de soltá-las. Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 2 (mulher ao microfone): Alô, Tobias. Estou muito 
feliz por estar de volta a Denver. Mudei para cá novamente há duas semanas, e tenho 
uma lista de perguntas, mas estou escolhendo uma e se você sentir que há algo 
importante, por favor, fique à vontade para dizer. Quero perguntar sobre o 
desenvolvimento de uma relação com o corpo e com a mente, sobre isso que você falou, 
e com o Eu. Estou realmente trabalhando a relação com o corpo. Quero saber se tenho 
que fazer isso por ordem – o corpo, a mente e o Eu? Posso fazer tudo de uma vez? Mas, 
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especificamente com relação ao corpo, aos problemas digestivos e depois aos anos de 
história de cirurgias no cérebro que eu tenho, os cistos e os problemas que não param de 
surgir. É algo que eu ainda estou tentando aprender, me comunicar com o meu corpo, 
ouvir o meu corpo e como posso ultrapassar isso e desenvolver um relacionamento com 
meu corpo?

TOBIAS: Certamente. Em geral, quando uma pessoa ultrapassa os estágios dos quais 
falamos antes – o da sobrevivência humana, do conforto humano – em direção a uma 
consciência espiritual e finalmente a um relacionamento com o seu Eu, ela tenderá 
primeiro a focalizar o corpo por ser o mais fácil de compreender e o aspecto que sofreu 
a maior parte dos abusos. 

Portanto, aqui você tem situações do seu corpo que você acabou de mencionar, que 
indicam basicamente o desequilíbrio de energia ou o mau uso das energias. O 
importante aqui, no desenvolvimento da relação com seu corpo, é literalmente começar 
a conversar com ele. Comece a conversar com o seu corpo físico – com os órgãos, com 
o corpo como um todo, com as células, com o que for – desenvolvendo uma 
cumplicidade ou comunicação com ele. Em vez de enxergar o corpo como um tipo de 
carga que você tem que carregar e em vez de permitir que seu corpo torne-se o 
reservatório de energias velhas e desequilibradas, desenvolva esse relacionamento. 
Converse com ele e diga-lhe que ele não precisa mais segurar energias velhas. Elas 
podem fluir agora. Elas podem fluir para fora através da respiração e dessa nova área 
que estamos trabalhando chamada Tecnologia Padrão. A tecnologia padrão funciona 
melhor quando se estabeleceu um relacionamento com o corpo. Quando você toma 
posse. 

Você entende, quando uma pessoa diz, “Eu tenho câncer, mas não sei como peguei 
isso”, “Eu tenho problemas digestivos, mas não sei de onde eles vêm”, em certo sentido, 
está negando o corpo. O corpo está tentando falar com você em uma forma de não-
linguagem – linguagem humana – mas em sua forma própria de energia. Ele quer 
reconhecimento, quer atenção e quer, mais do que qualquer outra coisa, que você lhe dê 
permissão para liberar as toxinas e os desequilíbrios. 

Portanto, converse com seu corpo como conversaria com seu melhor amigo. Avise-o 
que ele pode curar-se sozinho. Além disso, pedimos que você fique atenta às 
informações sobre essa Tecnologia Padrão que estamos desenvolvendo. Falarei com 
você sobre o modo de usar um tipo bastante natural de rejuvenescimento. Parte disso 
baseia-se nos antigos conhecimentos da Atlântida, e parte é completamente nova. Parte 
se baseia no trabalho que os Shaumbra estão desenvolvendo nesse nível. Mas o reparo 
do corpo físico é na verdade muito mais fácil do que a maioria dos humanos pensa, e 
você têm responsabilidade e domínio sobre o corpo. 
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E há mais alguma coisa, vejamos. Sim, sim, você é muito complexa, e você...quer que 
sejamos sinceros? 

SHAUMBRA 2: Muito.

TOBIAS: Tínhamos medo disso! (Tobias rindo) Você tem feito da vida quase um jogo 
de esconde-esconde. Você tem dificultado demais as coisas e isso é, na verdade, um 
jogo que você faz. Você é muito inteligente no nível divino. Você tem muitos atributos 
no nível espiritual e intuitivo ou no nível físico, mas você virou isso contra você e vem 
jogando esse jogo chamado “Torne tudo Difícil, Torne tudo Complexo”. Você resiste à 
facilidade que a vida pode ter e tende sempre a querer o caminho mais difícil para a 
cidade, entende? E você tem se dado coisas como a cirurgia de cérebro. 

Energeticamente, você mesma se fecha as portas. Há uma longa história por trás disso 
mas, literalmente, você fechou partes de si para que não encontrasse o caminho mais 
fácil. E você tem que se perguntar, antes de qualquer coisa, por que está fazendo isso? 
Qual é o propósito desse jogo? E quando você estará pronta para acabar com esse jogo? 
Quando você estará pronta para entrar na simplicidade e sair da complexidade? E, acima 
de tudo, vou ser bem direto, será que você está sendo uma boa professora para as outras 
pessoas quando sua própria vida está fragmentada e muito?...você dificulta tudo quando 
poderia facilitar. Uma das suas grandes habilidades é, na verdade, ensinar às pessoas a 
facilidade da vida. Aí está uma dica para você. Você se cria complexidades para que no 
final possa ensinar a simplicidade. Solte isso. Não fica bem em você mais! Obrigado.

PERGUNTA DO SAUMBRA 3 (lida da internet por Linda): É muito bom estar na 
Nova Energia. Quando você diz que não se trata mais de nós, de que maneira isso se 
relaciona com as pessoas que nos são queridas e que estão próximas de nós? 
Recentemente meu marido viajou de férias e eu me vi dormindo melhor e com mais 
energia. (muito riso) (Linda diz “estou lendo exatamente o que está escrito.”) Por favor, 
você pode me dar algum conselho sobre como essa troca de energia está acontecendo e 
se concluímos nosso ciclo juntos? Gostaria muito de uma resposta.

TOBIAS: Certamente, vocês concluíram a jornada juntos, qualquer – como vocês dizem 
– jornada cármica ou preestabelecida. Podem terminá-la a qualquer momento. A 
qualquer momento que você quiser. Isso permitiria a recriação ou o redesenvolvimento 
do relacionamento de uma nova maneira. O que estamos dizendo é que você não está 
presa. Todos os dias, ficar com um parceiro, ficar com a família ou com amigos ou em 
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um emprego deve ser uma escolha e não um destino. Não é nada que tenha sido imposto 
a você. 

Recentemente fizemos uma palestra em minha terra natal... tinha um odor muito bom 
lá...as amendoeiras, o azeite, o mar...foi maravilhoso. Tenho que fazer Linda e Cauldre 
voltarem lá com mais freqüência. Mas, falamos sobre essa coisa, sobre o que vocês 
precisam, desejam ter um tempo só para vocês. É difícil no mundo de hoje, porque há 
muitas obrigações. Mal se tem tempo para tomar banho sozinho. Alguns de vocês são 
constantemente interrompidos com questões de negócios enquanto tomam banho 
(muitos risos enquanto Linda fica corada).

LINDA: Vão buscá-lo onde estiver. (mais risos, Tobias ri) TOBIAS Shaumbra, todos 
vocês precisam de tempo, do seu próprio espaço, sua própria privacidade de vez em 
quando para rejuvenescer, para deixar seu corpo, seus pensamentos se ligarem à nova 
consciência. Não estamos falando de horas e horas necessariamente, mas de um espaço 
sagrado e seguro só para vocês. 

Falamos muito sobre alimentar-se da energia do outro. Todos tendem a fazer isso. As 
pessoas se alimentam de vocês principalmente, Shaumbra, porque vocês carregam um 
tipo diferente de energia agora, um tipo de radiação diferente ao seu redor. Sim, eles se 
alimentam de vocês e muitas vezes isso acontece durante o sono. Seu companheiro não 
faz isso por mal nem para causar nenhum dano. Apenas estão acostumados a isso 
porque vocês permitem. Eles tomam energia à noite quando vocês estão fora do corpo, 
por exemplo, na festa de Tesla. Eles se alimentam do seu corpo deitado na cama! Eles 
estão muito mais ligados à Terra do que vocês, portanto isso acontece regularmente. 

Shaumbra, vocês entendem isso e não é necessariamente algo ruim, mas há momentos 
em que vocês precisam rejuvenescer. Portanto, um dos pontos da Tecnologia Padrão é 
encontrar um tempo só para vocês. Você não precisa fazer meditação, ioga ou algo 
assim. Precisa apenas de tempo com você mesmo. Vamos continuar falando sobre o 
relacionamento com o seu Eu e passar um tempo sozinho faz parte disso. Aí você vai 
perceber que a sua energia flui melhor e atinge um grau mais alto de radiância e 
expansão. Portanto, essa receita é simples. Alguns minutos, uma hora ou um dia a sós. 
Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 4 (um homem ao microfone) Boa tarde, Tobias e 
Nikola. Você mexeu com a minha paixão, que é o trabalho que Nikola fazia quando 
estava aqui. Eu estudei tudo o que pude encontrar sobre isso e adoraria participar da 
energia que Nikola quer trazer de volta. Tenho a intenção de ir à reunião, mas gostaria 
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de me lembrar do que aprender lá para trazer de volta. Acho que a minha pergunta é 
qual será o próximo passo? Que conselho você me daria para perseguir esse caminho?

TOBIAS: Sim, várias coisas. Tesla fez um pedido hoje aos Shaumbra que estejam 
dispostos a ajudar literalmente a trazer parte dessa energia. Ele fez muitos trabalhos nos 
reinos cristalinos e tem – o que vocês chamam de – um centro pesquisas de laboratório 
em outras dimensões. 

Lembram-se quando há alguns anos falamos sobre a Universidade Shaumbra que existia 
em outros reinos? E a pergunta era, os Shaumbra permitirão que isso venha para essa 
dimensão? E eles permitiram. Acontece o mesmo com o trabalho de Tesla. Ele montou 
o que vocês chamariam de centro de energia muito elaborado em outras dimensões. Ele 
está procurando Shaumbra dispostos a ajudá-lo a trazer essa energia, a ajudar a mover 
essa energia para a Terra neste momento. Ela não precisa vir em blocos agora. Como 
vocês podem ver, ele está, na verdade, pedindo que venham e plantem as sementes, 
movam a energia, tornem essa energia disponível para os pesquisadores e inventores, e 
depois ele nascerá, em certo sentido, para continuar a movimentar o trabalho para 
frente. Portanto, você tem uma escolha. Ele está pedindo ajuda para fazer este trabalho.

Quanto a se lembrar de tudo que é visto no laboratório, é muito enganoso, pois ocorre 
uma desorientação de nível. Quando você está em outras dimensões e depois volta para 
a Terra e tenta se lembrar, lembrar-se do que foi visto em seus laboratórios torna-se um 
exercício da mente ou do pensamento. Vocês recorrem ao cérebro para tentar se 
lembrar. O cérebro não acompanha vocês ao centro de Tesla, entendem? É a sua 
essência que vai lá. Portanto, seu cérebro não se lembrará de absolutamente nada. (risos) 
Ele não esteve lá! 

Por isso, o desafio é voltar para a sua essência, tirar o cérebro do caminho... o que tem 
sido um dos seus problemas...tirar o cérebro do caminho e entrar no nível da essência. 
Agora vocês dizem, “Onde é isso?” Bem, é o cérebro falando, entendem? O cérebro 
quer saber, “Onde é isso?” Qual é a aparência desse lugar? Qual o seu tamanho? E 
quanto custa?” (risos) Volte-se para o nível da essência, o nível do não-saber. É 
praticamente um tipo de estado de sonho ou de imaginação. Ele opera no mesmo nível 
de gnost. Volte-se para isso. Isso permitirá que você traga essas informações ou 
essência para esta terceira dimensão, depois de ancorada, ela começa a transformar-se 
em energia que, finalmente,será compreendida pela mente, entende? É aí que caem as 
barreiras, que acontecem os “ahas”, o ser capaz de juntar as peças, manifestar e 
implementar, entende? 
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Parte do seu trabalho poderia ser lembrar-se de algumas dessas coisas. Parte dele 
poderia ser permanecer nas proximidades e na área de pessoas que trabalham com 
pesquisa e desenvolvimento. Talvez nem mesmo sejam metafísicas. Talvez sejam 
cientistas. Mas a sua proximidade vai ajudá-los a chegar a novos desenvolvimentos. 

Obrigado.

TOBIAS: Obrigado. Continue fazendo seu trabalho maravilhoso.

PERGUNTA DO SAUMBRA 5 (lida da internet por Linda): Nos últimos 20 anos, 
desde que meu pai morreu, visito minha mãe uma vez por semana. Isso significa três 
horas de viagem de carro para ir e três horas para voltar, portanto, trata-se de uma 
espécie de compromisso. A coisa que me mais me perturba é que eu faço isso 
simplesmente por obrigação e não consigo sentir o amor que eu deveria sentir. Minha 
mãe é uma pessoa extremamente negativa e critica tudo e todos com quem tem contato, 
exceto eu e meu irmão. Aliás, meu irmão está no mesmo barco que eu. Sei que tenho 
falhado em mostrar-lhe que a sua infelicidade é obra dela mesma. Fico tentando fazê-la 
feliz e sempre pensei que pudesse ensiná-la a ser gentil e generosa para as outras 
pessoas sendo eu mesma o exemplo, mas isso nunca funcionou. Ela diz que está pronta 
para morrer e me diz constantemente como é ruim ser velha, mas como ela tem 89 anos 
acho que ela vai ficar por aqui mais alguns anos. (risos) Eu gostaria de um conselho seu 
e espero que você não me diga “Simplesmente respire!” (mais risos, Tobias ri) TOBIAS 
Bem, na verdade eu estava visualizando o barco em que você se encontra – Sua 
Majestade o Sofrimento! Aqui você tem um caso muito simples de alimentação e 
manipulação da energia do outro por parte da sua mãe. Você se deixou levar por isso e 
voltamos ao ponto número quatro do Shoud de hoje, você fez concessões. Você está 
comprometendo o seu Eu. Você detesta isso, mas faz. Você não está sendo verdadeira 
com o seu Eu. Quando você não é verdadeira com o seu eu, fragmenta e divide o seu eu, 
esgota a sua energia e torna-se desorientada, fingindo que não sabe mais quem você é. 

Portanto, melhor desfazer a ligação, melhor mudar o padrão, mais do que tudo. Você 
tem um padrão energético que é muito interessante, é melhor mudar o padrão. Você tem 
que tomar essa decisão. Eu não quero dizer-lhe como fazer isso. Mas você reconhece 
que algo tem que mudar. Agora seja corajosa e destemida e mude. É simples assim. É 
difícil isso, Shaumbra? Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 6 (mulher ao microfone): Olá. Tenho uma pergunta 
rápida e outra um pouco mais longa. A pergunta rápida é: Preciso do nome do avô da 
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minha mãe tanto materno quanto paterno. Você tem esses nomes? (risos) Eu sei... 
Genealogia.

TOBIAS: Em geral não respondemos essas perguntas, mas faremos uma exceção aqui. 
Gerald Manitz. Segunda pergunta? Aliás, não queremos formar um padrão de John 
Edwards aqui. Entedemos seus motivos para fazer essa pergunta, mas não queremos 
uma fila de Shaumbra fazendo perguntas como essas. Obrigada.

Desculpe, obrigada. A outra pergunta que eu tinha era que eu sei que você acabou de 
fazer um CD sobre negócios da Nova Energia e eu queria saber se você tem alguma 
informação específica sobre meu marido e se pode ajudar-nos a sair dos negócios da 
Velha Energia para a Nova Energia ao mesmo tempo. 

TOBIAS: Novamente, é uma pergunta muito complexa e razoavelmente pessoal e 
tentaremos torná-la mais generalizada para todos os Shaumbra. Mas basicamente... Este 
conselho deixará você um pouco confusa, mas mais tarde você entenderá... Saia desse 
negócio por um tempo. Solte-o como se fosse umas férias prolongadas, como se você 
estivesse fazendo outra coisa. Os negócios estão em um processo de incubadora neste 
momento. Basicamente a idéia está lá e está sendo incubada. Mas afaste-se um pouco 
neste momento e ele se desenvolverá sozinho de uma outra maneira. Obrigada.

PERGUNTA DO SAUMBRA 7 (lida da internet por Linda): Sou afro-americano. 
Gostaria de pedir que você os abordasse como um todo, como um povo. Os constantes 
turbilhões e horrores na África e também a opressão e as dificuldades dos africanos que 
vivem na América. Há alguma coisa que você possa nos dizer sobre esse grupo de 
pessoas que escolheram passar por circunstâncias tão difíceis durante séculos? São um 
grupo especial? Eles têm ancestrais especiais? Eles têm um objetivo que estão tentando 
atingir com esses sacrifícios da sua humanidade?

TOBIAS: Há vários pontos aqui com relação a isso. Não se trata de uma família 
espiritual, digamos assim. É uma parte da consciência humana, mais do que tudo. 
durante o desenvolvimento de raças e o desenvolvimento de territórios geográficos, há 
um grupo bastante amplo de pessoa em uma região do mundo conhecido como África 
que tem se permitido viver as lutas e os problemas e a escuridão da humanidade em 
geral. Eles fazem disso a sua própria cruz para carregar. Esse também é um lugar em 
que muitos que tiveram várias vidas difíceis, que fizeram coisas das quais se 
envergonham, tendem a reencarnar por causa do nível de vibração que eles sentem que 
é melhor para eles. 
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Como uma região do mundo, como raça, é muito importante para os que você chama de 
africanos não aceitar mais a luta e o sofrimento em nome da humanidade, ou até mesmo 
em nome deles. O mundo não precisa de um lugar para atirar seus problemas porque 
esse lugar não serve a ninguém. Ele não serve para os que estão atirando os problemas 
nem para os que estão aceitando os problemas. 

Há uma troca de energias do mundo que está permitindo que isso aconteça, mas isso 
não acontecerá até que os povos da África e as pessoas de linhagem afro-americana 
deixem de aceitar essas dificuldades e lutas do restante da humanidade. Alguém tem que 
colocar um ponto final neste ciclo. Alguém tem que dizer “Chega, não vamos mais 
tolerar isso.” Obrigado.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 8 (um homem ao microfone) Olá, Tobias. Acredito que 
você esteja se divertindo.

TOBIAS: Sempre!

SHAUMBRA 8: Minha pergunta é sobre paixão e especificamente a implementação da 
paixão. Meus problemas – que eu não (risos da audiência e de Tobias) – é que eu 
começo projetos, curto esses projetos, mas perco o interesse depois de um dia ou de 
algumas semanas e aí fica muito difícil começar de novo. Não consigo dar andamento a 
eles. Tenho que me forçar e isso, você sabe, não é o que quero fazer. 

TOBIAS: Certamente.

SHAUMBRA 8: Eu sei que posso trazer essa resposta de dentro de mim, provavelmente 
eu esteja trazendo, mas sei que você adora falar então pensei em perguntar a você. (mais 
risos de Tobias e da audiência) Em meu nome e em nome dos Shaumbra, como você 
sustenta seu interesse e sua paixão?

TOBIAS: Certamente. Você – e muitos Shaumbra são – do tipo imaginativo. Vocês 
trabalham – como dizer – em dimensões mais cristalinas. Você é do tipo que tem idéias 
– energia criativa. A energia criativa nem sempre responde bem quando tem que ser 
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trazida à manifestação na terceira dimensão mundana. É muito mais agradável trabalhar 
em outras dimensões. Você cria e imagina instantaneamente e a coisa acontece. Quando 
se tem que fazer todo um trabalho de trazê-la para cá, cansa-se muito rapidamente e já 
se quer voltar para as outras dimensões. 

Uma das coisas a fazer é reconhecer isso dentro de você mesmo e perceber que em 
muitos projetos você deve ser o idealizador o idealizador ou o designer da energia, mas 
permitir que outras pessoas sejam os reais construtores ou realizadores. Quando você 
tem grandes idéias, permita a aproximação de outros e compartilhe sua criação. Existem 
muitas pessoas que querem ser construtoras, querem pegar idéias. A grande maioria dos 
humanos não ressoam muito bem no nível das idéias. Elas são fazedoras e escolheram 
ser assim.

A outra coisa é para você fazer um pouco mais de grounding. Você tende a... na 
verdade, você está dois terços fora do corpo agora! Você flutua e se deixa levar, Porque 
você adora essas dimensões. Vamos pedir a você pessoalmente para estar mais presente 
nesta realidade, muito mais no seu corpo. Respire fundo, ancore-se e vou pedir-lhe para 
reservar uma parte do dia para isso – ficar totalmente presente e depois expandir-se. 

Veja, agora mesmo você está se projetando para fora. Você basicamente despende muita 
energia, sai do corpo para outras dimensões. Mas você não está se expandindo, você 
está se projetando. Tente fazer diferente. Ancore-se firmemente, respire e depois se 
expanda a partir deste momento presente, deste ponto do aqui, do agora, e depois 
expanda-se para outras dimensões. Inicialmente você vai resistir, porque você está 
acostumada a fazer diferente para chegar lá e a energia não vai ser familiar 
imediatamente. À medida que você aprender a ficar no presente e depois se expandir 
multideimensionalmente, você vai achar que realmente economiza energia. Você será 
mais capaz de trazer... Você tem idéias e pensamentos surpreendentes, você será mais 
capaz de trazê-los para a Terra e deixará de ser tão frustrada e impaciente como você é 
agora. Obrigado.

SHAUMBRA 8: Obrigada.

LINDA: Última pergunta:

TOBIAS: Mais duas.
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LINDA: OK

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (um homem ao microfone) Alô, Tobias. Estou muito 
feliz por estar aqui. Ouvi muitos Shouds sobre as séries da Ferida de Isis e de gnost, e 
acordei memórias de vidas passadas da Atlântida, etc.. E naquela época, me disseram 
em uma leitura, fui arquiteto e carreguei um monte de culpa quando os edifícios caíram, 
ainda que os continentes se racharam, meus edifícios não suportaram. E gostaria de 
saber se ainda me sinto com essa responsabilidade e culpa que me impedem de me 
manifestar em minha vida atual como arquiteto na área de Feng Shui e Geometria 
Sagrada e tudo isso de maneira geral comparado com o que posso prever e o que é 
possível criar. Eu realmente ainda não manifesto isso e quero saber se é uma questão de 
tempo. Ou se ainda não compreendi o que é gnost.ou Ou alguma dessas culpas. Ou tudo 
isso junto.

TOBIAS: Vamos ficar com “tudo isso junto” (risos, Tobias ri) Poderíamos também 
colocar tudo isso junto e formar um grande problema! É uma combinação de coisas... 
Há muitos elementos aqui... Você era mais do que um projetista na Atlântida. Você 
trabalhava com energias no interior dos edifícios, não apenas na estrutura em si, e sua 
culpa não é pelo fato de os edifícios ruírem, é uma culpa pelo que aconteceu dentro de 
alguns edifícios do ponto de vista de energia. 

Você quer voltar para aquele tipo de trabalho porque você aprendeu muito. Você sabia 
que a energia podia ser um supercondutor do ponto de vista da consciência humana, e 
há essa culpa lá, mas o problema é outro agora, que vemos aqui, é que você abriu mão 
dos seus conhecimentos sobre o funcionamento da energia, deliberadamente, para fazer 
o jogo de esconde-esconde com você mesmo. Você tem grandes idéias, mas prende-se a 
alguns métodos dos livros do que você chama de Feng Shui ou movimento de energia e 
você sabe mais do que isso. Você não confia no seu próprio EU e tende a ignorar o que 
realmente sabe sobre o funcionamento da energia na estrutura física e tenta ser um 
pouco normal demais aqui. Você que jogar isso em coisas como a Atlântida, mas é algo 
abrir mão do seu Eu e do que você realmente sabe sobre energia. Chegou a hora de 
trazer isso agora. 

Vocês tem algumas coisas a que chamam de teorias do movimento energético no espaço 
físico. E você realmente tem... Estamos falando metaforicamente aqui, mas você tem 
escrito trabalhos sobre isso em outras dimensões e apresentado em reuniões, mas não se 
permite trazer isso para cá. Você não se permite ser de vanguarda com suas pesquisas. 
Fique um pouco louco e traga isso. o que pode acontecer de pior a você? Não responda! 
(risos) Obrigado.
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SHAUMBRA 9: Obrigado.

LINDA: Temos uma correção aqui. Mais duas perguntas.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 10 (mulher ao microfone): Tobias, estou muito feliz 
em ouvir que posso viver minha vida de agora para trás. 

TOBIAS: Sim.

SHAUMBRA 10: Sim, venho fazendo isso nos últimos 40 anos. Tenho caminhado para 
trás. Mas o motivo pelo qual estou aqui, de volta aos anos 80, eu comecei com Kryon e 
quando começou o Círculo Carmesim, sabe, eu me harmonizei total e completamente 
com ele. Sempre tive muita saúde minha vida inteira, nunca fui a médicos, nem tomei 
medicamentos e essas coisas todas. Finalmente, no ano passado escrevi meu livro e 
depois da conferencia de verão de Kryon, poucos dias depois, eu tive um grande enfarte, 
quase morri e não sei o que aconteceu, isso realmente me deixou curiosa, porque todas 
as outras coisas ficaram em suspenso. E estou confusa.

TOBIAS: Muito simples... Sendo bastante sucinto... Não tenho certeza de que você 
realmente queira ficar na Terra agora. Você está em uma situação de ter feito isso, de ter 
experienciado tantas coisas, plena de tantas coisas na sua vida. Ainda que você não 
tivesse tido nenhum problema clínico, foi mais uma questão de desejo. 

Você compreende que a morte não é nada demais. Simplesmente atravessa-se e fica-se 
livre de algumas limitações físicas que ocorrem. Por isso sua pergunta na época foi: 
“Devo ficar?” Você teve uma experiência durante uma das canalizações de Kryon que 
despertou essa questão... Não por causa de Kryon, m,você estava naquela energia... Em 
que você estava pensando, ponderando sobre seus dias no futuro, o que você faria, o que 
conquistaria e parte de você disse “Talvez seja hora de voltar.” Você se deu essa 
experiência, depois, o enfarte para fazê-la dar uma olhada mais de perto para os novos 
valores, novas razões para ficar, e aqui está você hoje. 

SHAUMBRA 10: portanto, não terei outro depois de toda essa energia de hoje, certo? 
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TOBIAS: Não depois dessa energia, mas tome cuidado com as palestras de Kryon. 
Muita risada de Tobias e da audiência.) Digo isso com o devido respeito a Kryon. Foi 
uma brincadeira. 

Na verdade, você se sentiu tão aberta naquele seminário e tão multidimensional, 
considerando-se suas possibilidades, o efeito de se sentar lá naquela energia foi tão 
devastador. Novamente, não foi Kryon, nem ninguém que lhe fez isso, foi o seu nível de 
conforto e abertura que fez você dizer “Quer ficar aqui ou não?” E é uma pergunta que 
você deve se fazer até hoje à noite na hora em que for se deitar.

LINDA: Última pergunta:

TOBIAS: Sim.

PERGUNTA DO SHAUMBRA 11 (mulher ao microfone): Aloha. Minha pergunta tem 
a ver com a mudança de consciência e com a maneira como o mundo corporativo vai se 
comportar.

TOBIAS: É uma pergunta muito ampla. Você vai encontrar pessoas no mundo 
corporativo que se apegam desesperadamente às velhas maneiras e outras que estão 
decolando vertiginosamente para o futuro. Uma coisa a respeito do mundo corporativo, 
diferente de governos e religiões, é que eles são altamente motivados por lucros – tanto 
os profetas da Nova Energia como vocês e os lucros na hora de fechar a conta. Quando 
uma empresa, um negócio em geral, se a Wall Street ou qualquer um dos mercados vir 
uma empresa altamente bem-sucedida, vão querer imitar. Eles querem usar essa mesma 
energia. 

Quando você vê empresas que envolvem consciência em todos os níveis – no 
desenvolvimento de produto, na distribuição, na maneira com que lidam com os clientes 
e empregados – e essa empresa é altamente bem-sucedida, está permitindo a linha do 
coração da qual falamos para trazer abundância a todos os níveis, Haverá outras 
rapidíssimas em imitar ou replicar aquela. Portanto, essa é uma das coisas mais fáceis 
sobre consciência nos negócios, que você não tem esse tipo de motivação na religião 
nem na espiritualidade e certamente nem no governo. 
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Vemos que haverá uma abertura razoável para mudanças, mas ainda haverá negócios 
que se apegam firmemente às velhas crenças, sobretudo as que acham que lucro é tudo, 
que o lucro final é tudo. A Nova Energia diz que o lucro final cuida-se sozinho quando a 
linha do coração é atendida.

Com isso, Shaumbra, foi um dia longo e lindo, um dia de trocas e mudanças. A 
informação que foi trazida hoje continuará se desdobrando, continuará lhes trazendo 
nova consciência nos próximos três a quatro dias. Nesse intervalo de tempo, aproveitem 
a festa de Tesla!

E assim é.

Tradução: Sonia Bidutte bidutte@terra.com.br

Série do Professor - "Shoud 9" 

"SEM DEFINIÇÃO"

Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe 

7 de Abril de 2007

E assim é.

Quem vocês estavam esperando? (risadas) – a não ser eu, Tobias, e nos reunimos agora 
com Shaumbra, com os Professores, com todos vocês nesta sala de aula da Nova 
Energia. Na verdade, não tinha sido decidido até um segundo atrás quem iria lidar com 
este Shoud. Eu tive uma queda de braço com Kuthumi – e venci! (risadas, Tobias dá 
risadinhas) Devido a natureza do que vamos falar hoje, era uma coisa que ambos 
queriam fazer, assim que tivemos nosso próprio – como dizer – tipo de colisão – numa 
boa – e devido à aproximação que eu tenho com cada um e todos vocês... Ah, Kuthumi 
também tem, mas vocês e eu passamos tanto tempo juntos. Vidas e mais vidas nos 
templos de Tien, vidas no tempo de Yeshua, vidas após vidas, e agora aqui agora na 
Terra. Vocês em corpo como tolos, tolos humanos, como Kuthumi diz; eu, tipo assim 
com um corpo – ainda não descobri isso direito, uma parte aqui, outra lá. Mas era eu 
quem verdadeiramente queria entrar hoje para partilhar com vocês.
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Vamos começar com nossa profunda respiração porque vamos entrar em novos lugares 
hoje.

(Pausa)

Aceitação

Você vê, como sabe, quando você se aceita como está fazendo neste momento em nosso 
espaço seguro e sagrado; quando você está relaxado sobre quem é; confortável em seu 
corpo, confortável em sua humanidade e confortável em sua alma; bem, então 
realmente, realmente podemos entrar. Eu posso chegar bem, bem junto. Quando você se 
aceita, você também pode me sorver. É muito mais fácil, quando você está neste espaço 
seguro e confortável, me deixar fluir – direto pra dentro de seu corpo.

Nada para se preocupar, você sabe que não vou tentar tira-lo de você. Eu tenho o meu 
próprio. Você sabe que não vou tentar roubar qualquer energia. Eu não preciso. Você 
sabe que não vou tentar convence-lo de qualquer coisa porque, você percebe, você não 
está se comprometendo. Você sabe quem você é.

Sentado neste espaço, nesta pequena dimensão que estamos criando juntos agora, você 
está sentindo que verdadeiramente se conhece – aí as energias mudam. Eu posso entrar 
bem juntinho. Posso entrar direto em seu corpo com você. Posso me fundir e dançar 
com sua consciência sem você jamais perder contato com quem você é, e ainda assim
formar essa linda fusão de energias. Primeiro eu e você fazendo esta dança juntos, 
depois convidando todas as outras energias de Shaumbra – todos nós. Os que estão 
conectados neste instante de consciência pelo mundo todo, os que irão ouvir e ler nos 
dias à frente.

Quando você está sentindo e se aceitando como agora, pode se abrir para outras esferas, 
para os seres angélicos que fazem parte do processo de facilitação de nossos Shouds, 
entende, porque isso é mais do que apenas palavras ditas ao nível humano. O que você 
está sentindo hoje, por onde sua consciência se movimenta hoje é sentido também em 
outras esferas. O que você está fazendo aqui, neste momento, mesmo que talvez você 
não esteja movendo um músculo, está mudando toda a consciência por toda parte.

Vamos inspirar profundamente. Conheça-se...

(Pausa)

... E sorva todos nós.

(Pausa)

Ressurreição e a Escolha de Permanecer

Então Shaumbra, aqui estamos hoje, um dia especial. Especial porque é o tempo do que 
chamariam Páscoa para muitas das religiões e movimentos espirituais na Terra. É o 
tempo da morte e é o tempo da ressurreição. Porque assim escolheram os humanos, os 
humanos aceitaram essa história de Jesus, ela cria uma certa energia que torna possível 
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a transformação, de uma certa maneira a morte do velho eu. Mas como você sabe, não 
há verdadeiramente morte, e sim a morte de uma energia que não serve mais ao mestre. 
Liberar – isso é morte. Apenas deixar ir. Liberar velhas estruturas, velhos hábitos, 
velhas maneiras de perceber as coisas. Deixar isso morrer de maneira que a energia 
possa retornar ao seu estado puro e natural.

E depois a ressurreição. A ressurreição que permite você espiralar, evoluir para um 
novo espaço de consciência. Às vezes essa ressurreição – a mudança – pode ser 
desafiadora, de tirar o fôlego. Mas você sabe, há aí um processo natural acontecendo, e 
se permite que aconteça, vai trazer a você – você se levará – a este novo nível de 
consciência e entendimento.

Como tanto humanos aceitam a consciência da história da morte e da ressurreição, as 
energias estão por toda parte neste momento. Estiveram muito presentes nesse mês que 
passou. Sabemos que você as sentiu. Sentiu a consciência humana – uma velha parte 
dela morrendo, uma nova parte dela pronta pra despertar.

Mas enquanto a consciência, enquanto este próximo nível de consciência está se 
aprontando pra despertar há muita ansiedade. Há medo. Há o desejo de voltar às velhas 
maneiras. Ah, você passou por esta experiência tantas vezes. Enquanto esteve nessa 
experiência toda de sua própria ascensão quantas vezes você quis voltar? Você se 
aventurou sozinho, solitário às vezes, não mais em contato com seu velho eu porque um 
novo eu estava nascendo. Quantas vezes você desejou voltar? Quantas vezes lamentou 
embarcar nesta jornada de experiência?

É isso que outros humanos estão passando, especialmente neste período do ano que 
chamam Páscoa – a ressurreição – e você esteve sentindo isso. Experimentando isso.

É interessante observar que quando olhamos para a energia do Shaumbra, e olhamos –
do Pico do Anjo – olhamos para o panorama do que está acontecendo, nós vemos que 
também é um período do ano quando há mudança da energia da Terra, de sua morte, de 
seu inverno para seu despertar, para sua ressurreição. Você sabia que o calendário na 
verdade – e mais exatamente – costumava começar na Primavera? Por que foi mudado 
para janeiro, na morte do inverno, está além de nossa compreensão!

Então temos agora esta energia da mudança, da transformação acontecendo. É um 
período para vocês, Shaumbra, neste último mês. Foi-lhes feita uma pergunta, não por 
mim, Tobias ou por Saint-Germain ou quaisquer dos outros, mas por você mesmo. 
Ficamos de lado e observamos. Demos nosso conselho e fizemos nossos comentários 
quando pediram. Estivemos observando durante este último mês. Foi interessante 
porque muitos de vocês se perguntaram em seus sonhos ou despertos, “Será que 
continuo neste corpo físico, nesta realidade ilusória? Deveria partir agora?” A propósito 
não há penalidade por partir. Você não perde nada, no sentido de ganhar alguma coisa. 
“Será que eu deveria terminar esta vida agora?” Talvez na calada, sem dramas, não 
importa.

E tantos de vocês se fizeram esta pergunta nestes últimos dias desde nosso último 
Shoud. Ficaram pensando se concluíram seu trabalho. Imaginando porque continuar 
nessas durezas da realidade física. Ficaram imaginando como seria estar de volta pra cá 
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com Saint-Germain e comigo, Einstein, Tesla e todos os outros grandes esperando seu 
retorno. Nós festejamos legal aqui. Nós nos divertimos por aqui. Não levamos as coisas 
tão a sério. Ficamos num espaço de auto-amor, compaixão, intimidade. Por aqui é muito 
bacana. Muito bom.

Muitos de vocês se perguntaram, “Por que diabos estou na Terra neste momento?” Você 
já ouviu isso antes. Você ouviu essa voz, mas agora foi um pouco diferente porque você 
estava se perguntando. Não era uma voz de fora. Era uma voz interna – “Devo ficar ou 
partir?” Observamos, nós vimos. Sentimos sua energia se movimentar e transformar e, 
às vezes colidir, outras sondar, e na verdade ficamos surpresos. Tínhamos nossas 
legiões de anjos esperando nas esferas mais próximas pela sua chegada! Oh, teria sido 
grandioso, é claro. Você teria sido aclamado. Teria sido – estaríamos festejando com 
você.

Ficamos surpresos. Muito, muito poucos Shaumbra pelo mundo – muito poucos –
fizeram isso. Muito poucos Shaumbra escolheram voltar. A maioria de vocês ficou. E 
mais uma vez, vocês não têm que ficar. A morte em si não é nenhum pouco difícil. A 
transição para você Shaumbra – você sabe como é o processo. Você não teme as esferas 
próximas. Você não tem medo de um lugar que verdadeiramente não existe que é 
chamado inferno. Então teria sido fácil. Mas poucos voltaram. Foi interessante, e nós 
ficamos estudando isso dizendo, “Mas o quê que é isso? Por quê?”

Nós demos uma olhada em sua energia e na energia de Shaumbra e nossa conclusão é 
que vocês estão começando a encontrar alegria em sua própria vida. Estão começando a 
entender a dinâmica do funcionamento da energia e como ela funciona de verdade, e 
como não funciona. Vocês estão começando a entender que são criadores – não apenas 
ouvindo palavras, recitando-as – mas realmente sendo essas palavras e essas energias.

Assim muitos de vocês também sentiram que já que chegaram até aí, porque partir 
agora? (risadas) Muitos de vocês sentiram, “São apenas alguns meses até o salto 
quântico, vou esperar pelo menos até lá. (risadas) Quero ir a esta festa da Terra!” 
Acredite, nós também estaremos lá – dando força. Vai ter mais anjos do que humanos 
nesta celebração do Salto Quântico, também estamos esperando por ela.

Mas você olhou para si de um jeito diferente, para a vida e para suas relações com 
outros humanos. Você já passou pela parte bem ruim desse processo todo de ascensão. 
Passou pela porção da morte e agora está na porção do despertar e da ressurreição e, 
sim, às vezes ainda pode ser difícil porque você tem coisas como outros humanos. Você 
tem coisas como a bem velha luta entre as energias em dualidade - energia muito, 
muito, muito velha – que você sente. Mas você escolheu ficar. Escolheu continuar e 
quero aproveitar este momento pra te agradecer e te honrar. Você não tinha que fazer 
isso. Você está fora – liberado do serviço espiritual. Está livre dos velhos contratos. Até 
mesmo livre da energia Shaumbra, pelo menos como obrigação. É por escolha que está 
na energia Shaumbra. Você não tinha que estar aqui.

Então isso trouxe algumas lágrimas em nosso lado, por vocês escolherem ficar, estar na 
Terra. Você sabe que esta é a sala de aula da Nova Energia – A sala de aula da Nova 
Energia. Estamos cientes de que nós também trabalhamos com muitos outros grupos 
pelo mundo – grupos espirituais, grupos da nova era, metafísicos e religiosos. 
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Trabalhamos com seres angélicos que ajudam a orientar esses grupos. Mas de nosso 
ponto de vista aqui no Pico do Anjo, não há nenhum como Shaumbra, nenhum.

Olhe pra você. Como Cauldre disse mais cedo, não estamos unidos por regras. A 
maioria das organizações está. Vocês não se mantêm unidos por um grupo de sistema de 
crença definido. A maioria das organizações é mantida assim. Não estão unidos por 
alguma hierarquia a qual devem reportar. A maioria dos grupos está. Vocês se reuniram 
e permanecem juntos por escolha e pelo coração, e pelo serviço aos humanos dos quais 
são professores. É uma concepção incrível, incrível, essa coisa toda que chamam 
Shaumbra.

Esta é a sala de aula da Nova Energia. Vocês são aqueles que passam por ela. Ah, sim, 
há muitos indivíduos, sim, pelo mundo. Mas enquanto um grupo, vocês são O grupo a 
atuar com nova consciência, a nova física que transcende a física tridimensional da 
velha dualidade conhecida de vocês por tanto tempo.

Esta é A sala de aula da Nova Energia. Como eu disse e vocês ouviram Cauldre dizer 
hoje, “Nova Energia, o que é isso?” O que é – e lhes direi agora mesmo, ela é sem 
definição. Sem definição, e vamos explorar isso hoje. Vamos explorar sem definição.

Então vamos inspirar profundamente, Shaumbra...

(Pausa)

Sem Compromisso

Em nossa última reunião falamos sobre não se comprometer e quero aqui fazer uma 
breve revisão disso. Quero encorajar cada um de vocês a continuar a sentir esta energia 
dentro de vocês. O que é comprometer-se no seu nível interior?

Comprometer-se é basicamente uma limitação. Comprometer-se pode vir através de 
coisas como medo ou incerteza ou o que chamariam talvez até velhos sistemas de 
crenças sobre certo e errado, sobre o que você deveria fazer e não fazer. Comprometer-
se é quando você se dilui, quando se joga fora, quando permite outros tirarem de você. 
Comprometer-se é quando você sabe o que é sentir-se dentro de si – você sabe onde está 
seu centro e sua base – mas depois finge não saber. Você então permite situações 
externas e circunstâncias ser a força orientadora de sua vida. 

Comprometer-se é quando você diz que “Eu sou um criador” mas na verdade sente 
apenas que é um pequeno criador – um criador pequenino. Sente que todas essa 
influências em sua vida são criadoras maiores do que você. Isso é comprometer-se. Ou 
você é um puro e completo criador, ou não é. Se você não é um criador, então é uma 
vítima. Se você não é um criador, você é uma vítima completa. Uma vítima de qualquer 
coisa – de outras pessoas, da consciência de massa, de alienígenas, qualquer coisa fora 
de você – você se torna a vítima. Você entrega sua energia.

Não se comprometer, não fazer concessões significa entender, lembrar e aceitar quem 
você é, aceitar que você também é deus, sem comprometê-lo, sem meio caminho.
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Nós apresentamos este ponto –é muito, muito importante, nós o apresentamos no último 
Shoud – porque, mais uma vez, quando damos nosso próximo passo na Nova Energia, a 
qual não é definível, você não pode entrar nela fazendo concessões. Não pode entrar 
nela em parte. Você se abre totalmente nela.

Então continue a trabalhar com esta energia da não concessão. Continue a dar uma 
olhada em sua vida, porque algumas vezes... Algumas vezes ela se esconde. Às vezes, 
ela brinca com você. Às vezes, você se convence de que precisa fazer concessões de 
maneira a sobreviver. Às vezes, toda essa energia do compromisso te leva tão pra baixo 
na sua energia pessoal que você sequer reconhece o que está fazendo.

A concessão é algo que você vai reconhecer em sua mente, mas vai – na maior parte das 
vezes – reconhecer em seus sentimentos e em seu coração. Às vezes, não será capaz de 
entender exatamente o que está acontecendo, mas você pode verdadeiramente sentir 
quando estiver se comprometendo. Como eu disse em nosso último Shoud, sua energia 
faz sondagens. Você sente que traiu a si mesmo. Sente que é pequeno ao invés de 
grande. É isso o que acontece quando você se compromete.

Dê uma olhada em sua vida pessoal, na situação em seu trabalho. Olhe as concessões 
que você faz lá e por que você está se comprometendo? Eu lhes disse antes e vou dizer 
novamente – cedo ou tarde, Shaumbra, você vai ter que trabalhar por conta própria. 
Cedo ou tarde.

Então você se compromete. Você pensa que precisa do trabalho pelo cheque que vai te 
alimentar, alimentar sua família. Você acha que precisa dele porque não há mais nada lá 
fora pra você. Você faz concessões e diz, “Bem, quando tal e tal coisa acontecer então 
eu saio. Quando eu tiver todo esse negócio arrumado e estiver seguro que terei bastante 
trabalho em meu novo negócio, então eu saio.” Isso é fazer concessões. Isso é 
comprometer-se.

E o que vai acontecer é que, da maneira como a energia funciona, você jamais vai 
conseguir, e vai ficar frustrado. Sua energia vai ficar muito baixa, seu corpo físico 
responderá de acordo – e então você retorna pra festejar com a gente. Mas você não vai 
se sentir contente com os eventos que o trouxeram pra cá. Toda essa energia do 
comprometimento é tão importante quando vamos para o próximo nível. Vamos ter um 
gostinho dele hoje.

Hoje não há convidados. Isso lhe diz alguma coisa. Nenhum convidado, apenas eu, 
Tobias. Temos os seres angélicos, os seres não físicos que estão ajudando a dar suporte 
a energia dessa dimensão que estamos criando juntos. Nenhum convidado hoje. 
Precisamos um tipo de energia para explorar algo novo.

Inspire por um momento, sinta-se com os pés no chão neste momento Agora.

(Pausa)

Visita ao Centro de Serviço Shaumbra
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Sinta-se enquanto respira. Sinta-se. Você na verdade não tem que analisar, mas apenas 
se sentir. É você – seu corpo, sua mente, sua alma – tudo nesse espaço.

E agora vamos expandir a partir do momento Agora. Não deixe seu corpo, mas expanda 
sua consciência, entende. É como jogar uma pedra na água. Você vê, os círculos 
concêntricos se ampliam. É isso o que você pode fazer com sua própria energia. Você é 
a pedra, você é o centro, e vamos agora expandir nossas energias. Gostaria de levá-los 
hoje a outras esferas. Gostaria de levá-los de volta ao Centro de Serviço Shaumbra.

O que é o Centro de Serviço Shaumbra? É a energia de Shaumbra. É Seu grupo de 
energia. O Centro de Serviço Shaumbra é um lugar para onde pode vir quando quiser –
para rejuvenescer, aprender, ensinar. É um espaço virtual, mas devido à consciência e 
ao acordo entre todos os Shaumbra, é uma realidade. Ele existe.

Vai ser um pouco diferente para cada um de vocês devido a sua percepção da realidade 
– de como você vê a realidade. Então se você conversa com um Shaumbra e ele diz, “O 
Centro de Serviço Shaumbra parece assim”, outro Shaumbra dirá “Mas ele parece desse 
outro jeito”. Como ele se parece? De todas essas formas. Você percebe, por que a 
energia não pode ter várias facetas diferentes? Por que uma coisa não pode parecer 
diferente dependendo de quem a vê ou a observa? Por que, até mesmo pra você, o 
Centro de Serviço Shaumbra não pode mudar a maneira como parece e é sentido a cada 
momento?

Você estava acostumado a viver numa consciência trancada. Uma consciência muito 
centrada na terceira dimensão e quando você olha, por exemplo, para estas flores na 
frente da sala, a um acordo geral sobre sua aparência. Ou há? Ou há, entende? E estas 
flores podem mudar. As flores podem começar a fazer coisas que desafiam os olhos e a 
mente porque são muito mais do que um vaso de flores. Elas são muito mais do que 
uma celebração de cores. Elas podem cantar, provavelmente melhor que eu. Elas podem 
mudar e se transformar.

Agora, a mente não sabe como aceitar isso. A mente diz, “Mas Tobias, você está 
falando em termos muito esotéricos. A realidade prática é que as flores não mudam. 
Bem, talvez elas mudem quando morrem, mas aqui, agora, neste momento elas não 
mudam”. Mas isso, isso, queridos amigos, é um dos principais pontos de hoje. O que 
realmente está acontecendo? O que está realmente se passando?

Então o Centro de Serviço Shaumbra pode parecer diferente da última vez em que você 
esteve aqui. Pode ter diferentes atributos. Ela não tem que ser singular. Pode ser 
múltiplo, percebe. Não tem que ter apenas uma identidade, pode ter muitas, muitas, 
muitas facetas todas ao mesmo tempo.

Para nosso trabalho de hoje há esses seres angélicos do Conselho Carmesim que 
ajudaram a preparar a plataforma de energia no Centro de Serviço Shaumbra. Vamos 
fluir pra dentro com nossas energias reunidas. Vamos passar por... Se é uma porta pra 
você, ou você pode entrar pela janela se quiser. Talvez não haja nenhuma entrada, você 
pode passar flutuando pela parede. Não importa. Vamos largar todas as percepções do 
que você acha que possa ser de maneira que ele possa ser verdadeiramente tudo que é. 
(risadas)
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Vamos entrar no Centro de Serviço Shaumbra, todos nós. Oh, há muito espaço lá 
dentro, não vai lotar.

(Pausa)

A Sala das Palavras

Tome um momento para sentir a energia da sala em estamos agora. Lembra que a última 
em que estivemos aqui falamos da água? Água é uma dinâmica importante, não apenas 
em sua esfera, em seu lado, mas também no nosso lado. Nossa água não é feita de 
atributos físicos como os que vocês têm na terra, mas a água aqui é uma energia fluida, 
refrescante e suave. Para aqueles entre nós que viveram uma vida na Terra, nós 
podemos trazer para estas esferas – as esferas angélicas – uma perspectiva mais 
profunda e mais discernível da energia chamada água. Mas todos os anjos – a maioria 
dos anjos – trabalham com água. Água aqui significa cura, fruição, suavidade. Mesmo 
aqui é um tipo de energia. Por isso há muita água aqui em nosso Centro de Serviço.

Vá em frente e sente-se se quiser. Dê uma relaxada. Curta este momento em que 
estamos juntos no Centro de Serviço.

Aqui nesta sala, estou usando palavras. Estou utilizando palavras para definir atributos 
como água. Estou usando palavras para definir cadeira, para dizer “sente-se na cadeira”. 
Estou usando palavras para ajudar a dar forma a realidade neste ponto.

Palavras são muito interessantes, elas carregam energias específicas com elas. Estamos 
utilizando palavras para definir as paredes nesta sala. Alguns de vocês podem ver uma 
parede de pedra, outros vão ver uma parede pintada nesta sala.

Nesta sala há muitas flores, elas foram trazidas por vocês. Flores exóticas. Flores que 
são aromáticas. Flores refrescantes em cor, brilhando em cor, vibrando com suas 
energias, transmitindo suas energias para vocês enquanto se sentam nas cadeiras.

O chão, em nossa sala juntos... O chão agora é um suporte para vocês. É uma 
plataforma, uma fundação. Alguns podem ver um lindo chão azulejado. Muitos de você 
podem esta escolhendo neste momento sentar num chão carpetado muito grosso e 
luxuriante. Muitos preferem mais sentar no chão batido porque querem estar 
continuamente conectados as energias de Gaia, as energias da Terra. Alguns de vocês 
estão sentados num chão de vidro. Uns poucos estão flutuando num chão de nuvens. 
Percebem, todos vocês podem ter diferentes perspectivas do mesmo tipo de experiência.

Estou usando palavras aqui para definir porque é assim que os humanos se comunicam. 
Palavras são muito interessantes – e muito limitantes. Na Terra vocês podem ter 
diferentes línguas. As línguas desenvolvem palavras que trazem energia, seja um quadro 
ou um sentimento, mas as palavras conduzem uma vibração muito específica. E 
enquanto estou falando através de palavras com vocês, nós estamos mudando, jogando 
com vibrações, com a simbologia nas palavras. A linguagem vem da mente e as 
palavras vêm da linguagem. Então as palavras são uma coisa da mente.
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As palavras são muito limitadas, mas é a maneira como os humanos se comunicam, e é 
a maneira que foram levados a acreditar que têm para se comunicar. Palavras limitam a 
verdadeira energia. Ainda assim vocês usam palavras em tudo que fazem. Vocês usam. 
Usam palavras até em áreas que são basicamente não-verbais. Utilizam palavras para 
definir coisas. Usam palavras para dar forma a energia de alguma coisa.

Linguagem é um estudo incrível. Palavras têm uma energia incrível. São símbolos. 
Enquanto estou falando aqui, alguns de vocês... As palavras, agora, estão começando a 
ficar muito borradas. Você nem parecem entender o que estou dizendo porque estão 
indo além das palavras. Você diz, “São só ruídos que saem agora da boca de Cauldre”. 
Quando você está numa terceira dimensão muito definida, quando está percebendo 
apenas tridimensionalmente, as palavras tem um sentido muito específico. Mas quando 
você se expande, as palavras parecem ficar borradas como agora. Elas não têm muito 
sentido. Os símbolos não têm muita coerência porque você começa a trabalhar num 
nível diferente. Você começa a ir além das palavras.

A Sala do Pensamento

Usamos palavras para definir o Centro de Serviço Shaumbra e definir essa sala – a sala 
das palavras na qual estamos agora. Agora vamos juntos para a próxima sala. Respirem 
fundo. Como você vai pra lá? Não se preocupe. Ande, flutue, projete-se, expanda-se e 
vamos juntos para a próxima sala. Inspirem profundamente...

(Pausa)

...E vamos entrar. A propósito, isso é real? Completamente – se escolher assim. Se não 
escolher que seja, não, não é real. E se escolher que seja, estamos literalmente – porque 
estamos numa consciência cordata – você está literalmente fazendo isso em algum 
nível. Estamos nos movimentando para a próxima sala. Estamos no Centro de Serviço 
Shaumbra.

Às vezes, tenho que rir – o que os humanos chamam de real e o que não chamam. 
Houdini e alguns outros grandes ilusionistas, e mágicos e aqueles que trabalham com a 
energia Merlin entendem totalmente que nada é real. Nada. É tudo uma ilusão. Ou 
dizendo melhor, é tudo uma criação temporária. Porque até mesmo as criações que você 
cria, que outros criam, elas vão mudando. A energia continuará a expandir.

Essa é uma coisa sobre o Espírito, sobre Deus, o que quer que chamem a energia toda. 
Isso é a coisa que ela está sempre buscando expansão e expressão. Essa é uma coisa 
sobre o Espírito – sempre quer se expressar e depois expandir. Expressar-se e expandir. 
Sabe por que? Porque o Espírito está em alegria. O Espírito está amando e isso o que a 
energia do amor faz – continua a expandir e a se expressar.

Então aqui nos expandimos para a próxima sala. Esta é a sala do pensamento. Do 
pensamento. Agora, eu vou ter que continuar a usar palavras por enquanto porque é 
assim que os humanos se conectam e concordam sobre uma dinâmica de energia. Vou 
pedir a vocês para estar nessa sala, mas expandir para além das palavras, para além do 
que está sendo transmitido através da linguagem verbal ou da língua escrita.
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A sala do pensamento é interessante. O pensamento não requer palavras. Vocês pensam 
o tempo todo, mas o pensamento não tem que ser expresso verbalmente. Se cada 
pensamento fosse expresso verbalmente, vocês jamais parariam de falar! Mas a coisa 
sobre o pensamento que é verdade e que ele é limitante se você coloca palavras ou a 
língua.

Inspirem profundamente. Pensem em algo agora.

(Pausa)

Pense em Tesla, por exemplo. Você acabou de passar por uma série de palavras para 
definir seus pensamentos. Agora, talvez você tenha pensado “Tesla – magia, 
criatividade, invenção, energia, Edison”. Mas enquanto pensava, seu cérebro estava 
adicionando uma palavra ao pensamento, percebe. Vocês estão bem treinados em 
anexar palavras aos pensamentos. É assim que se comunicam consigo mesmos ou se 
comunicaram no passado. Vai ser interessante brincar com isso, de hoje em diante, 
observando como você coloca pensamentos em palavras.

Pense por um momento nesse Centro de Serviço em que está.

(Pausa)

Você está definindo as energias através do pensamento em sua mente e em palavras. 
Você tem que fazer assim. Foi treinado dessa maneira. Você tem que por em palavras 
mesmo que não esteja falando. O pensamento continua sendo traduzido em palavras. O 
pensamento se reflete em palavras.

A Sala do Sentir

Agora respire profundamente e vamos expandir agora para a próxima sala. Flutue pra lá, 
dê um pulo – esteja lá. Transporte-se num momento, num lampejo, e agora estamos na 
terceira sala no Centro de Serviço Shaumbra.

Inspire profundamente...

(Pausa)

Esta é a sala do sentimento. Sentir. Agora sinta as energias nesta sala...

(Pausa)

...Sem julgamento, sem limitações. Sinta as energias nesta sala.

(Pausa)

Pode ser amor. Conforto. Compaixão. Alguns de vocês estão sentindo como as energias 
parecem muito erráticas, movendo-se rapidamente, lançando-se de lá pra cá. Mantenha-
se, por um momento, sentindo as energias nesta sala do sentimento.
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(Pausa)

Alguns de vocês estão sentindo cores. Alguns estão sentindo coisas como liberação. 
Estão sentindo dor, alguns de vocês. Alguns de vocês estão sentindo Nova Energia.

Você vê, mesmo nesta sala do sentir, que vai além da mente, além do pensamento, você 
continua usando palavras para definir o que está sentindo. Os sentimentos que você está 
percebendo aqui estão fluindo para o pensamento, dentro da mente, e depois você anexa 
palavras a eles. Mais uma vez, vocês foram treinados a fazer isso desde seus tenros dias, 
uma vida após outra, utilizando a linguagem para criar os símbolos para definir as 
percepções.

Palavras são usadas para definir suas percepções em todos os níveis, e aqui se acha uma 
das barreiras ou uma das falácias do trabalho energético. Ele tem fluído para a mente e 
em palavras. É praticamente incontrolável. É a maneira como sua energia foi treinada e 
lhe tem servido bem. Ajudou você a definir energias. Ajudou você a partilhar suas 
definições de seus sentimentos e de seus pensamentos e então com outros humanos. É 
um tipo de prática comumente aceita. Pegamos sentimentos e pensamentos e os 
colocamos em palavras. Às vezes, as palavras são faladas, outras vezes escritas, mas 
todos eles formam palavras cedo ou tarde. É como um funil – um afunilar contínuo de 
energias que então são expressas em palavras.

Agora, uma palavra pode conter vários níveis de energia. Quando eu digo uma palavra 
como “Árvore”, há muitos níveis aí, mas continua sendo uma palavra. Ainda é uma 
definição e continua a ter suas limitações. Estas limitações da expressão da energia, 
embora lhe tenha servido bem, agora estão deixando você louco. Há algo além, e você 
sabe disso, apenas não sabe como colocar em palavras. Você sente a coisa, mas não 
sabe como defini-la, porque humanos, mesmos os anjos, foram treinados de que há 
certas limitações da consciência.

A Sala da Não Definição

Respirem profundamente e agora vamos para a próxima sala.

(Pausa)

Sem futilidades, por favor. Temos um Shoud a fazer. Respirem profundamente e vamos 
entrar na próxima sala. Agora vou pedir que percebam esta sala. Percebam esta sala em 
que estamos agora.

(Pausa)

Muitos de vocês estão percebendo algo grande, vazio, escuro, sem muita certeza. 
Alguns estão percebendo as energias mudar tão rapidamente que parece que não dá para 
perceber. Parece não dar para fixar as energias o suficiente para defini-las.

Inspirem profundamente e percebam as energias nesta sala.

(Pausa)
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Esta é a sala da não definição. Totalmente indefinível. É por isso que pode parecer 
grande e escura, vazia e mudando rapidamente. Não pode ser definida.

E isso é a Nova energia. Ela não pode ser definida.

Agora vamos ter que definir o que não pode ser definido, então vai parecer haver um 
conflito, mas o que realmente vamos fazer aqui é ir além. Essa é uma sala de aula, 
lembram? Hoje com todos os Shaumbra pelo mundo, nós vamos além.

Tenho que lhes dizer uma coisa. Essa sala do indefinível e todo o conceito de... Vamos 
chamá-lo ‘sans definition’. Sans – sem... Sem definição é uma coisa que nem nas 
esferas angélicas a maioria dos anjos se aventura. A maioria dos seres angélicos 
continua a definir.

Uma coisa interessante aconteceu depois que a Terra foi habitada por seres angélicos 
que se tornaram humanos e a línguas foram desenvolvidas para ajudar a explicar o que 
era muito alheio e estranho aos anjos. Depois que as línguas foram desenvolvidas, e 
depois que os seres angélicos tornados humanos retornaram as esferas não físicas, as 
línguas começaram a retornar com eles. Particularmente, no que definimos como 
Esferas Próximas – as esferas que ainda estão conectadas à energia da Terra, e há 
muitos. Muitos seres angélicos nas Esferas Próximas – as realidades não físicas ligadas 
a Terra.

A linguagem retornou com esses que vêm para cá entre as vidas, e tanto é assim que nas 
Esferas Próximas você vai perceber que em geral os seres angélicos falam línguas. Em 
geral, eles também estão muito ligados à língua nativa que usavam em suas vidas 
prévias. Então literalmente nas Esferas Próximas você tem seres angélicos que não 
podem entender um ao outro. Alguns falam em alemão. Outros em inglês. Alguns falam 
em japonês. Então até mesmo nas esferas angélicas você encontra línguas sendo usadas 
para definir energia, utilizadas para definir sentimentos e pensamentos. Tanto é assim 
que ultrapassou as Esferas Próximas e a energia da linguagem entrou no Cristalino e 
além.

Agora ao entrar no que vocês consideram esferas mais expandidas, ela não está 
necessariamente numa língua terrena, mas há tipos muito específicos de inflexões 
usados para comunicar sentimentos, sensações e pensamentos nas esferas não físicas. O 
que estamos dizendo é que isso não é só uma coisa humana, vai além para outras 
esferas.

Onde estamos neste momento nesta sala da não definição, da não discrição, aqui não há 
palavras. Não há palavras para definir isso aqui.

Um conceito interessante e um conceito que vamos pedir que comecem a trabalhar. 
Como você pode não colocar algo em palavras? Como você pode não ter um 
pensamento ou um sentimento definidos em palavras? Como pode você e sua mente, até 
mesmo seu corpo compreender algo que não seja finalmente posto em palavras? E este é 
um maravilhoso e lindo desafio para Shaumbra.
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Há muito tempo atrás em certos ambientes e grupos espirituais e religiosos que havia na 
Terra, as pessoas não falavam o nome de Deus. Não falavam o seu nome. Não que fosse 
ruim falar. Não que fossem ser punidos por falar a palavra “Deus” ou “Yahweh” ou 
“Jeovah” ou quaisquer outros. O que eles estavam tentando transmitir, o que uns poucos 
sabiam há muito tempo atrás, era que ele é Indefinível. Ele era Indefinível. Como você 
poderia degenerar colocando-o em palavras humanas, porque no momento em que o faz, 
você o estruturou, você aprisionou sua energia – e o verdadeiro Espírito não pode ser 
aprisionado.

Energia verdadeira é absolutamente neutra. Energia é neutra até que você a ative através 
de sentimentos ou pensamentos, intenções específicas ou escolhas específicas, aí ela é 
ativada. Mas ele se encontra por aí no grande Não Estruturado, no Grande Indefinível, o 
grande... Não queremos dizer ‘desconhecido’, tem a energia errada, mas o grande É.

Você vê? Você vê o que acontece aqui? É muito difícil definir. Você sequer pode dizer 
que é, porque também não é. Não pode dizer que é grande porque não é nada. É energia 
neutra. Você não pode começar a lhe dar uma estrutura. Você sequer pode descrevê-la 
ou defini-la, porque no momento em que o faz, onde você está? De volta a sua mente, 
de volta aos seus pensamentos e de volta às limitações.

Este é um conceito simples, maravilhoso e lindo, e Shaumbra, no espaço em que você 
se encontra agora em sua vida, será o de maior capacidade transformacional. Mas 
também pode ser o mais desafiador.

Sem Definição

Eu, Tobias e os componentes do Conselho Carmesim pedimos que você que todo dia 
você entre no Indefinível, sem descrição, sem estrutura, sem definição. Inicialmente 
você vai achar muito difícil porque vai entrar num jogo com a sua própria mente. Ela 
vai querer definir, e definir é exatamente onde nós estamos neste momento. Estamos na 
sala da não definição, mas o que a mente está tentando fazer? Defini-la. Captura-la. 
Enlaça-la. Estrutura-la. Dar uma forma a ela. Assim você foi treinado, condicionado. 
Mas é hora agora da sala de aula da Nova Energia ir além, liberar a necessidade de 
definir.

Agora, uma coisa interessante acontece aqui porque... Alguns de vocês estão tentando 
fazer isso agora – esvaziar a mente. Estão tentando ir para um nada, e vocês têm mais 
uma vez sentir as energias do nada. Isto não é o nada – isso é tudo. Isso é o vasto 
potencial. É uma reserva ilimitada de energia. É o grande recipiente da energia.

Não estamos dizendo que isso é Deus ou Espírito, esses são coisas diferentes. Estamos 
dizendo que é o Indefinível, e é aí que a coisa acontece. É o maior de todos os 
potenciais porque ele não foi limitado pela mente, através de palavras. Não foi limitado 
pelos sentimentos, através das palavras. Então vamos pedir que você comece a visitar o 
Indefinível todo dia.

Agora, Shaumbra, alguns de vocês confirmam com a cabeça, mas sabemos que esses 
deveres de casa são colocados no monte de todas as outras coisas que têm que fazer – e 
são ignoradas. Mas estamos dizendo a vocês agora que o espaço para onde estamos indo 
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na Nova Energia, vocês vão querer esta experiência. Vão desejar fazer esta linda 
expansão todo dia, cerca de dez minutos.

Alguns de vocês vão perceber que é maravilhoso fazer isso à noite quando vão dormir. 
Outros vão fazê-lo pela manhã ao acordar. Tente não fazer enquanto estiver dirigindo ou
trabalhando com ferramentas elétricas. Faça-o num momento tranqüilo.

Agora, isso que estamos lhe é como um incrível quebra-cabeça, mas não um quebra-
cabeça para ser resolvido. Apenas para ser experimentado. O desafio aqui é como não 
definir a energia. Como não colocá-la em palavras. E você diz, “Mas Tobias, então 
como vou experiência-la? Como vou entendê-la?”. Você vê, aí é que está a beleza do 
que estamos fazendo.

Obviamente há uma maneira diferente de experimentar. Obviamente, há uma maneira 
diferente de perceber energia. Vocês estiveram utilizando apenas uma maneira de 
perceber – através do pensamento, em palavra, em uma estrutura de maneira a 
compreendê-la. Como eu disse isso lhe serviu bem na Terra. Serviu para ajudá-lo a 
entender a dinâmica do que está se passando a seu redor. Estamos indo além.

Vou lhes dizer algumas coisas. Isso não é o que pensa que vai ser porque seu 
pensamento tem uma idéia ou conceito preconcebido. Isso não é um estado meditativo 
onde você esvazia sua mente e, de certa maneira, cessa de se permitir existir. Isso é 
existência numa esfera totalmente diferente. Isso não é algo que possa escrever e 
colocar no seu quadro de mensagens porque no momento em que o faz você o está 
degenerando, você está pensando. Essa experiência pela qual vai passar é muito pessoal 
e muito íntima. É algo que vai confundi-lo, vai deixá-lo perplexo e muito enfezado 
comigo, Tobias. Ma ao continuar no trabalho com o sem definição – sem definir – a 
coisa vai começar a se revelar. Seu entendimento chegará de um espaço novo e 
diferente – não necessariamente em seu corpo, definitivamente não da mente.

Enquanto nesse estado de sem definição, alguns de vocês vão pensar que estão ficando 
loucos, mas isso é seu pensamento falando. E sua percepção da realidade vai começar a 
ficar muito perdida. Sua percepção da realidade tem sido amarrada com nós. Trazida a 
ferros. É muito sólida e quando você entra no sem definição, quando vai além, quando 
entra neste além, a percepção da realidade vai ficar como água. Como é aqui pra nós –
muito fluido e aberto – e às vezes, você vai sentir muito sem chão. Inspire 
profundamente. Lembre-se que está no momento Agora, mas num momento Agora 
expandido.

Às vezes, vai sentir que está perdendo o contato consigo mesmo porque esse contato era 
feito no cérebro. Seu contato – sua consciência de si – se limitou a palavras usadas para 
se definir e se dar forma. Então você vai se sentir desconfortável algumas vezes. Talvez 
se sinta um pouco sem fôlego às vezes. Mas Shaumbra, temos que lhe dizer que há 
muitos seres em nosso lado que estão ajudando você, orientado-o através dessa 
experiência. Não há para onde cair. Você não tem que se preocupar sobre perder o 
sentido de si porque você está evoluindo para todo um novo sentido de ser com essa 
experiência.
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No continuar desse trabalho com essa energia do sem definição, mesmo em seu 
cotidiano, traga-o de volta a Terra e tenta não definir algo que você sempre definiu. O 
jarro de flores – mesmo que apenas o olhe de relance, sua mente rapidinho o analisa, 
forma uma palavra a seu redor e põe uma estrutura sobre ele. Você entra com cores. 
Vem com massa e volume. Tudo feito pelo pensamento e pelas palavras. No sem 
definição, no além, você se movimenta em todo um novo nível de percepção e um 
entendimento diferente da realidade que vai além da mente.

É tão estranho termos que usar palavras para falar de algo onde não há palavras. É 
difícil pra nós veicular a energia até na forma pensamento como estamos costumado a 
fazer com vocês. Até o sentimento é difícil transmitir porque mesmo os sentimentos têm 
suas limitações. Trata-se aqui de entrar em toda uma nova área de energia, toda uma 
nova dimensão que ultrapassa a necessidade de estrutura, a necessidade de definição, a 
necessidade de uma percepção limitada.

Isso é Nova Energia. Nova Energia. Nova Energia desta vez não quer, não precisa 
qualquer tipo de definição ou estrutura. Você não pode pegar Nova Energia em seu 
estado puro e forçá-la a entrar num ambiente da dualidade de Velha Energia porque as 
duas possuem características muito diferentes.

Nova energia é um potencial. Está muito presente em sua vida agora. Está tão no Agora 
quanto a sua percepção de si. Está aqui com você. Você não tem necessariamente que 
vê-la ou senti-la porque ela não pode ser definida. Vocês vêm tentando definir Nova 
energia, ouvimos muitos de vocês dizendo, “Isso é Nova Energia e aquilo é Nova 
Energia”. Ela é indefinível com as ferramentas atuais, com as fontes atuais que vocês 
têm para definir as coisas.

Este trabalho que vão fazer cada dia com a sem definição, dentro do Desconhecido e 
Indefinível, vai expandir enormemente sua consciência. E também vai permitir que 
comecem a utilizar em suas vidas todo um novo e diferente grupo de ferramentas de 
percepção, ferramentas de avaliação e ferramentas de entendimento. Estas ferramentas 
de – vamos nomeá-las ferramentas de entendimento, maneiras de perceber as coisas –
elas já estão com vocês. Apenas não as vêem devido à maneira como tentam explicar e 
definir energia. Vocês percebem o paradoxo no que estamos falando aqui? Entrar em 
algo que não pode ser estruturado, definido ou descrito com o grupo de ferramentas 
energéticas ou fontes que vocês possuem.

Não desista, Shaumbra. Você tenta uma vez, duas vezes e diz, “Isso não está 
funcionando. Estou lutando. Meu cérebro está tentando entender e não consigo desligar 
meu cérebro”. Seu cérebro está fazendo o que lhe foi pedido que faça. Seu cérebro está 
tentando processar a informação do jeito que sabe fazer. Está tentando estruturar e 
definir, assim como um oleiro tenta estruturar e definir a argila.

O oleiro se sentiria péssimo se um dia quando escorregasse seus dedos pela argila, não 
pudesse defini-la ou lhe dar uma forma. Ele se sentiria um fracasso. O oleiro ficaria 
muito frustrado porque cada vez que tocasse a argila ela perderia sua definição ao invés 
de ganhar estrutura, ao invés de criar um vaso, a argila se transformaria em ingredientes 
e elementos diferentes. Ela basicamente se dissolveria diante dele ou dela, e assim vai 
parecer ao trabalhar na sem definição – estar fora da percepção que você tem agora.
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Vai ser como se as coisas tivessem se quebrando,escorregando pelas rachaduras. Você 
vai se sentir como se tivesse tentando envolver algo com seus braços que não pode ser 
envolvido. Vai pensar se isso é algum tipo de truque que estamos fazendo, e não é. È 
movimentar-se para além, entrar em novas esferas.

Nova Energia

Quando puder... Mais uma vez aqui, as palavras limitam o que queremos transmitir, mas 
quando você consegue mover-se além da necessidade de estruturar e definir, você pode 
estar de verdade na Nova Energia. E quando você está na Nova Energia, você entende 
de verdade como ela pode ser aplicada a sua vida, em seu mundo, em sua realidade. E 
mais uma vez, palavras não podem descrever isso. Estamos na direção de um tipo 
diferente de linguagem per si? Sim, mas não uma que flui pela mente. Estamos na 
direção de uma nova maneira de comunicação? Sim, mas não a comunicação que tem as 
limitações de hoje. Estamos no caminho de todo um novo entendimento de realidades? 
Completamente.Totalmente.

Shaumbra, você a sala de aula da Nova energia, pode se permitir ir além onde jamais 
esteve antes? Essa não é uma viagem psicodélica. Não é um jogo mental. Não é uma 
contestação. É permitir-se, sentir-se tão confortável em si que pode entrar em esferas 
que desafiam a descrição.

Você não esteve lá antes, tenho que lhe dizer logo. Você não foi lá antes. Você entrou 
em algumas esferas incríveis – a esfera cristalina, a esfera do Nascimento. Entrou no 
que chamaria de esfera alienígena, mas aqui você não foi. É Nova energia. É uma sala 
completamente diferente.

É por isso que fomos tão enfáticos em nosso último encontro ao dizer: Shaumbra não 
faça concessões. Porque ao entrar nesta próxima esfera, você vai ver que se estivesse 
num espaço de comprometimento, entrar no Inexplicável e Indefinível achataria você. 
Não literalmente, é claro, mas basicamente o que você sentiria como sendo um espaço 
seguro de sua mente-pensamento, de seu nível de conforto, de seu estado de ser no 
momento Agora entraria em colapso. E quando você sente sua realidade entrar em 
colapso, você volta direto para a realidade e torna a tentar identifica-la, dar forma a ela 
de novo, entende-la novamente.

A Alma

Vou lhes dizer outro atributo daqui do sem definição. Sim, você poderia chamá-lo o 
grande Desconhecido, o grande Indefinível. É aqui que você também vai começar a 
verdadeiramente entender o que é a lama – o que é sua alma. A alma é uma identidade, 
uma identidade única – sua expressão única do que chamariam Deus ou Espírito. Esta é 
sua alma. Mas sua alma também é indefinível, não é passível de estruturação, não é 
controlável. Sua mente não pode controlar sua alma – por desígnio, por acordo.

Então, o que chamaria de seu eu alma – de novo essa é uma palavra que precisa ser 
remontada – a o verdadeiro você está nessas esferas. Não tem sido capaz, num certo 
sentido não tem querido entrar num ambiente supressor, controlador, limitante e 
excessivamente estruturado, onde a mente dá as regras e onde a realidade é específica e 
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inflexível demais. Então no Indefinível você vai conhecer a si mesmo de toda uma nova 
maneira.

Trabalhe com isso Shaumbra. É o Desconhecido, o Inexplicável. Trabalhe com estas 
energias. Se quiser fique frustrado com elas, você não tem que se segurar. Isso, a 
propósito, é se comprometer. Você pode ficar zangado. Chateado. Frustrado ao 
continuar a trabalhar com elas. Você vai ter um tremendo apoio.

Isso faz, a propósito, isso se relaciona com nossa última reunião com as energias de 
Tesla, com as energias de novas invenções, novos entendimentos. Está tudo ligado. É 
simples, sua tarefa, seu trabalho de casa, o que quer que o chame – sua expansão – é 
entrar no Indefinível.

O que acontece a mente? O que acontece com a necessidade de palavras e definições? O 
que acontece quando você tenta compreender e não consegue? Shaumbra, vá lá e 
explore.

Você jamais está só porque estamos aqui nesta jornada com você na Nova Energia.

E assim não foi.

Tradução para o Português:

Sonia Gentil    soniagentil@uol.com.br

Série do Professor - "Shoud 9"

"SEM DEFINIÇÃO" Perguntas e Respostas

Tobias canalizado por Geoffrey Hoppe

7 de Abril de 2007

E assim é, querido Shaumbra, que viemos a este espaço de perguntas e respostas. É uma 
honra para mim, Tobias, estar aqui com Águia Branca contemplar o que vocês 
realmente estão perguntando, observar o seu próprio eu. Agora, a maior parte de vocês 
não compreende muito freqüentemente, que quando damos estas respostas estamos 
apenas retornando-as para vocês. Não estamos criando as suas próprias respostas, 
estamos apenas retornando o que já está interiormente, o que vocês simplesmente não 
descobriram por vocês mesmo ainda. É sua. Vocês têm esta resposta. Nós apenas 
estamos ajudando-os a compreender isto melhor.
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Hoje, no que poderíamos chamar de uma marcante reunião Shaumbra, a mensagem é 
simples: Sem Definição – sem a mente, sem palavras, sem a necessidade de estruturar a 
energia – em um novo tipo de liberdade que vocês não experienciaram no reino físico 
ou no não físico por um longo, longo tempo.

A energia, por sua própria natureza, se move com ou sem definição. Isto é uma física 
universal ou um princípio universal. A energia se move com e sem definição. Onde vai 
a energia depois de ser desestruturada? Ela entra no não definido, no não estruturado. 
Ela retorna para si mesma. Ela volta para o que vocês diriam em palavras humanas, um 
estado neutro de ser, mas até nisto há muita definição. A energia se move 
continuamente com e sem definição.

A consciência humana e até a angélica, é definida. Vocês percebem e interagem 
somente com as energias que têm uma definição ou uma estrutura para elas. Assim 
agora, vocês vão estar se expandindo para um reino muito novo e diferente da Sem 
Definição.

Uma das maiores ferramentas que vocês vão ter quando passarem pelos estágios iniciais 
da percepção disto é a respiração. A respiração acalmará a mente, acalmará o corpo. A 
respiração também acessará vocês para os potenciais das energias indefinidas, 
indescritíveis e desestruturadas. Assim, usem a respiração. Usem a respiração quando 
entrarem nesta Nova Energia.

Com isto nós ficaríamos encantados em iniciar as perguntas neste dia.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1: (lida da Internet por Linda): Recentemente eu entrei 
em contato com um artigo de um cientista russo pelo nome de Viktor Stepanovich 
Grebennikov...

TOBIAS: Hum... próximo...

Linda: Bem próximo. Você quer que eu tente novamente?... que eu acredito que esteja 
morto, mas ele descobriu um meio da anti-gravidade usando uma estrutura encontrada 
no lado inferior de uma abelha Siberiana. Diz-se que esta abelha existe somente na 
Sibéria, mas o nome desta abelha não foi divulgado no artigo. Eu acredito também que a 
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pesquisa foi confiscada por um ou mais governos. Isto é ciência ou ficção? Se isto for 
real, você poderia pedir que Mr. Grebennikov viesse e nos dissesse que abelha era ou 
que parte do baixo ventre tem a parte do favo de mel que é descrita parcialmente em 
seus textos, e como construímos a sua plataforma voadora que é apresentada em seus 
textos e que ele alega desafiar a gravidade com detalhes de construção suficiente para 
fazê-la funcionar.

TOBIAS: Certamente, uma pergunta muito apropriada neste dia, pois estamos falando 
mais uma vez sobre a energia com e sem definição. Agora, verdadeiramente não faria 
qualquer bem a qualquer um de nós retornarmos e tentarmos reconstruir, tentarmos 
voltar ao nosso caro amigo cientista. Se vocês tentarem até retornar aos papéis originais 
que estavam... e não importa se o governo os tomou ou se foram perdidos ou seja lá o 
que for. O verdadeiro problema aqui é que esta consciência da anti-matéria – a anti-
gravidade – estava ligada. Ela está disponível agora na consciência da humanidade 
reprimida, certamente, em algum lugar distante, mas muito explorado.

Eu falei por algum tempo sobre toda a aplicação da gravidade como uma forma de 
energia, na física da anti-matéria e mais exatamente no fato de que esta energia se move 
com e sem definição. Uma vez que os cientistas, os físicos e os metafísicos comecem 
verdadeiramente a expandir a sua energia para compreender que tudo isto é 
absolutamente possível, mas nem sempre definível então isto a trará mais para esta 
realidade para aplicações práticas.

Como falamos em nossa última reunião com Tesla, ele está de volta para trabalhar com 
um grupo específico agora para desenvolver algumas das descobertas que ele teve. E 
este não é o único, o que vocês diriam, ser cientista ou inventor que está de volta à Terra 
agora na forma não física para trabalhar com diversos grupos. Há uma chamada que 
saiu para a Nova Energia entrar e está entrando através da consciência, como fizemos 
aqui hoje. Isto está vindo através das invenções e está vindo através de uma variedade 
de diferentes portais que, a propósito, vocês não têm que ir e abrir. Eles se abrem de 
acordo com as exigências da própria consciência. Todas estas ferramentas estão agora 
vindo para a Terra. Nenhum governo, nenhuma religião ou grupos ricos e prósperos 
poderão interromper isto porque a consciência está reclamando a sua própria expansão. 
Obrigado

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): A minha experiência no 
passado é que eu tinha uma forte sensação de estar conectada com a minha sabedoria 
interior e as coisas funcionavam bem. E nos últimos três anos eu me sinto com menos 
conexão com a sabedoria interior, mas as coisas não se desenvolvem tão bem. Assim, é 
um tipo de pergunta dupla. A primeira, o que está acontecendo? E a segunda é, como eu 
continuo a confiar quando isto não está se desenvolvendo do modo que eu pensava que 
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iria? Ou nem mesmo da forma que eu pensava que iria, porque desejo que não haja 
muita ligação, mas... de qualquer modo, esta é a minha pergunta.

ÁGUIA BRANCA: Nós receberemos esta. Este é o Saint Águia Branca (Muitos risos). 
A sua pergunta foi exatamente onde Tobias estava falando, aquele espaço indefinível. A 
maior parte de vocês tem procurado a sua sabedoria no mesmo espaço em que estavam 
acostumados a encontrá-la, e agora vocês devem deixar ir os limites da definição e 
procurar a sua sabedoria em um espaço holográfico. Vocês se verão em todo lugar no 
universo. E assim neste novo lugar em que procuram a sua sabedoria, doce anjo, é 
importante que usem a paciência ativa. E o que isto significa é que não continuem a ver 
o que vocês vêem, mas quando vocês não vêem algo neste espaço de não definição, 
continuem a relaxar, continuem a deixar ir, continuem a ser holográficos.

Vocês usam a palavra desligado – que é excelente. E isto se apresentará, mas vocês não 
poderão usar a sua vontade para ver o futuro neste novo espaço como estavam 
acostumados. Assim, queridos, tentem ir a este lugar onde vocês inicialmente precisam 
de novas habilidades para conhecer esta sabedoria e então as respostas estarão lá, mas 
elas não estarão como palavras. Elas não estarão como símbolos que se estatelam. Elas 
serão tão sutis que até o mais iluminado poderia não obtê-las. Mas quando vocês 
estiverem nesta placidez, os seus ouvidos ficarão ligados e vocês dirão: “Eu ouço a 
verdade”. E a verdade será uma música ou um tom. Inicialmente ela será uma palavra. E 
então quando vocês se expandirem nesta música ou tom, a resposta não apenas estará lá, 
mas também estará lá a energia para a realização.

TOBIAS: E para acrescentar um não pensamento a este, (risos) vocês fizeram um 
comentário interessante. Vocês disseram: “Isto já não está funcionando”. De acordo 
com quem? O que está abaixo? O que está acima? O que está realmente acontecendo? O 
humano, o pequeno humano, diz que isto não está funcionando por causa, obviamente, 
das expectativas do resultado. Mas enquanto permanecemos aqui, sentados aqui, 
observando a sua energia acima e abaixo e interiormente, ela está funcionando 
absolutamente. Vocês apenas não confiam que ela esteja, entendem. O pequeno eu 
humano está olhando somente para uma faceta do belo diamante que vocês são. 
Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3 (lida da Internet por Linda): Qual é o propósito, a 
cena maior do meu papel no quadro de mensagens? Há entre cinco e cinqüenta de nós 
que têm sido os pilares no quadro de mensagens nos últimos anos. Eu acho que não 
acredito quantas mensagens escrevi. É como se não tirasse energia ao escrever lá. Tem 
sido muito agradável e fácil. Eu estou shoudando quando escrevo estes? Eu tenho 
acreditado que isto é coisa da minha cabeça que estou escrevendo? Ao me interiorizar 
parece que o meu texto é apenas para mim. Eu aprecio fazer as coisas a não ser 
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escrever. Eu também não gosto da dinâmica de sentir os clientes e os leitores se 
alimentarem de mim quando eu escrevo fora do espaço seguro dos Shaumbra.

TOBIAS: Realmente. Não vamos encarar isto como um papel, porque isto coloca um 
certo peso ou responsabilidade, mas vamos observar isto como uma alegria, uma 
oportunidade de se expressar, de se compartilhar com outros. E neste quadro de 
mensagens em geral, trata-se de uma evolução constante de energia, se movendo através 
da observação e então se movendo através das percepções, prosseguindo ao próximo 
nível e ao seguinte. Isto, como vocês sabem, tende a trazer tudo do debate ao conflito, 
ao drama. Mas isto fornece... um... vamos chamar o quadro de mensagens de um palco 
ou teatro para a Nova Energia, pois todos vocês atuam em diversos papéis, atuam com 
as suas energias. Assim, este é o espaço seguro que foi criado lá.

ÁGUIA BRANCA: Nós acrescentaríamos a isto que esta segurança é uma decisão, e se 
você decidiu que fora do espaço seguro Shaumbra as energias o nutrirão, assim será. 
Assim, nós lhe pedimos que a segurança venha de dentro de você. Ela não é imposta de 
fora. E para todos vocês, enquanto se movem para este mundo da Nova Energia, não 
procurem prova de segurança externa, mas levem-na corajosamente em seu coração.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias e Águia 
Branca. Eu escrevi um conto de Mistério de Homicídio de Shaumbra e eu queria receber 
o seu conselho sobre isto. Mas, em particular, eu queria lhe perguntar sobre a 
publicação e especificamente sobre a auto-editoração. E também eu tenho uma pergunta 
que Dale nos pediu que fizesse. Ela é: “Poderia, por gentileza, nos dar uma atualização 
do grupo de retiro no chalé e esta energia? Há algo que deveríamos estar fazendo como 
um grupo e por que todos nos juntamos”?

ÁGUIA BRANCA: Tobias, você poderia começar com esta.

TOBIAS: Certamente, como você sabia! (Risos). Sim, isto é interessante. Todo este 
conceito da expressão através da editoração – oh, nós poderíamos falar por um longo 
tempo sobre isto – mas Shaumbra está agora criando o seu próprio potencial para isto –
com o nosso conselho e o nosso encorajamento, naturalmente – através desta coisa que 
vai ser lançada muito em breve chamada de Editora Carmesim ou Imprensa Carmesim. 
Ela vai fornecer o meio para o Shaumbra introduzir os seus trabalhos, seja a música ou a 
escrita.
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Não devemos fazer qualquer determinação sobre a auto-editoração versus a publicação 
externa, embora a nossa sugestão energética fosse que todos deveriam começar com a 
auto-editoração. Ela cria um tipo de domínio em seu trabalho. Isto lhes permite 
compreender a dinâmica da energia que ocorre ao mostrar o que vocês criaram, 
exibirem seja na publicação ou na música, e permitirem que isto prossiga.

Assim, mais do que qualquer coisa neste momento, nós teríamos a dizer para vocês que 
é o momento de atravessar um abismo. É o momento de sair do autor e do escritor para 
ser o editor e permitir que as suas expressões saiam para o mundo. Trata-se de aceitar 
que vocês podem divulgar a mensagem. Assim, muitos Shaumbra criam um tipo de 
barreira artificial dizendo: “Mas eu posso somente fazer a parte criativa, eu não conheço 
a outra, o marketing, a parte de expansão da energia”. E certamente vocês conhecem, e 
há um mecanismo dentro do Círculo Carmesim já estabelecido para facilitar isto e todos 
vocês vão ouvir sobre isto muito em breve.

Em termos do retiro do chalé e do grupo, é um grupo que esteve junto antes, um grupo 
que desenvolveu um vínculo muito forte há vários anos atrás, e é um grupo que está 
apoiando um ao outro nos outros reinos, durante o que vocês chamam de seu estado de 
sono, ou o seu não tão pensativo estado de ser, e não é um grupo que – como se diz –
vocês não tenham um tipo específico de serviço. Vocês não têm um tipo específico de 
trabalho que têm que fazer, mas isto cria um trabalho dinâmico muito adorável com o 
outro. Não há nenhum chamado específico, entendem, que tenha que ser feito.

A única coisa que vemos neste grupo é que vocês colocaram muita atenção na energia 
do grupo. Deveria haver um pouco mais de liberdade. Agora o que eu sugeriria é que 
este grupo que desenvolveu um vínculo próximo com o outro, porque vocês passaram 
muito tempo juntos, vocês exploram todo este conceito de sem definição – tanto como 
indivíduos, mas como um grupo também – e observem a transformação surpreendente 
que vocês têm com o outro ao entrarem nestes novos reinos. Obrigado.

ÁGUIA BRANCA: Nós temos apenas uma pergunta. Qual é o nome do seu livro?

SHAUMBRA 4: Vai se chamar ou “Assassinato na Nova Era” ou “Círculo da Morte”.

ÁGUIA BRANCA: Está certo. E naturalmente, coloque estes dois nomes lado a lado 
para que reflita a maior energia, e então peçam aos seus amigos que coloquem a sua 
energia no próprio nome, pois isto é parte da expressão. Para alguns de vocês que 
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tenham um projeto, nomeiem o seu projeto e tenham um símbolo para o seu projeto e 
continuem visitando-o com a sua luz, assim vocês o energizam.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 5 (Lida da Internet por Linda): Aparentemente, Tesla 
viveu os últimos dez anos de sua vida no quarto de hotel 3327, em Nova York. O Shoud 
8, no qual você mencionou Tesla, ocorreu em 03/03/2007. Este número... este número é 
uma coincidência?

ÁGUIA BRANCA: Esta é sua também (Alguns risos).

TOBIAS: Não leia muito isto. Há... sim e não. Há sincronicidades que ocorrem 
naturalmente. Quando a energia se alinha, ela já é natural. Mas se você começar a se 
focalizar se há algum significado muito desconhecido ou misterioso por trás disto, você 
realmente perde o fato de que é apenas uma sincronicidade. Quando vocês entram neste 
nível de confiança em vocês mesmos e em um fluxo na Nova Energia, as 
sincronicidades ocorrem naturalmente. Elas não pretendem ser mistérios exceto 
pequenas cutucadas que dizem: “Você conseguiu. Você está alinhando as energias”.

ÁGUIA BRANCA: Podemos dizer algo? Nós temos. Nós já fizemos (Risos). Vocês 
sabem, nós tivemos diferentes espaços hoje. Nós tivemos espaços de pensamentos e os 
espaços de palavras, e nós vemos que a maior parte dos seres humanos inteligentes são 
retardados por sua inteligência. (risos). E vocês poderiam andar rapidamente através do 
espaço das palavras e seria muito melhor se afastarem do que se vocês parassem e os 
definissem a todos. E algumas vezes nós acreditamos que vocês pensam muito. Assim 
quando se sentirem tentados a olhar embaixo das abelhas (risos) para a anti-gravidade, 
talvez devessem apenas ir a Deus e procurar a resposta lá. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6 (Um homem ao microfone): Bem-vindos a todos os 
magníficos. A minha pergunta, agora que eu quero ficar, é que o meu negócio apoiará 
Shaumbra e a Nova Energia ou eu terei uma nova fachada adiante, ou eu já estou 
ouvindo hoje?

ÁGUIA BRANCA: Nós começaremos. Sentimos que a sua fachada será de um novo 
modo, que há uma nova energia por trás disto que não está tão estruturada. Precisa 
haver mais liberdade – e nem mesmo sabemos do que está falando, estamos apenas 
observando a energia disto. Ela precisa ser expandida e ter mais liberdade e, querido, 
ainda há algum medo lá para a sua sobrevivência ou a sobrevivência da idéia talvez, e 
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nós o abençoamos muito intensamente. Prossiga na graça e nas bênçãos e então deixe 
que as idéias venham deste espaço de não definição, assim as idéias vêm, elas 
impregnam mais de cima do que são impulsionadas debaixo, se você compreende.

TOBIAS: Concordo.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7: (Lida da Internet por Linda): Tobias, inicialmente, 
agradeço-lhe pela inspiração que você dá a todos nós. Eu adoro lhe ouvir. Eu espero que 
não se importe que esta seja uma pergunta pessoal, mas eu estou um pouco desesperado. 
Eu tenho osteoporose e sinto que o meu esqueleto está se desassociando e gostaria de 
saber do que se trata e o que posso fazer quanto a isto. Eu quebro ossos sem razão 
aparente. Sinto que decidi permanecer aqui na Terra e ajudar sendo um Professor, mas 
parece que a minha base inteira está se desintegrando. O que está acontecendo? Eu 
estou respirando e fazendo a Tecnologia Padrão. Obrigado.

TOBIAS: Realmente. É difícil, é triste para nós por causa do... o que acontece com o 
corpo humano afeta também a habilidade de apreciar a vida. O que você está vendo 
agora é talvez uma super-manifestação de todo este conceito das estruturas ruindo, das 
estruturas se desassociando. E em determinado sentido, isto tem entrado 
energeticamente em seu sistema físico. Isto não precisa acontecer.

A coisa mais importante é trabalhar com a respiração. Vocês começaram o processo e 
nós vamos encorajá-los a continuá-lo absolutamente. Ao trabalhar com a Tecnologia 
Padrão, vão ocorrer insights que você não compreende bem ainda. Nós começamos 
recentemente o trabalho em Israel e vamos continuá-lo em uma semana a partir de 
agora. Iremos ter mais orientação específica para a sua auto-cura, mas basicamente, é a 
confiança incondicional absoluta em seu corpo que ele sabe como reparar, rejuvenescer 
e se purificar.

Dentro do seu corpo vocês têm todos os ingredientes, toda a dinâmica da energia para 
interromper todo este processo de degradação. Não apenas isto, mas reconstruir muitas 
das estruturas. Nós vamos lhe pedir que ouça o curso de Tecnologia Padrão que se 
tornará conhecido, para compreender e lhe dar confiança no que você está fazendo, 
porque olhando para você energeticamente, enquanto está fazendo a respiração e 
quando você começou a trabalhar com alguns dos elementos muito rudimentares da 
Tecnologia Padrão, há ainda um medo opressivo, e há – mais do que qualquer coisa –
uma absoluta falta de confiança em você mesmo que possa fazer isto.
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Nós o vemos ainda, como se às escondidas, se dirigindo externamente, pedindo ao 
Espírito, pedindo... Você vai aos leitores e curadores agora, assim você está olhando 
externamente. A Tecnologia Padrão está absolutamente lhe pedindo que confie em seu 
corpo para se rejuvenescer. Ele sabe como fazer isto. Obrigado.

ÁGUIA BRANCA: Nós gostaríamos de acrescentar algo. Para aqueles que sentem que 
as suas bases estão se desintegrando, seja em seu corpo, em suas finanças ou em seu 
relacionamento, para construir algo é que Tobias falou sobre a argila. E a diferença 
entre a argila, o lodo e o produto acabado, é o fogo, é o forno. E assim quando vocês 
encontrarem as coisas se desintegrando, qual fogo vocês temem tocar e atravessar? O 
que os mantêm alertas? Encontrem qual é o fogo, e provavelmente vocês o temerão. 
Deus está do outro lado do medo. E através deste fogo, a argila do lodo desagregado se 
tornará um item inflamado terminado e poderoso. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 8 (Um homem ao microfone): Olá, Tobias e Águia 
Branca. Esta pergunta é sobre o meu trabalho. Eu estive fazendo a cura emocional, no 
trabalho de aconselhamento e treinamento por provavelmente 15 anos, e transformando-
o por todo este tempo. Eu estou desenvolvendo-o continuamente, mudando-o baseando-
me onde estou e chegou a um ponto agora onde eu não sei como descrever o trabalho 
sem usar a velha terminologia. E eu sempre procuro a estrutura – ou ter no passado – e 
eu não sei como... Eu me sinto um pouco como se estivesse em areia movediça ou sem 
base e eu estou apenas querendo ajuda em como interagir com isto.

ÁGUIA BRANCA: Nós podemos começar.

TOBIAS: Certamente.

ÁGUIA BRANCA: Esta canal acha tão difícil saber quando falar quando os olhos dela 
estão fechados. (Risadas). O marido dela deseja que ela feche os seus olhos mais 
freqüentemente! (mais risos)

Meu precioso amigo você está fazendo um belo trabalho ao desenvolver a sua prática 
enquanto você cresce e deixa as pessoas que você atrai serem refletidas pelo nível 
seguinte do crescimento que você está realizando. Assim, não conte tanto com as 
palavras e com a descrição. Encontre as melhores palavras e coloque nelas a sua 
energia. Assim seja qual for a sua retórica, coloque energia e luz. As pessoas não vão 
acompanhar por causa da definição das palavras, elas vão acompanhar porque elas são 
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atingidas pela sua presença de luz quando elas pensam em você ou quando alguém se 
refere ou diz o seu nome.

Assim, todos vocês, novamente, encontrem as melhores palavras e deixem ir – até as 
melhores palavras não são tão adequadas – assim novamente isto vai de encontro ao que 
Tobias estava dizendo. Coloquem a sua energia, a sua luz... e nós gostaríamos, porque 
temos o microfone bem neste momento, de lhes pedir, a todos vocês, que desistam 
imediatamente de serem “trabalhadores” da luz e que sejam “portadores” da luz, assim 
vocês poderão ser mais e estarem menos no “trabalho” disto. Assim, querido irmão, 
você está absolutamente no caminho certo, e nós pensamos que você está se 
preocupando com algo que realmente não tem esta importância (alguns risos).

TOBIAS: Nós acrescentaremos uma afirmação a esta. Nós lhe recomendamos para que 
compreenda como a facilitação e o processo de cura estão continuamente mudando 
muito, muito rápido agora. As modalidades que eram novas há 20 anos atrás estão agora 
ou velhas ou aprenderam a se adaptar e a mudar, porque tudo – a consciência, tudo –
está mudando muito rapidamente agora. Assim, nós concordamos com Águia Branca, 
não importa tanto o nome. Obviamente, há alguns que não seriam tão adequados que 
não se aplicariam, mas use uma palavra para defini-lo que tenha mais do que uma 
estrutura aberta. Use palavras que venham do seu coração, e mais do que qualquer 
coisa, compreenda que até o nome poderá evoluir e mudar sempre que você o escolher. 
Você não o prendeu por qualquer coisa. E novamente, nós lhe recomendamos para que 
continue a mudar a sua modalidade em sua Nova Prática de Cura. Não é um nome 
desfavorável também.

SHAUMBRA 8: Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 9 (Lida da Internet por Linda): Querido, quem quer que 
seja hoje... (Tobias e a audiência riem).

ÁGUIA BRANCA: Deve ser você! (Mais risos da audiência e de Tobias).

SHAUMBRA 9: ...Eu sou impressionante. Contido com a magnificência que eu sou, 
está um aspecto que eu chamo de prostituta divina. Ela é composta de fragmentos meus 
que conhecem a arte da alquimia sexual e também sabe cantar o DNA. Eu sou plena e 
completa e ainda eu aprecio me conectar com outros – homens e mulheres – quando 
sinto uma ressonância com uma pessoa. Há também amigos meus sem corpos com os 
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quais eu aprecio em conectar. Desde que sou íntegra, isto é pelo prazer da experiência, 
embora eu não tenha dúvida de que há outras coisas que acontecem quando as nossas 
energias se misturam. A minha pergunta é: Todos os Shaumbra têm o potencial para 
fazer isto ou isto é algo específico do grupo da minha família de alma?

TOBIAS: Todos os Shaumbra têm o potencial de compreender a verdadeira 
magnificência da energia sexual e para compreender isto, mais do que qualquer coisa, é 
apenas amor próprio. Isto não é necessariamente físico, nem mesmo necessariamente o 
que você denominaria de prazer.

Prazer – nós poderíamos fazer uma longa dissertação sobre isto – mas o prazer... há 
ainda implantes muito velhos da Atlântida baseados no prazer. É um gatilho. Usado 
inapropriadamente pode ser um método para roubar a energia de outros, envolvendo-os, 
manipulando-os e controlando-os. Assim há sempre este leve limite, este leve 
equilíbrio. Você tem que responder à pergunta dentro de você mesma.

Entretanto eu lhe daria uma dica. Se for apenas sobre o sexo, seja ele em um ato físico 
com um humano físico ou na percepção de um ato físico com um não humano, eu daria 
outra olhada nisto, porque há muito mais com o sexo do que o físico. O sexo pode ser 
apreciado... Saint-Germain diz que ele pode trazer uma pessoa ao ponto do orgasmo 
sem ele se tornar físico ou até o que você diria que é até sexual. É uma troca de energia 
que é igual e equilibrada, mas mais do que qualquer outra coisa, tem que começar em 
casa. Trata-se do amor próprio.

O que acontece se você não estiver em um lugar do amor próprio, quando você sair e 
tiver relações sexuais físicas ou até não físicas você se encontrará... você estará nutrindo 
outros. Você estará procurando conclusão. Quando você puder se amar absolutamente, 
você compreenderá absolutamente do que se trata toda esta coisa de troca de energia e 
não estará usando mais termos como “prostituta divina”. Obrigado.

ÁGUIA BRANCA: Prossiga! (Risos)

PERGUNTA DE SHAUMBRA 10 (Uma mulher ao microfone): Olá, Tobias. 
Saudações das terras de Santa Maria. Eu estou lhe perguntando o que eu pedi para que 
você me falasse ou lembrasse neste momento da minha vida?
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TOBIAS: Se você não se importa, eu receberei esta.

ÁGUIA BRANCA: Sim.

TOBIAS: Especificamente, o que nós tínhamos concordado em falar era, agora neste 
ponto, sobre o momento para uma mudança. Algo que você tem afastado por muito 
tempo. Algo que você esteve antecipando, temendo. Você esteve ansiando, mas, 
entretanto, evitando. É inevitável esta mudança, porque você já a escolheu. É como 
dizer que você esteve dirigindo por uma estrada por um caminho ou uma direção, mas 
agora é o momento não somente de mudar as direções, mas mudar a estrada. Assim a 
pergunta que eu lhe retorno é: Este é o momento? Você quer isto agora ou nós 
deveríamos voltar ou revisitá-la em poucos anos?

SHAUMBRA 10: Eu não sei.

TOBIAS: È sua a escolha, não minha. Não importa para mim. Se você escolher isto 
agora, se acreditar verdadeiramente nisto – você não estará dizendo isto para o 
momento, mas se você verdadeiramente acreditar nisto – a mudança ocorrerá. A questão 
é que você possa aceitar que o que ocorrer tenha divindade nisto, tenha evolução nisto e 
o que possa às vezes parecer ser uma – como se diz – uma dificuldade ou desafio, trata-
se apenas de uma reestruturação. Porque grande parte da sua energia está quase pronta 
para se afastar desta definição atual, ir para algum outro lugar e então voltar para uma 
nova definição. Assim, isto é com você. Mas, que belo momento, aqui no Centro de 
Serviço Shaumbra, com todos estes Shaumbra aqui ouvindo, para lhe colocar a sua 
própria plataforma de lançamento para a sua nova direção. Obrigado.

ÁGUIA BRANCA: E amada, e todos vocês que estão buscando a mudança, uma vez 
que estejam prontos para pular fora e dar este salto, dêem uma olhada intuitiva em seu 
plexo solar, porque muitos dos relacionamentos que vocês têm com o mundo e o seu 
pensamento se conectam em seu plexo solar, que é o lugar, do escuro e do branco, da 
estrutura, do bem e do mal, do medo e do controle. E desliguem estes cabos que lá estão 
e os religuem em seu coração onde eles pertencem, onde eles não os controlam, eles não 
os drenarão e não os derrubarão em seus novos passos. Assim, amados, nós vemos que 
há ainda alguns cabos bem resistentes que estão conectando o seu ser e o mundo através 
do seu plexo solar. E todos vocês os têm, mas eles os derrubam na maioria das vezes 
quando estão prontos a dar um novo passo – e vocês imaginam por que vocês pesam 
tanto (risos).
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LINDA: Última pergunta.

TOBIAS: Hum, eu acho que Águia Branca e eu gostaríamos de ter várias.

LINDA: Geoff disse isto?

TOBIAS: Hum, ele partiu (Muitos risos).

PERGUNTA DE SHAUMBRA 11 (Uma mulher ao microfone): Está certo, olá Tobias 
e Águia Branca. O conceito de entrar nesta nova dimensão sem palavras não é novo 
para mim, e quando você estava descrevendo esta energia, este espaço de entrar na não 
definição, foi um pouco perturbador para mim, porque se eu o ouvi corretamente, você 
disse que não era o Espírito, não era Deus. E eu apenas pensei que toda a energia fosse 
uma manifestação de Deus ou do Espírito. Assim eu imagino que eu não sei se o ouvi 
bem ou não, mas imagino que preciso de um esclarecimento. O meu cérebro está 
querendo algum tipo de esclarecimento.

TOBIAS: Pobre cérebro (Risos). Você veio ao lugar errado para alimentar o seu 
cérebro.

ÁGUIA BRANCA: Eu acho que ela ficou na sala das palavras.

TOBIAS: Sim, eu adoraria interromper primeiro, mas Águia Branca tem muito a dizer. 
Eu tenho que compartilhar com vocês agora. “Espírito”, “Deus” – inicialmente, atire 
fora estas palavras, Jesus Cristo! (Tobias e a audiência riem). Até isto – lancem isto 
fora! Mas o que vocês chamariam de Espírito, Deus, seja o que for, não é energia sob 
qualquer condição. Deus não é um ser energético. A energia é apenas uma ferramenta. 
A sua alma não contém qualquer energia, seja ela qual for. A energia é apenas uma 
ferramenta, um combustível, se preferir.

Assim, tome agora uma respiração profunda com isto! Vê? Agora o seu cérebro está 
realmente confuso! Águia Branca, assuma. Segundo round.
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ÁGUIA BRANCA: Além da energia está a consciência. A consciência estaria mais 
ligada com a estrutura de Deus, porque é o plano, é o campo, é o nada no qual a energia 
cria a forma. E assim nisto, somente quando você se permite neste espaço indefinível, 
você está se dando permissão para mover para o verdadeiro Espírito, que está acima da 
habilidade de ser experienciado no velho modo. Se você se apegar à necessidade da 
experiência, você se condenará a um mundo empírico.

TOBIAS: E...

ÁGUIA BRANCA: Prossiga.

TOBIAS: ... E além da consciência está a não consciência. Ela é indefinida até além. 
Você vê a consciência, ela significa algo que foi assumido e definido, e está estruturada 
de certo modo. Não obstante, a consciência é grandiosa e vasta, mas o que está além da 
consciência? E não é isto exatamente o que estávamos fazendo hoje – ir além de 
qualquer consciência conhecida, até a consciência conhecida por Deus ou pelo Espírito? 
Isto é exatamente o que todos vocês fizeram quando deixaram o Lar, quando vocês 
passaram pela Muralha de Fogo. Vocês entraram no nada, no vácuo. E aqui estão vocês 
novamente, tentando colocar todas as definições – incluindo intercalando a definição e 
as palavras de Deus e do Espírito – onde não há nenhum.

Vocês podem ir a um lugar onde não haja Deus ou o Espírito – sem medo? Ah, ah... 
porque... bem, nós entraremos nisto... agora estamos entrando na filosofia. Kuthumi virá 
certamente e me espancará! (Muitos risos).

SHAUMBRA 11: Está certo, eu farei os meus dez minutos durante a manhã e a noite e 
expandirei o meu nada.

TOBIAS: Ah, sim.

ÁGUIA BRANCA: Está certo.
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PERGUNTA DE SHAUMBRA 12 (Uma mulher ao microfone): Olá, Tobias, olá Águia 
Branca. Eu vim de uma longa jornada. Eu sou da Europa – Áustria – e eu me senti 
atraída para os Estados Unidos por alguns anos. Eu estive aqui algumas vezes e desta 
vez eu tive este chamado especial para vir a Taos sem realmente saber do que se trata. 
Eu sei que tenho uma conexão muito forte com o espírito de Anazasi, mas desta vez eu 
tenho um sentimento de que há algum propósito muito mais sutil e uma necessidade de 
me conectar com o espírito de Anazasi novamente, e eu estive imaginando se você 
poderia me dar mais algum insight quanto a isto.

TOBIAS: Águia Branca?

ÁGUIA BRANCA: Nós começaremos, sim. Todos vocês, confiem na sabedoria do seu 
espírito no momento, que se vocês são atraídos a Taos, isto é suficiente. Então vocês 
recebem o seu ticket e conseguem o seu hotel, e então sabem que quando vocês se 
apresentarem é quando a mestria estará lá flutuando. E ao tentarem decidir é porque 
vocês tiveram uma vida passada como uma Anazasi ou porque vocês parecem jóias que 
desabrocham, não importa o que seja. Assim, todos vocês, sigam o seu instinto e então o 
deixem ir, porque a verdade estará somente desabrochando no momento em que for 
suposto desabrochar. Vocês pretendem ir a Taos e isto será muito mais milagroso do 
que suas cabeças possam imaginar.

TOBIAS: Realmente, e esta é uma área de energias mágicas por toda parte. Há energias 
mágicas em todo lugar. Esta também é uma área em que se sentiram atraídos porque ela 
será o centro para a nossa celebração do Salto Quântico, e há coisas mágicas que estão 
acontecendo lá, antecipadas à nossa celebração, como um modo de atrair as energias. 
Mas, certamente, como você afirmou, você tem uma afinidade com Anazasi, mas você 
também sabe que a energia de Anazasi está recuando e é o momento para cada humano 
se tornar os movimentadores da Nova Energia na Terra. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 13: (Uma mulher ao microfone): Bem, certamente é um 
prazer estar aqui com vocês dois. Que presente, oba!

TOBIAS: Um presente para nós também com ambos! (Tobias ri).

SHAUMBRA 13: Ou, talvez muitos! Eu tenho duas perguntas, desde que há dois de 
vocês. (Linda gesticula “uma pergunta”) Somente uma? Eu somente posso uma?
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TOBIAS: Está certo.

ÁGUIA BRANCA: Cada um de nós receberá metade!

SHAUMBRA 13: Está bem, prossigam vocês. Elas estão tentando realmente se 
desconectar uma da outra. A primeira é que eu realmente, realmente me conecto – eu 
amo a Mãe Terra – e estou preocupada com as abelhas. Estou ouvindo que há muitas 
vezes, ou que há muitos lugares onde as abelhas não estão. Agora é interessante, eu saí 
para o meu quintal no outro dia e embora fosse cedo para as abelhas e estivesse 
nevando, eu tinha abelhas em volta da minha pequena piscina. Eu fiquei muito 
agradecida por isto, mas você poderia explicar o que está acontecendo?

TOBIAS: A sua próxima pergunta vai ser sobre pássaros? (Risos)

SHAUMBRA 13: Não, não! Você supôs errado! (Muitos risos)

TOBIAS: Eu tenho a dizer que as abelhas são criaturas muito sensíveis 
energeticamente, muito mais do que muitos outros animais e insetos na Terra. Elas são 
muito suscetíveis aos padrões eletromagnéticos, e as abelhas estão mudando a sua 
orientação. Elas não estão deixando a Terra, elas estão apenas mudando de onde elas se 
movimentam neste momento.

SHAUMBRA 13: Está certo, bom. Você teria algo a acrescentar a isto Águia Branca?

ÁGUIA BRANCA: Não, já está bom. Não se preocupe com elas, mas apenas as amem e 
as apreciem ao vê-las.

SHAUMBRA 13: Ah, certo. A segunda pergunta é que o meu marido desenvolveu a 
apnéia do sono e nós procuramos a origem disto, nós trabalhamos na energia com isto. 
Não nos parece que sejamos capazes de resolver isto. Você poderia nos ajudar com isto? 
Águia Branca.
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ÁGUIA BRANCA: Há algo... nós estamos observando em sua cabeça, há... hum... 
houve talvez uma leve pancada, seja qual for a palavra para isto, que não causou outras 
mudanças, mas uma mudança em seus padrões. E novamente, para algo que aconteça no 
sono, particularmente, observe cuidadosamente o sentimento apreciativo de você 
mesma e vá dormir sem medo. Quando há problemas de respiração, usualmente é um 
medo profundo que já está afetando.

TOBIAS: E eu acrescentaria uma palavra a isto. Absolutamente, o que Águia Branca 
disse, há um medo. Há um padrão natural que ocorre durante o sono que é muito 
importante para a conexão entre o eu humano e os outros níveis do eu. Há um bloqueio 
que está ocorrendo quando ele se afasta no estado de sonho e ele não está permitindo a 
plena expansão de sua energia durante a noite. E como Águia Branca disse, é 
absolutamente provocada por um medo que está ocorrendo. Isto está causando uma 
ruptura nos padrões normais de sono, e vamos recomendar algo um tanto estranho e é 
somente neste caso. Isto não é para toda apnéia do sono e não é uma cura, mas há aqui 
um gatilho energético e um tipo de gatilho aromático. Nós vamos sugerir que ele use 
canela, pelo menos a cada dia, aproximadamente o tamanho da metade de uma colher de 
chá cheia, colocada na comida ou seja o que for. Isto deveria continuar por pelo menos 
21 dias. A canela não é a cura, a canela é um gatilho.

SHAUMBRA 13: Está bem. Obrigada, obrigada.

TOBIAS: Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 14 (Uma mulher ao microfone): Olá, Tobias e Águia 
Branca. Eu trabalho com um grupo científico e fui encorajada por sua afirmação de que 
estas energias e tecnologias aparecerão indiferentemente do governo, mas a minha 
pergunta tem a ver com duas perspectivas no grupo. Alguns parecem sentir que há uma 
necessidade para o discernimento devido à violência e a opressão quanto aos inventores 
em nossa história. E então outra parte do grupo parece que sentem, você sabe, não se 
preocupam porque nós criamos a nossa realidade e, você entende, se visualizarmos a 
coisa certa, nós não estabeleceremos uma oposição dinâmica e as coisas certas 
acontecerão. E eu suponho que estou imaginando ser uma perspectiva, ou a outra é 
válida ou ambas são válidas? E estas são pessoas que oram e visualizam e vêem o valor 
da intuição e estes tipos de coisas.

TOBIAS: Águia Branca, primeiro?
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ÁGUIA BRANCA: Nós diríamos apenas uma coisa. Isto depende... o discernimento 
não é uma coisa má, é o discernimento que vem da intuição ou é o discernimento que se 
origina do medo. O discernimento é o modo que você organiza o que você faz e assim é 
uma expressão muito efetiva da intuição. Mas se o discernimento estiver vindo do plexo 
solar, estará vindo do medo, então ele impede esta intuição. Assim a resposta é que seja 
perspicaz e continue a criar o futuro.

TOBIAS: E certamente, compreenda também que a energia da Terra, a consciência, é 
muito diferente do que era há alguns anos atrás, definitivamente muito diferente do que 
era há 50 anos atrás, quando houve uma expansão ou um acesso nas invenções e muitos 
inventores foram ridicularizados. Mas a energia está diferente agora. Vocês criaram 
uma consciência na Terra, onde as coisas podem acontecer instantaneamente, onde os 
humanos realmente estão agora desejando ir além, onde a necessidade por uma nova 
tecnologia é agora muito elevada – o desejo por ela e o acesso a ela – e onde é muito 
difícil agora para qualquer organização, grupo ou governo tentar esconder algo.

Nós sabemos que ainda há aqueles que vivem no medo, que se preocupam com as 
coisas que eles não necessitam verdadeiramente, que se preocupam com estes governos 
e organizações secretas. Mas você compreende que pode inventar algo que mudaria o 
potencial do mundo e literalmente em 30 segundos o compartilharia com o mundo? Isto 
não pode mais ser controlado. A consciência não o permitirá.

ÁGUIA BRANCA: Maravilhoso.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 14: (Uma mulher ao microfone): Eu estou trabalhando 
em uma modalidade de cura chamada de RS, e ela é basicamente ajustes para o corpo, e 
eu me sinto muito segura com o que estou fazendo na maior parte do tempo e tenho 
grande sucesso com algumas pessoas. Mas recentemente eu experienciei alguns 
problemas onde as pessoas sentem como se elas estivessem obtendo grande alívio de 
suas dores nas costas, com o MTJ (tendinite) e com o túnel carpal e este tipo de coisas, 
mas então após dois dias elas telefonam e dizem: “Isto não está funcionando”. E eu 
estou imaginando se é a incerteza dentro de mim ou dentro dos clientes que está 
funcionando ou ambas?

TOBIAS: Eu adoraria começar com esta! Porque elas verdadeiramente não querem se 
curar, porque elas estão procurando uma técnica ou uma modalidade, ou uma pílula ou a 
maior e mais recente moda. Mas faça-lhes uma simples pergunta. Cada um de vocês 
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curadores lá fora, antes que comecem o seu trabalho, pergunte ao seu cliente, ao seu 
paciente: “Vocês querem se curar”? Parece óbvio e simples, e se eles responderem 
evasivamente, pergunte-lhes novamente: “Vocês realmente querem se curar”? Quando 
eles responderem novamente, pergunte-lhes pela terceira vez e observe como as 
respostas mudam. “Vocês realmente querem se curar”? Quando eles disserem “Sim, 
mas...” eles não vão se curar. “Sim, mas...”, significa que é condicional. Assim, não 
importa qual técnica, modalidade ou qualquer coisa com a qual trabalhe, trata-se do seu 
desejo de realmente se curar e de suas crenças. Águia Branca?

ÁGUIA BRANCA: Nós apenas acrescentaríamos, uma vez que eles deixem o seu 
espaço, eles são responsáveis pelo seu corpo e você o cumpriu. (Risos e aplausos da 
audiência).

LINDA: Geoff está me dizendo que ele acabou.

TOBIAS: Ele acabou! (Tobias ri).

ÁGUIA BRANCA: Nós acabamos também então!

TOBIAS: Foi um dia longo e maravilhoso com todos os Shaumbra aqui. Nós 
compreendemos que é um momento de trazer esta energia a um término. E novamente, 
Shaumbra, o que nós falamos hoje é o que consideraríamos um essencial para a 
expansão na Nova Energia. Isto terá os seus... vocês se divertirão com isto, talvez 
alguns desafios com isto, mas mais do que qualquer outra coisa, nós sabemos que isto 
irá fornecer alguns insights maravilhosos e algumas liberdades surpreendentes para 
vocês.

Assim prossigam. Sigam Sem Definição.

E assim poderia ser (Risos).

Tradução: Regina Drumond reginamadrumond@yahoo.com.br
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Série do Professor: SHOUD 10: 

"ENERGIA EM MOVIMENTO" 

Adamus Saint-Germain canalizado por Geoffrey Hoppe 

5 de Maio de 2007

(cantando) Ninguém faz melhor...! (risos da platéia)

Eu sou o que sou, Adamus Saint-Germain, e ninguém faz melhor do que eu! (muitos 
risos)

Bem vindos, Shaumbra! Aqui estou eu de volta após mais um curso bem sucedido - a 
“Escola da Ascensão” - na qual tenho mostrado aos seres humanos como fazer o melhor 
destas suas últimas [atuais] vidas sobre a Terra. Tobias está para os lados das terras da 
Romênia, preparando-se para os Shouds Romenos que acontecerão por lá. Kuthumi... ah 
sim, ocupadíssimo com os muitos dentre vocês que estão escrevendo livros com ele, 
investindo seu tempo na assistência a todo este processo que envolve preparar-se para 
mais um novo empreendimento editorial, ou seja, os livros de Shaumbra e Kuthumi. Fui 
portanto requisitado a estar aqui hoje, para lhes falar sobre um assunto simples, porém 
muito importante.

Em Perfeita Ordem

Antes de começarmos eu vou... expressar minha curiosidade sobre o porquê de David [o 
mestre de cerimônias dos encontros mensais] não ter mencionado o significado do 
evento que está para ocorrer amanhã, às 2:34 horas da data de 5/6/07... [6 de Maio de 
2007, pois nos EUA o mês é indicado antes do dia] Pois todos esses números se 
alinham! (risos) Anteriormente já ouvimos David falar dos números, alinhamentos e 
significados dos dias no porvir do calendário... Mas é claro que não há significado 
algum, mas a simples coincidência de que todos esses números estejam se alinhando! 
(risadas) E vocês até ficaram pensando que haveria algum profundo significado oculto... 
Em verdade, há um quê de verdade nisso, pois todas as vezes em que vocês se deparam 
com um óbvio alinhamento nas coisas, tal fato contribui para evidenciar a vocês que 
tudo no universo está em perfeita ordem. Ajuda vocês a perceberem que realmente 
podem conectar-se à própria energia do alinhamento destes dias e meses e horários, algo 
que não ocorre com muita freqüência, mas que se dará amanhã, contribuindo para que 
vocês reconheçam e compreendam haver ordem em tudo.

Algo, aliás, sobre o que falei ao grupo de Shaumbra que estava em Kelowna [Canadá] 
há uma semana, quando conversávamos, durante o curso da Escola da Ascensão, acerca 
do fato de que o ‘omniverso’ está em perfeita ordem. Tudo está em ordem! Parece ser 
caótico às vezes - particularmente a partir da perspectiva de vocês aqui no planeta Terra, 
vinculados a estes corpos humanos e tantas vezes limitados pelo cérebro humano -
embora tudo esteja de fato em perfeita ordem.
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Vocês conseguem imaginar-se sabendo que todas as coisas se encontram em suas 
respectivas ordens, da forma que deveria ser? E que vocês podem simplesmente relaxar 
e desprender-se? O omniverso não vai entrar em colapso se vocês se desapegarem, ou 
“tirarem o dedo do buraco no muro” [provável referência de Adamus ao garoto 
holandês que impediu com as próprias mãos um vazamento num dique que protege os 
Países Baixos do mar], ou se vocês não estiverem tentando manter a integridade de 
tudo... Às vezes acho que vocês se tornam sérios demais acerca de sua própria 
relevância no universo! (risos) Vocês ficam tão sérios em sua crença de que precisariam 
manter todas as coisas em seus lugares, que tendem a negligenciar a ordem de suas 
próprias vidas... Mas isso é tudo pelo quê vocês são afinal responsáveis... Pois a única 
ordem pela qual vocês são, em última instância, responsáveis, é pelo próprio equilíbrio 
de si mesmos.

E tem havido aqui e ali todos estes debates sobre o omniverso, o universo, e seus 
aparentes caos e desordem... Todo o mundo se preocupando sobre o que vai se passar 
com o cosmos... Pois saibam que o universo tem passado muito bem desde o seu 
princípio, desdobrando-se da maneira que se supõe que ele evolua... Perfeito, de todas 
as maneiras... Distanciem-se por um momento. Vão para “detrás da mureta”, ou melhor, 
afastem-se para ainda mais longe dela. E vocês compreenderão que tudo está em 
perfeita ordem. Absoluta e perfeita ordem! Os seres humanos estão fazendo aquilo que 
estão escolhendo fazer e fazendo aquilo que estão escolhendo criar. Embora às vezes, 
talvez, possa não ser a coisa mais inteligente ou sensata... Às vezes, talvez, estejam 
escolhendo o jeito difícil em detrimento do jeito fácil, ou ainda escolhendo o esforço e o 
sofrimento ao invés da alegria e da realização, embora tudo continue em ordem... Pois é 
assim que eles desejam vivenciar as coisas...

A Terra - tudo isso que vocês chamam de planeta Terra - também está perfeitamente 
bem. Às vezes vocês se preocupam... ah sim... vocês amarram suas próprias energias 
preocupando-se com coisas sobre as quais vocês não precisam se preocupar. Alguns de 
vocês se levantam pela manhã e já sentem aquele nó no estômago, preocupando-se com 
a própria sobrevivência da Terra, desesperando-se porque a temperatura do globo 
terrestre subiu 1/100 de grau ao longo de 100 anos... De fato, o planeta esquentou - em 
verdade bem mais que isso - mas vocês surtam de preocupação perguntando-se “se a 
Terra ainda existirá daqui a 20 ou 30 anos” ou “se as guerras assolarão os continentes” 
ou “se haverá comida suficiente”...

Retrocedam só por um instante. A Terra está em perfeita ordem. De fato está! Sim, 
existem aqueles que estão escolhendo vivenciar as experiências associadas a um 
aquecimento global... Entretanto, a Terra, a propósito, possui habilidades inatas para se 
purificar. A Terra sabe como cuidar de si própria, mesmo se seres humanos tolos 
tiverem alguma tendência para poluí-la ou para dela abusar. Mas a Terra é muito mais 
sábia do que isso. Ela sabe como curar-se - e curar-se rapidamente - ainda que às vezes 
às custas destes humanos tolos... Ela sabe, contudo, como cuidar de si mesma.

Há também aqueles dentre vocês que se preocupam com os governos e as leis. Vocês se 
preocupam com o crime, a violência e as guerras. Mas vocês sabem que, em verdade, 
preocupar-se é uma forma muito ineficiente de usar suas próprias energias. A 
preocupação não os leva a lugar algum, exceto talvez ficarem “girando e girando em sua 
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máquina de lavar”, que nunca os deixa de fato limpos. Preocupar-se é uma coisa que 
realmente ata e empata grande parte da energia de vocês.

Portanto parem por um minuto e compreendam que tudo está em perfeita ordem. 
Absoluta e perfeita ordem. Liberem-se dessas responsabilidades de terem de se 
preocupar com a humanidade e com a Terra e com todas estas coisas. E ainda assim 
haverá muitos que ficarão se preocupando em seu lugar, se vocês escolherem não fazê-
lo. Então, dêem um tempo para si mesmos...

E conforme lhes dissemos desde o início, vocês não são mais os ancoradores de energia 
[“energy holders”]. Vocês são os movimentadores de energia [“energy movers”]. Há 
aqueles que se encontram mais do que desejosos para assumirem os lugares de vocês, 
seja nas preocupações, seja no ancoramento de energia, ou em todas essas outras coisas 
que têm mantido amarrada a energia de vocês. Interiorizem-na. Interiorizem sua energia 
para que ela os purifique, de forma que vocês possam expandir-se e entrar em contato 
consigo próprios. Porque quando o fazem, este exemplo de vocês enquanto seres 
humanos integrados, ou seja, “aqueles que estão integrados em si mesmos”, fará mais 
por este planeta que sair por aí marchando em manifestações, redigindo cartas para
jornais ou enviando dez dólares para esta ou aquela causa. Não que haja algo errado 
com tais coisas, mas porque é chegada a hora de a humanidade ter novos Padrões - os 
‘Standards’ - aqueles que constituem exemplos.

Os Novos Líderes

Em minha opinião... em minha humilde opinião... Devo dizer isso... (Saint-Germain 
graceja e a platéia ri...) Estou aqui hoje como professor substituto de vocês, então devo 
enfatizar isso... (risadas de Saint-Germain e da platéia) Em minha humilde opinião, 
neste exato momento, o mundo carece de líderes. Há pouquíssimos líderes dinâmicos, 
carismáticos e verdadeiramente políticos no mundo. Atualmente, muito poucos. 
Aqueles que tinham boas intenções ao entrarem no sistema tornaram-se parte do 
sistema. Aqueles que tinham boas intenções para trazer mudanças foram mudados. O 
mundo tem, em minha humilde opinião, pouquíssimos líderes espirituais.

Aquele que sobem nos púlpitos, aqueles que aparecem na televisão, aqueles que se 
escondem atrás dos muros do Vaticano... caros amigos, eles estão apenas perpetuando 
algumas das maneiras muito antigas. Eles não são os verdadeiros líderes. Eles são 
“aqueles que já foram”, os desgastados... Eles são a própria Velha Energia - em minha 
humilde opinião. (risos)

Hoje o mundo e a humanidade buscam toda uma nova geração de líderes. Líderes que 
não tenham que se preocupar com lutas de poder, pois compreendem que o poder é uma 
ilusão. Líderes que não estejam buscando estufar seus próprios egos ao se postarem 
diante de centenas ou milhares ou milhões de pessoas. Líderes que não se alimentem da 
energia daqueles que lideram. Líderes que possam estar no exato nível de todos os 
demais, que não achem que precisam colocar-se sobre pedestais, mas que possam estar 
no mesmo nível e que, a partir deste mesmo nível, façam brilhar a luz que somente um 
‘Standard’ pode irradiar - a luz do auto-discernimento, da iluminação, da realização, da 
paz interior, da inexistência de conflito e combate, como também a integração do 
masculino e do feminino, da luz e da sombra. E estes constituem a nova geração de 
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líderes que o mundo está buscando, não aqueles que precisam exibir-se diante de 
milhares ou milhões, nem aqueles que desejam ser colocados sobre algum pedestal para 
daí serem mais tarde removidos, mas os genuínos líderes da Nova Energia. E este é o 
porquê de lhes estarmos falando disso, Shaumbra, sempre lhes encorajando a serem 
tudo o que vocês são, a serem os Standards que tornem efetivas, significativas e plenas 
as suas existências...

Convidados de Hoje

Em nosso Shoud de hoje temos a presença de um estimado grupo de convidados. Estão 
conosco as energias de doze cientistas que estão vivendo na Terra atualmente. Eles se 
encontram trabalhando naquilo que vocês chamariam de certas abordagens sobre a 
‘física da energia quântica’... em algumas das mais interessantes, desconcertantes e 
revolucionárias idéias... Eles não se conhecem pessoalmente ou, sob outra perspectiva, 
não se conheciam até que os trouxéssemos até aqui como nossos convidados. E muito 
embora sejam humanos, partes das energias deles, ou seja, suas energias expandidas, 
podem estar presentes neste Shoud neste exato momento.

E todos eles aqui hoje vêm também acompanhados por Nikola Tesla, o qual retorna. 
Conforme foi dito em Shoud anterior, a energia de Tesla se encontra muito presente 
aqui na Terra agora, ajudando-nos a trabalhar com os cientistas, físicos, médicos e até 
mesmo psicólogos, no sentido de desenvolver e trazer à Terra algumas das mais 
importantes e revolucionárias energias, as quais não têm sido vistas no planeta há muito 
tempo.

E se vocês avançarem no tempo para daqui a 20, 30, 40 anos, olhando para esta era 
atual, esta época na Terra será conhecida como a Nova Renascença. Não apenas o 
renascimento da estrutura social ou da estrutura artística, mas um renascimento da 
ciência e da física. E associado a todos estes haverá o renascimento de uma nova 
espiritualidade porque, como vocês sabem, todos estão conectados. A espiritualidade, 
ou seja, a compreensão de si mesmo a partir das perspectivas do espírito e da ciência, da 
física e até mesmo da matemática, expressa todos estes aspectos em associação uns com 
os outros. 

E assim damos as boas-vindas a este grupo hoje - Tesla e seu grupo de doze cientistas, 
composto, a propósito, por seis homens e seis mulheres - vindos de diferentes partes do 
mundo, os quais compõem uma incrível e seleta amostra de alguns dos maiores talentos 
humanos atuais na Terra. Eles vêm a este encontro de Shaumbra porque se encontram 
estagnados. Eles estão buscando respostas, pois já tentaram expandir sua energia para 
tão longe quão mentalmente sabem fazer, a fim de tentarem resolver algumas das 
principais questões desta nossa época. Desafios energéticos, problemas relativos aos 
próprios “funcionamento” e atividade da energia em si, enfim, questionamentos sobre o 
que realmente vem a ser a energia. Considerações e perguntas que vão muito além até 
daquelas feitas por um dos maiores cientistas contemporâneos: Einstein. Questões que 
se extrapolam para todo um novo nível de entendimento.

Mas eles se depararam consigo mesmos, chegando a certo ponto em suas pesquisas e 
ponderações, em que “colidiram com uma parede”. Intuitivamente, podiam sentir que 
estavam prestes a descobrir algo. Sabem que existe algo “lá fora”, mas mentalmente se 
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bloqueiam, porque a mente não consegue decifrar e concluir o restante da fórmula. Eles 
então ficaram desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas!

E clamaram ao desconhecido. Mesmo estes cientistas que não necessariamente 
acreditam em Deus (alguns deles) clamaram ao desconhecido porque intuitivamente 
sabem que existe um algo mais além... Talvez achem ser um tipo de energia mental ou a 
própria “grande mente universal”, como alguns poucos deles erroneamente a 
denominaram. E eles clamaram por respostas, e é aí que vocês entram. E é por isso que 
eles nos visitam hoje. É aí que se encaixa o Shoud do mês passado e todo este conceito 
de “sans definition” - sem definição - ou seja, algo que existe além...

Então nós convocamos e reunimos parte do que vocês chamariam a energia expandida 
deles. Vocês sabem… toda vez que algum ser se permite imaginar ou vagar nos outros 
domínios... vocês todos fazem isso, aliás... toda vez que vocês se deparam com 
questões, problemas ou desafios mais prementes, e não podem encontrar a resposta, 
todos vocês fazem algo: ou saem para um passeio ou permanecem acordados na cama 
até tarde da noite, basicamente irradiando para fora a energia de vocês... sem saberem 
para ‘onde’ nem compreenderem ‘o porquê’, mas permitindo-se experimentar aquilo a 
que chamamos “vagar”. Então literalmente parte de vocês vaga… Parte de vocês vai 
para o que chamamos de domínios próximos à Terra. Parte de vocês vai até mesmo para 
o que vocês chamam de “os domínios cristalinos”. E tais partes são exatamente o que 
coletamos destes doze brilhantes cientistas e de Tesla.

Mas Tesla está consciente do que está acontecendo. Ele compreende a dinâmica da vida 
humana, do pós-vida, da Nova Energia e daquilo que vocês chamam espiritualidade. E 
assim a presença dele aqui hoje conosco ajuda a manter parcialmente aqui focada a 
energia destes doze cientistas que vagueiam. Ou seja, todos eles se encontram sonhando 
agora. Alguns dormem profundamente e outros tiram uma soneca em algum lugar, 
sendo que um deles, na verdade, acabou de cair no sono em seu próprio laboratório. 
Mas sua consciência ambulante está aqui para ouvir, prestar atenção, sentir a energia de 
vocês e, por sua vez, ajudá-los a compreenderem, não somente como ir além, assim 
como verdadeiramente permitirem-se vagar e expandir-se, embora a chave seja... trazer 
aquela energia de volta, percebem? Como trazer aquela energia de volta... a esta 
dimensão.

Muitos de vocês já tiveram essa experiência. Vocês se abrem e deixam-se vagar e 
atingir os outros domínios, mas quando começam a focalizar novamente toda a sua 
consciência aqui na Terra, vocês a perdem. Vocês a esquecem. A mente assume o 
comando e não consegue compreender aquilo que foi trazido de volta por vocês a partir 
dos outros domínios... então vocês o perdem. E isso gera ainda mais frustração e 
agravamento, pois em algum nível vocês o sabem - no nível do conhecimento em si -
que aquela energia está lá. Vocês sabem que a resposta está lá, porém não conseguem 
entender como trazê-la consigo. E é neste ponto que se encontra hoje nosso estimado 
grupo de cientistas - tentando sentir e saber as respostas, para então tentar levá-las de 
volta.

O Salto Quântico
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Agora consideremos rapidamente o evento do Salto Quântico. Vamos dar uma olhada 
rápida no que está acontecendo ao redor do globo, à medida em que nos aproximamos 
da data de 18 de Setembro de 2007. Todos vocês aqui sabem disso, mas nós estamos 
compartilhando essa informação com nossos cientistas neste instante, de forma que 
alguns deles já estão mais do que depressa anotando: “18 de Setembro? O que vai 
acontecer neste dia?” (risos) Bem, nada... e tudo… É assim que funciona a Nova 
Energia. Nada e tudo ao mesmo tempo...

Esta é a sala de aula da Nova Energia. Vocês são aqueles que passam por ela. Ah, sim, 
há muitos indivíduos, sim, pelo mundo. Mas enquanto um grupo, vocês são O grupo a 
atuar com nova consciência, a nova física que transcende a física tridimensional da 
velha dualidade conhecida de vocês por tanto tempo.

Se vocês pudessem medir a consciência humana, comparando-a ao longo dos milhões e 
milhões de anos em que anjos têm se encarnado na Terra, vocês veriam que há um tipo 
de... detesto usar estes termos tridimensionais, mas trata-se de um tipo de “tabela 
gráfica”. Vamos chamá-la de tabela ou gráfico, embora seja algo que também espirala, 
apresentando movimento circular ou espiralado. Além disso, associada a ela há um tipo 
de velocidade, de forma que vocês quase podem visualizar, numa de suas extremidades 
- aquela que vocês chamariam de lado esquerdo do gráfico - que a espiral se apresenta 
bastante pequena e compacta. Tal se deve ao fato de que, no princípio, a consciência dos 
seres humanos era bem reduzida. 

Entendam que este gráfico se compõe na verdade de muitos gráficos... pois ele é 
multidimensional. Todavia, para fins de seu entendimento aqui, vamos explicá-lo como 
se ele fosse um gráfico tridimensional. Entendam contudo que por detrás da versão 
tridimensional do gráfico existe uma enorme contraparte, aquela que chamaríamos de 
alma ou consciência espiritual da parte angelical de vocês mesmos, a qual não se 
encontra encarnada ou consciente nesta dimensão. Pois sempre há mais uma camada 
logo atrás do gráfico que mostra a interpretação tridimensional da consciência humana.

E aqui estamos nós, na era do “Início da Encarnação”, em que se vê esta pequenina e 
compacta espiral que representa a consciência - a consciência humana. E assim, à 
medida em que o tempo se desdobra ao longo de alguns milhões de anos, a espiral 
começa a se expandir, embora em ritmo muito vagaroso e bem calculado...

Então vocês atingem a época que chamamos de Atlântida, na qual a espiral dá um salto. 
Em meados, por assim dizer, da Era Atlante, nota-se que a espiral não mais segue o 
mesmo curso linear que antes seguia... Sua velocidade é maior. A espiral, subitamente, 
também parece crescer e dá um pulo. E esta é a época de Atlântida, ao término da qual, 
observando-se este gráfico da consciência humana, pode-se também subitamente 
perceber que a espiral agora se reduz em tamanho, porém não em velocidade. O 
tamanho da espiral se reduz, mas não sua velocidade... e isto representa os últimos dias 
de Atlântida, quando a consciência pareceu recolher-se sobre si mesma, embora isso não 
tenha ocorrido de fato. A velocidade se manteve... A taxa de aceleração criou um padrão 
que se estabeleceu, permitindo que a espiral continuasse fluindo sem colapsar...

Posteriormente, no que consideraríamos mais ou menos dez mil anos atrás, esta espiral 
estava crescendo num ritmo bastante previsível. Sua velocidade aumentava a uma taxa 
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previsível. E eis que de repente pareceu realizar outro salto. Não tão grande, não o que 
consideraríamos um salto quântico, mas um salto que levou a uma mudança direcional... 
E aí, mais uma vez, a espiral se abriu, retornando pelo menos ao nível que apresentava 
nos tempos Atlantes, embora agora sua velocidade estivesse aumentando em ritmo mais 
rápido do que jamais havia sido experimentado em Atlântida. E esta é a consciência 
humana… 

E particularmente ao longo do período decorrente desde cerca de dez mil anos até mais 
ou menos oito mil anos atrás, a espiral da consciência humana continuou se expandindo 
e aumentando de velocidade a uma taxa bem consistente. Mas novamente, há dois mil 
anos, passou por outra mudança. A velocidade aumentou ainda mais, de forma que, de 
sua perspectiva humana, poder-se-ia dizer que vocês quase não podiam ver ou 
acompanhar a velocidade da espiral, de tão rápida que se tornou... E quanto mais se 
abria a espiral, mais as distâncias entre os círculos da espiral deixavam de ser 
consistentes...

Vejam vocês: a espiral, no passado, sempre mantivera um espaçamento bem 
padronizado ou bastante previsível entre cada ciclo da espiral. Isto se assemelha ao 
movimento de uma grande roda espiralada que muda de curso. Há dois mil anos, o 
espaçamento entre os círculos individuais internos modificou o próprio espaçamento 
geral da espiral. De forma que, há dois mil anos, havia distâncias muito maiores entre os 
níveis mais externos da espiral que entre seus círculos mais internos. E assim, mais uma 
vez, a velocidade deu um salto.

Estou aborrecendo e entediando vocês, não estou...? (Saint-Germain graceja.) Pelo 
menos o Cauldre! (Saint-Germain e a platéia riem.)

Agora, aqui estamos nós, no passado imediato destes sete anos mais recentes... Mais 
uma vez, a velocidade está aumentando e aumentando e aumentando. As espirais se 
tornam cada vez maiores. E isto é a consciência humana... Levados em consideração 
nesta medição estão fatores como: a atividade humana; a capacidade cerebral; aquilo 
que vocês chamariam consciência ou reconhecimento (percepção) espirituais; o 
relacionamento de um ser consigo mesmo; e o relacionamento de um ser com os outros 
seres em seu mundo exterior. Todos estes aspectos compõem o quociente da 
consciência humana.

E aqui estamos nós agora, a menos de cinco meses da próxima grande transformação. 
Mas esta espiral chamada consciência humana não vai simplesmente se expandir ainda 
mais, ou apenas apresentar mais diferenças entre os pontos internos da espiral, nem 
somente ganhar ainda mais velocidade. Ela muda sua própria natureza inteiramente, na 
qual a velocidade não mais se constitui em uma variável.

Pois a velocidade tende a ser algo linear e tridimensional. A velocidade não mais será 
um fator na Nova Energia. Não estamos falando apenas da velocidade de seus veículos 
ou de quão rapidamente vocês podem trabalhar num determinado dia. Estamos falando 
da própria capacidade de expansão - não somente em termos deste comportamento 
espiralado razoavelmente previsível que vem ocorrendo em sua realidade 
tridimensional. Pois agora, basicamente virá algo que vocês poderiam descrever como 
uma... explosão. Uma explosão, na data de 18 de Setembro de 2007… Nós temos 
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mensurado isto… observando cuidadosamente… E, nesta data que se aproxima, a 
velocidade não mais importa. A própria espiral não mais importa… Elas somem do 
gráfico…

É como se, num certo sentido… se vocês estivessem observando esta tabela gráfica da 
maneira que acabamos de descrever, parecerá que tudo desaparece, que a espiral não 
mais existe e que tudo pára. A propósito, é assim que pareceu aos Maias tempos atrás, 
quando contemplaram a progressão da consciência humana. Eles a viram 
desaparecendo… A previsão deles, aliás, era para o ano de 2012. Eles chegaram bem 
perto, mas não foram precisos. Outras coisas aconteceram... Isso não foi o “destino”, 
mas simplesmente um padrão. E padrões estão sujeitos a algumas mudanças... E em 18 
de setembro de 2007 eles extrapolam a “tabela”...

A Nova Energia “Expansional”

A espiral, num certo sentido, ainda está lá, mas transformou-se numa energia que vocês 
não têm como representar graficamente com qualquer tipo de símbolo reconhecível. A 
energia da velha consciência era espiral, mas a nova consciência é “expansional”. E 
como se desenha algo “expansional”? Pois ela não se expande somente para fora ou 
para dentro, mas em todas as diferentes direções, entrando e saindo de cada uma das 
diferentes dimensões. 

Assim, literalmente - literalmente - pensamentos criadores e idéias criativas podem ser 
disparados para fora desta dimensão física para outro tipo de dimensão, “o domínio do 
não-definido”, não mais sendo reconhecíveis de forma óbvia, mas posteriormente 
encontrando o caminho de volta. A energia expansional, aliás, sempre encontra seu 
caminho de volta até vocês, ao ponto zero, ao Agora.

A energia expansional se origina no Agora. A Nova Energia se origina no Agora. 
Acionada, detonada e disparada em direção ao indefinível, para dentro de todo tipo de 
outras dimensões, dimensões sub-zero, dimensões negativas, as quais, aliás, também 
existem. Não apenas dimensões positivas. Assim como não há somente números 
positivos, mas também negativos. Ademais, não existem somente dimensões positivas e 
negativas, como também... absolutamente não há palavras que descrevam isso... pois 
também existem aquelas que chamaremos de dimensões imprevisíveis… 

Qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer “quê” que vocês possam chamar de 
pensamento criativo pode ser disparado a partir do Agora em direção a estas outras 
dimensões, a tal ponto que pareça que nenhum deles ainda exista. É como se vocês 
tivessem perdido sua idéia ou pensamento e, enquanto humanos, podem frustrar-se por 
causa disso. Mas o que de fato está acontecendo é que eles estão lá “fora”... vagando e 
perambulando, mas não somente isso… eles estão saindo de foco para coletarem 
energias, recolherem informações, angariarem apoio, para poderem voltar diretamente 
para o Agora de vocês. Algo como um efeito-bumerangue. Vocês o lançam para longe e 
ele retorna. E, quando ele volta, parece diferente… com uma sensação diferente… 
Atrelado à energia de seu próprio Gnost e a de suas soluções... E então o desafio será 
certificar-se de que vocês as compreendem. Tudo retorna: todas as energias, todas as 
respostas, de volta ao Agora, mas vocês precisam reconhecê-las e ativá-las... 
Abordaremos isso em alguns instantes...
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O Trabalho dos Cientistas Convidados

De maneira que o trabalho que Tesla realiza com os cientistas que estão conosco hoje e 
o trabalho que vocês estão realizando com eles os ajudam a perceberem algumas destas 
respostas que existem além, permitindo-lhes trazê-las de volta à Terra. Respostas que 
possam ser especificamente aplicadas aos recursos energéticos para o mundo - não a 
partir do petróleo - mas novos recursos de energia para este planeta Terra, os quais 
sejam sempre renováveis e que se tornarão realidade ao longo dos próximos dez anos. 
Pois se tais recursos se manifestassem nesta realidade a um ritmo chocante e alarmante, 
poderiam incapacitar e obliterar muito rapidamente alguns dos velhos sistemas 
financeiros e de distribuição de energia que existem aqui na Terra. Preparem-se para 
isso, Shaumbra, pois vocês o pediram!

Mas eles têm que começar a chegar agora. Precisam chegar. Pois a energia combustível 
que vocês utilizam está chegando ao fim. Tem que haver uma nova maneira. E será algo 
totalmente diferente, nem eólica e nem solar, mas totalmente diferente... algo tão 
simples que a humanidade se perguntará como pôde tê-lo negligenciado por milhares e 
milhares de anos... Mas a consciência não era apropriada e tampouco estava pronta.

Estes cientistas e pesquisadores estão buscando novas formas de facilitar o 
rejuvenescimento do corpo humano. Não necessariamente com o que vocês chamariam 
medicamentos ou diferentes abordagens médicas, mas um interessante tipo de terapia
corporal. Mas eles estão se deparando com problemas, pois não se trata de algo 
previsível. Eles não conseguem entender porque às vezes funciona e às vezes não... E a 
comunidade científica e os sistemas jurídicos estão atados pelo que consideram 
resultados previsíveis e definíveis, ou seja, a expectativa de que se algo é feito uma vez, 
deverá ser replicado repetida e indefinidamente.

Mas a medicina da Nova Energia é diferente. [não falo aqui de “hocus pocus” com as 
mãos, mas da medicina da Nova Energia] E por que ela é diferente? (Alguém na platéia 
grita “Porque é uma Nova Energia!”) Obrigado! Sim! É uma Nova Energia e (Saint-
Germain graceja) também tem a ver com o desejo - ou com aquilo que vocês chamam 
de intenção - dos pacientes, daqueles que se encontram enfermos. Tem a ver com a 
habilidade deles em escolherem participar desta nova abordagem e de seu projeto de 
cura.

Algumas destas coisas já estão sendo testadas agora, particularmente em pacientes com 
câncer, mas os resultados são totalmente imprevisíveis, porque os experimentadores não 
atentaram ainda para o mais básico e simples elemento fundamental em qualquer 
processo de rejuvenescimento: o desejo e a responsabilidade do paciente. Quando o 
paciente não assume a responsabilidade por si mesmo e por seu próprio corpo, torna-se 
muito difícil para que este novo tipo de medicina funcione. Então eles chegarão a essa 
(óbvia) conclusão de que é importante ter-se também a energia do paciente. E alguns de 
vocês estarão de fato trabalhando nesta área. Não necessariamente na parte médica em 
si, mas com a simples tarefa de ajudarem seus clientes a compreenderem que eles 
podem influenciar as mudanças e o rejuvenescimento dentro de si mesmos. Tobias 
apresentará um workshop (Saint-Germain graceja), tão logo o tempo permita, 
evidentemente, que tratará de como orientar os seres humanos que queiram ajudar 
outros seres humanos a rejuvenescerem através de alguns destes mesmos métodos, 
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incluindo como se postar ao lado de seus leitos e ajudá-los a assumirem sua 
responsabilidade.

Portanto, outro aspecto em que estes cientistas estão trabalhando também tem a ver com 
a produção de alimentos. Sim, de comida. Atualmente, na verdade, a produção de todo 
alimento, desde as carnes, passando pelos grãos até às frutas, é relativamente grosseira. 
Não há uma verdadeira compreensão intuitiva acerca da dinâmica existente entre a 
Terra, o Sol, a Lua e como as plantas crescem. Existe algum entendimento básico dos 
solos, mas somente num nível muito limitado e numa abordagem com base na Velha 
Energia, como o de que “se algo plantado num terreno for regado e receber um pouco 
de luz solar, talvez venha a crescer ou não.”

Mas virá toda uma nova compreensão da relação existente entre todas estas coisas, ou 
seja, entre a energia em si, as plantas e os alimentos, a tal ponto que, nos próximos vinte 
anos, toda família que disponha de uma pequena horta ou jardim possa produzir comida 
suficiente para todos os seus membros e também para todos os seus vizinhos. Comida 
que contenha nutrientes e vitaminas e energia pura, em quantidades suficientes para 
sustentar o corpo físico, de modo que vocês não tenham que ingerir estes enormes 
volumes de alimentos. Observo como algumas pessoas, particularmente neste 
continente, abarrotam seus pratos, tentando obter o máximo de nutrição que puderem... 
Mas a maior parte deste volume de comida não se constitui em efetiva nutrição, pois a 
maioria dos alimentos hoje em dia vem com pouquíssima energia da força vital. Mesmo 
os alimentos colhidos frescos nas hortas e pomares chegam com um fator de apenas 
“dois” em termos de nutrição e energia de força vital, quando poderiam facilmente 
oferecer um fator de “trinta” ou “quarenta”. A comida que vocês vêm ingerindo tem, em 
verdade, surtido pouquíssimo efeito sobre seus organismos, de maneira que vocês 
tenham que comer de cinco a seis vezes ao dia.

Mas o corpo e o alimento ingerido não compreendem tudo isso… A própria comida foi 
levada a acreditar que ela requer um certo tipo de base para seu armazenamento e sua 
utilização. Os alimentos poderiam ser de fato mais inteligentes. E estamos em verdade 
nos encaminhando para isso, algo em que está especificamente trabalhando um de 
nossos cientistas aqui presentes: alimentos inteligentes que carregam um alto nível 
daquilo que vocês chamariam energia da força vital, assim como a inteligência de como 
nutrir e redistribuir-se a si mesma por todo o organismo, além de nele armazenar as 
quantidades apropriadas de nutrientes, para que durem dias e mesmos semanas sem que 
se tenha que comer novamente e sem armazenar as substâncias na forma de gordura. 
Isto está chegando, Shaumbra. Algo prestes a tornar-se lugar comum.

E há muitos e vários outros avanços acontecendo com este grupo de cientistas que estão 
conosco aqui hoje. Avanços que serão divulgados após 18 de Setembro de 2007. Não 
necessariamente em 19 de Setembro, mas ao longo dos próximos poucos anos... 
Rápidos desenvolvimentos e avanços tecnológicos; rápidas mudanças na medicina; 
rápidas mudanças no campo da energia; rápidas mudanças na espiritualidade. Sim…
todos eles estão conectados e associados uns aos outros. E começarão a se manifestar e 
a evidenciar-se após 18 de setembro. Eles se encontram em estado potencial, no estágio 
de incubação, por ora... E este grupo de cientistas ainda se sente estagnado e travado 
mentalmente... estagnados porque ainda não compreendem todo este conceito de serem 
capazes de visitar o indefinido e trazer sua energia de volta a esta dimensão. 
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Shaumbra, vocês estão ajudando a facilitar este processo. Não apenas porque vocês 
permitiram que estes cientistas participassem de nosso encontro hoje, sentissem sua 
energia, fizessem conosco esta jornada que estamos iniciando agora e compreendessem 
esta coisa chamada consciência quântica. Não somente por causa de tudo isso, mas 
porque, enquanto estiverem realizando o trabalho deles e obtiverem novos avanços, 
precisarão de quem os auxilie a colocar este desenvolvimento em prática.

Pois quem ensinará aos outros seres humanos como permitir curar o próprio corpo 
através destas novas tecnologias? Quem lhes ajudará a estruturar e definir, de uma 
maneira realmente ‘Nova Energia’, algumas de suas novas aplicações, como esta fonte 
de energia não proveniente de combustíveis? Quem lhes ajudará e, particularmente, 
aconselhará os seres humanos nesta nova espiritualidade, que não tem a ver com 
religião ou técnicas, não se vale da execução de antigas cerimônias nem mesmo de um 
diferente conjunto de regras, mas de uma espiritualidade verdadeiramente nova que 
permita às pessoas integrarem a essência de sua humanidade com a absoluta e pura 
essência de sua divindade, sem desagregar-se mentalmente?

Shaumbra, vocês sabem, a partir de tudo pelo que vivenciaram aqui, ao longo destes 
anos, que este é o desafio, que este é o campo de batalha. Sim, este é o campo de 
batalha. Vocês têm, de um lado, sua humanidade, com todos os seus maravilhosos 
atributos e, de outro, suas limitações, porém com sua beleza. A condição humana é bela. 
É belíssimo ser capaz de sentir as coisas de uma maneira que nenhum anjo pode... A 
habilidade de experimentá-las e vivenciá-las de um jeito muito real e físico, de formas 
que nenhum anjo jamais poderia. Uma experiência tão profunda, tão real, tão sólida e 
que tem tanta beleza em si... Intrínseca beleza. Mas quando vocês tentam mesclar o que 
chamamos ‘o divino’, a essência de vocês, sua verdade, sua pureza e sua absoluta 
confiança... quando tentam colocar estas duas coisas juntas, isso cria um conflito e uma 
colisão, os quais acontecem na mente. Em sua mente... E este é o campo de batalha.

Em última instância, este choque pode afetar o corpo, mas ele tem seu lugar na mente, 
na forma de incerteza, medo, controle, escuridão e solidão. A falta de entendimento 
sobre como isso funciona é que gera o terror nas mentes humanas. A percepção e a 
sensação que a mente tem de... ‘estar-se lançando em algum tipo de profundo inferno e 
num pesadelo’, em função desta batalha que se desenrola...

Quem ensinará aos seres humanos como utilizar algumas das modalidades da - como a 
chamaremos? - nova tecnologia espiritual? Quem lhes ensinará como inspirar suas 
próprias consciências, de forma que seus cérebros não se sobrecarreguem e eles não 
acabem no consultório de algum psicólogo da Velha Energia e de lá saiam tomando 
medicamentos extremamente ineficazes, os quais também destroem a vontade interna, a 
própria vontade divina no ser humano e sua própria divindade? Quem ensinará a este 
seres humanos, Shaumbra? Este é o motivo pelo qual nos dirigimos a vocês, afirmando 
que a mudança chegou. Está aqui. E a hora é agora...

Energia em Movimento

Mas o que está acontecendo hoje na Terra, e a razão pela qual vocês têm sentido tantas 
coisas e vivenciado tantas experiências é que a energia está em movimento. As energias 
estão em movimento neste exato momento. Não o velho e conhecido movimento da 
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velocidade e da expansão, mas um movimento em direção ao que está além... Uma 
movimentação em direção a áreas onde os seres humanos jamais estiveram antes, 
enquanto se encontram em sua condição humana. A energia está em movimento por 
todo o mundo e às vezes vocês acham que o mundo está ficando louco ou, se o mundo 
não está enlouquecendo, pelo menos vocês estariam. Compreendam que se trata apenas 
de energia em movimento, afetando tudo, inclusive as pessoas que não entendem 
quaisquer destes conceitos. E isto é mais difícil para elas, em certo sentido, pois não têm 
a mínima idéia do que está acontecendo. Elas não sabem o porquê de tudo agora parecer 
tão turbulento e multifacetado. 

Os seres humanos estão muito acostumados a observarem apenas uma específica 
camada dimensional de energia e ficam confortáveis com isso, tornando-se “gordos e 
felizes”... É claro que reclamam e gritam o tempo todo querendo se libertar, mas quando 
a energia se movimenta como agora, de uma forma nunca antes experimentada, eles se 
sentem bastante desconfortáveis. E o que acontece como resultado disso? Quando seres 
humanos não compreendem nem assimilam energias em movimento num sentido 
multidimensional, começam a enlouquecer... Tiroteios em escolas, seqüestros, 
atividades terroristas, suicídios, depressão e todas estas outras coisas. Fúria, violência e, 
provavelmente pior que qualquer dentre todas estas coisas, uma [in]compreensão 
bastante pervertida e distorcida de sua energia sexual. Porque quando a energia está em 
movimento, sendo a mente o campo de batalha, adivinhem o que se insinua? O vírus da 
sexual energia se aproveita para pervertê-la, contorcê-la e sugá-la. É o que está 
ocorrendo agora no mundo. A energia está em movimento...

E está acontecendo em cada um dos diferentes níveis, inclusive naquilo que vocês 
chamariam níveis religiosos. Temos falado muito das religiões, pois a religião tenta 
possuir a consciência. Não estamos falando aqui de qualquer religião específica, mas 
das religiões em geral... as religiões são meramente criações fabricadas pelos seres 
humanos. Nada têm a ver com Deus. Elas não compreendem Deus. O “Deus” delas é 
um homem com atributos humanos. Nesta época atual, as pessoas estão em melhor 
situação sendo atéias que religiosas, pois as religiões não compreendem a verdadeira 
definição de Deus. Nunca se aventuraram no domínio indefinido do “sans definition” e 
continuam tentando definir Deus, embora o tenham feito por milhares e milhares de 
anos, à imagem delas próprias e também à imagem das limitações de suas próprias 
mentes... 

O mundo têm agora portanto várias religiões, as quais controlam de setenta a oitenta por 
cento dos seres humanos - e praticamente toda a consciência humana - sobre a Terra. E 
estas religiões, pelo menos as principais, têm aguardado o retorno do Messias. Têm 
esperado a volta de Jesus. Aquele que deverá salvá-los… E têm estado esperando… 
esperando... e esperando... geração após geração após geração...

É natural supor que, em algumas daquelas gerações, alguém sábio se levante e diga: 
“Mas isso não aconteceu com você, papai... O Messias não veio até você, vovô... O 
Messias não apareceu para nosso tataravô… Talvez - apenas talvez - o Messias nunca 
venha...” (risos da platéia) “Talvez o Messias tenha ficado realmente esperto, 
abandonado este planeta, atravessado a “Ponte das Flores” [descrição de Shaumbra para 
a transição entre esta vida terrena e as dimensões angelicais] e dito adeus à família...” 
(mais risadas) Talvez o Messias, havendo concluído a missão dele em sua última vida 
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na Terra, tenha dito: “Agora é com vocês. Não me chamem de volta, pois vou para o 
meu Terceiro Círculo. Tcha-aau!” (Saint-Germain ri, a platéia aplaude e cai na risada...)

Devo admitir que ainda estou um pouco “alto” após nossa Escola da Ascensão, onde 
chamei alguma atenção por fazer algumas coisas bastante... incomuns. E se vocês 
acham que Tobias é o “bad boy” da nova era... (muitas risadas da platéia e gracejos de 
Saint-Germain, que se refere a uma entrevista de jornal com Geoffrey Hoppe, cuja 
manchete chama Tobias de o “Bad Boy” da Nova Era.) Então, Shaumbra (Saint-
Germain ainda rindo...), como eu disse, hoje eu sou apenas o professor substituto...!

Mas eis que aí estão as religiões aprisionando a consciência e aguardando o Messias... 
Mas o Messias não está vindo. Essa foi uma promessa velha e barata que a igreja 
lançou, para que as pessoas continuassem esperando e fossem mantidas no controle. O 
Messias não voltará. Ou melhor, se vocês preferirem ver a coisa pelo ângulo mais 
otimista, vocês podem dizer-se seu próprio Messias. Vocês são sua própria semente 
crística. Vocês são a Nova Energia. E se quiserem considerar o tema sob uma luz ainda 
mais otimista, pode-se dizer que o Messias não foi uma pessoa, mas um evento. O 
Messias é um salto quântico da consciência da humanidade. Isto é o Messias. Mas não 
esperem que algum barbudo venha perambulando montado num asno para salvar o 
mundo…! (muitas risadas) Muito bem... Continuemos a conduzir Cauldre para os 
domínios exteriores sem definição...

Enfim, o que ocorre agora é que a consciência humana esteve por muito tempo em um 
tipo muito longo de torpor. Também esteve se movendo e expandindo e, contudo, 
cochilando... Esteve dormindo e está despertando deste sono agora. De forma que por 
todo o mundo há energia em movimento, energia em transformação e transição. E esta é 
a razão pela qual vocês vêm sentindo tantas destas coisas que podem ser interpretadas 
como ansiedade ou tensão. Vocês podem interpretá-las como sinais da cada vez mais 
rápida aceleração de tudo, o que às vezes pode ser difícil de acompanhar.

Ultimamente muitos de vocês têm experimentado a sensação de que “Algo chegou e 
está bem aqui, mas não sei bem o que é... Não tenho certeza de como acessar essa 
energia, mas sei que ela está aqui...” Muitos de vocês têm tido a sensação de estarem 
prontos para deixarem partir o que é velho, desapegarem-se dos modos antigos, mas não 
sabem exatamente como... Alguns de vocês até percebem quando conseguem liberar 
algo velho, mas esse algo continua “grudado”. Não quer partir... E isto é real porque, 
num certo sentido, estes velhos aspectos foram investidos de autoridade, posse e poder.

A Velha Energia de vocês e seu ‘velho eu’ estão investidos em si mesmos e não querem 
ir embora. Desejam continuar a ficar por aí, mesmo que já tenhamos essa coisa 
tremenda chegando, chamada Nova Energia. E em movimento estão muitos diferentes 
níveis de energia, cada nível em seu próprio movimento, algo que está acontecendo, a 
propósito, não apenas na Terra. A energia está em movimento agora até mesmo nos 
domínios celestiais e nas dimensões próximas à Terra. Alguns de vocês vão até lá, 
particularmente durante suas jornadas oníricas [sonhos] e sabem que há algo diferente 
lá. A energia está em movimento…

Vocês gostam de visitar as dimensões e os domínios próximos à Terra e, no caso de 
alguns, em seus pequenos espaços próprios... onde alguns de vocês construíram 
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pequenos chalés ao estilo de Tobias. Alguns de vocês têm belos gramados... E outros 
poucos têm até seu próprio e especial pico de montanha nos domínios próximos, e 
gostam de ir até lá simplesmente para relaxarem... Mas recentemente, quando vocês 
viajam até lá, não é mais tão relaxante. Pois em seu belo e pequenino refúgio no alto da 
montanha, aonde gostariam de chegar, o vento agora sopra forte... As nuvens vêm se 
acumulando e, a despeito do que vocês tentem para afastá-las - dizendo “Esta é minha 
realidade, caramba!” - começa a chover... (risos da platéia) Tudo isso porque vocês 
estão sentindo os atuais efeitos da energia em movimento...

É como se, mesmo agora, num dia qualquer, brilhante e ensolarado, radiante com a 
sensação da Nova Energia, as nuvens possam se insinuar e acumular... As nuvens da 
Velha Energia podem sombrear ou escurecer um belo ‘Dia de Nova Energia’, ou pelo 
menos dar a vocês a impressão de que assim é... Mas lembrem-se… Se vocês 
expandirem sua energia além das nuvens, o que está por detrás delas? O Sol! A Nova 
Energia!

Mas tudo faz parte da atual dinâmica da energia em movimento. Tudo pode parecer a 
vocês estar revirado e de cabeça para baixo, quando nada parece estar funcionando e 
vocês tentam recompor-se... Mas esse é um processo natural e apropriado, que tem a ver 
com sua própria energia pessoal em movimento agora... com as mudanças internas e 
corporais pelas quais vêm passando.

Seus corpos estão despertando agora, Shaumbra. Eles têm estado em suas próprias 
versões de estagnação ou marasmo... num tipo de estado conscientemente anestesiado, 
no qual seus organismos não sabem nem mesmo o que fazer. E é por isso que eles não 
têm rejuvenescido como verdadeiramente sabem fazer. Todavia estão agora despertando 
e percebendo que dispõem de sua própria energia rejuvenescedora. E sabem muito bem 
como serem eficientes em termos de fluxo de energia.

Seus corpos, neste exato momento em que me dirijo a vocês, estão em verdade 
clamando... Eles conhecem a biologia da Nova Energia, que não é física, mas um 
atributo de consciência... quase como uma contraparte paralela de sua biologia física. 
Ela existe e seus corpos físicos sabem disso. E é para ela que eles clamam, pois desejam 
a ela integrar-se. Querem unir-se a ela. E sabem que ela pode se curar de uma maneira 
completamente nova. Portanto seus corpos a ela clamam, dizendo: “Olá! Há alguém 
aí?” (risos) “Venha... Eu sei que você está aí… Aproxime-se. Esteja comigo agora em 
tudo isso.” Eis aí, mais uma vez, onde nos deparamos com nossa ‘pedra de tropeço’. 
Bem aí… Nova Energia, nova consciência, novas invenções, nova espiritualidade... 
tudo isso está aí, mas como vocês chegam ao último estágio, à fusão final? Como atingi-
los...?

“Sans Definition” - Sem Definição

Com dois simples passos… dois simples passos… O primeiro é o que Tobias falou 
acerca da dimensão ‘sans definition’ [sem definição]: sair da mente e ir além. Porque no 
momento em que vocês começam a tentar anexar-lhe palavras, ela desaparece de novo. 
Ainda está lá; ainda existe; apenas sai do foco de sua percepção consciente. No instante 
em que vocês tentam formar sobre ela idéias mentais, ela desaparece. É realmente um 
jogo de esconde-esconde muito estranho… Não que ela queira, mas ela sabe demais 
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para se deixar prender por sua mente. E isso ela não vai... Ela sabe como não chegar até 
esse ponto. Não pela ‘porta da frente’, pelo menos. Ela contudo virá de lindas formas, 
em que a mente e as limitações humanas não tentem sufocá-la. Pois ela não pode ser 
aprisionada ou pega numa armadilha. Ela pode ser integrada, porém nunca, nunca pode 
ser sufocada.

E é por isso que ela parece desaparecer assim que se chega perto dela, justamente 
quando vocês se sentem prontos para uma grande transformação. Se a mente de vocês 
tenta jogar sua rede ao redor dela, ela desliza para longe... Mas quando adentrarem o 
que Tobias chama de espaço sem definição, um espaço de abertura e pureza, onde vocês 
e sua consciência possam se expandir, indo ao encontro do grande indefinido de si 
mesmos, poderão os dois dançar e casar-se e co-existir juntos neste momento do 
Agora...

E lá vamos nós... agora! Vocês têm praticado, é claro... diligentemente feito todos os 
dias seu dever de casa com a ‘sans definition’... E é para lá que nós vamos agora. Jodie, 
música, por favor, na flauta? (Alguém na platéia diz “oh-oh…”) Oh-oh, sim senhores! 
Vocês deveriam estar preparados para isto… (Saint-Germain graceja…) E agora solicito 
que nossa querida moderadora toque música, mesmo sem ter sido previamente avisada 
sobre isso... Notas suaves... você saberá exatamente o que tocar. Estarei movendo seus 
dedos junto com você, que estará respirando comigo também...

Então, Shaumbra, respiremos profundamente…

Estou pedindo música porque esta música em particular, que foi tocada hoje, é ‘sans 
definition’, sem definição... Aberta... Muito aberta…

Ouçamos a música e permitam-se ser audazes e ir para onde não há necessidade de 
definição...

(A música começa a ser tocada na flauta…)

Continuem respirando...

(Pausa)

Convidemos nossos doze cientistas e Nikola Tesla para que se unam a nós, 
prosseguindo todos nós para estes domínios exteriores...

(Pausa)

... onde a mente não tem que prosseguir...

... agora permitam-se vagar por lá...

(Pausa)

Aqui fora é lindo... perfeito...
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(Pausa)

Continuem respirando... 

(Longa pausa após o término da música)

Obrigado a vocês!

Viram só? É de fato muito simples. Vocês não precisam se estressar ou se esforçar para 
isso. Uma vez que realmente se permitam o seu próprio ‘ir além’, não é tão difícil. E o 
descobrirão ser rejuvenescedor e refrescante. Em verdade seus pensamentos e sua mente 
apreciarão este descanso que lhes derem. E sua mente rapidamente compreenderá que 
não precisa controlar essa parte de vocês, nem formular sequer uma palavra, 
pensamento ou idéia ao redor deste espaço sem definição.

Vocês descobrirão que há muito mais acerca de si mesmos do que jamais souberam, 
existindo em outros domínios, aos quais não tinham acesso, mas que sempre esteve lá... 
Sempre a “meia respiração” de distância apenas... Embora tenha parecido estar a 
milhões de anos-luz... Assim, parecendo que jamais encontrariam sua divindade, vocês 
criaram seus próprios falsos deuses e aquilo a que eu chamaria falsas religiões, 
venerando coisas como almas-gêmeas e cristais... Vocês tentaram de tudo, pois estavam 
por demais desesperados e saudosos... E lhes pareceu que vocês nunca chegariam lá, 
criando até mesmo alguns conceitos muito estranhos sobre o que seriam Deus e a 
divindade...

Mas agora, à medida em que se permitem ir ao domínio do indefinido... o seu próprio 
indefinido... o seu próprio eu indefinido... à medida em que aprenderem a desapegar-se 
da necessidade de aplicar pensamentos ou estruturas ao redor dele, verdadeiramente 
virão a conhecer-se e, neste conhecimento de si mesmos, saberão cada resposta para 
toda e cada pergunta que qualquer de seus aspectos humanos já expressaram. Tão 
simples e tão belo…

Trazendo a Energia de Volta à Terra

E agora a próxima parte. Vocês adentram estes domínios sem definição, onde existem 
as respostas. E estas são potenciais, aí jazendo neutras ou latentes. Tudo aqui é - e está -
disponível. Toda a questão é… como trazê-las de volta para esta dimensão aqui na 
Terra?

Em primeiro lugar, vocês devem ser capazes de irem até lá. Se vocês nunca 
ultrapassarem a consciência da Velha Energia, jamais compreenderão realmente quão 
facilmente as respostas podem ser trazidas de lá para cá. Assim, essa percepção é o 
primeiro passo - a percepção consciente de que o domínio sem definição existe... A 
percepção consciente de que ele existe, talvez não numa forma que vocês esperavam 
que ele existisse ou devesse existir, pois isso em si mesmo constitui uma limitação. Ele 
existe lá fora, mas numa forma simples, ingenuamente inocente e simples, mas que 
vocês podem trazer até aqui.
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Mas... e se vocês se perguntarem, “Mas ‘o que’ estou trazendo comigo de volta? Tenho 
de saber o que há nestas caixas e pacotes e em tudo o mais que eu trouxe de lá.” Não... 
nada disso... Agora vocês simplesmente se perderam... Isso é tão simples quanto 
respirar. Tão simples quanto o reconhecimento consciente de que vocês estão 
permitindo que o que existe lá possa vir para o seu espaço seguro aqui. Se a energia de 
vocês não for segura, ele não virá... Tobias - e eu também, em alguma medida - lhes 
temos falado extensivamente sobre o seu espaço seguro. Não daquele que criamos para 
vocês, mas o seu próprio espaço seguro.

E esta energia é a Nova Energia. Sua nova consciência está aqui, pronta para chegar,
mas se vocês não têm um espaço seguro, uma morada segura; se vocês estão zunindo 
frenéticos por aí, loucos e preocupados e irritados e todas essas outras coisas; se vocês 
estão sendo alimentados pelo vírus da energia sexual e portanto se alimentando da 
energia de outros, vocês não têm um espaço seguro.

Se vocês não sabem como respirar profunda e conscientemente, vocês não têm um 
espaço seguro. Se vocês não conseguem sustentar uma respiração profunda e consciente 
- o hálito do conhecimento de si mesmos, o qual também é o alento da aceitação de si 
mesmos - vocês não têm um espaço seguro. E não importará o quanto vocês tentem 
trazer esta energia de volta... ela não estará disponível nem desejosa em vir com vocês...

Trata-se portanto da compreensão consciente, da respiração e da segurança - segurança 
significando a aceitação de si mesmos e de Tudo O Que É. Então aquela energia estará 
pronta para ser trazida, e de forma muito simples. Verdadeiramente simples. E ela pode 
ser trazida tão simplesmente quanto tocar um dedo em seu terceiro olho. Qualquer dedo 
que vocês quiserem… não importa. (A platéia ri pois Saint-Germain usa primeiro seu 
dedo médio e depois um outro dedo.) Um único dedo. Ora, isso não é tão especial... um 
dedo tocando seu terceiro olho. Vocês não o estão realmente - ou necessariamente -
ativando, mas realizando um ato de conscientização: “Eu estou pronto para isso.” É este 
seu dizer ‘que estão prontos’ que traz essa energia até aqui, pois vocês estão prontos 
para aceitá-la em sua vida. Vocês estão prontos para conhecê-la e recebê-la. Então que 
assim seja. Permitam que ela se desdobre e se expanda naturalmente em sua vida. Não 
tentem forçá-la nem tenham todas essas expectativas. E ela virá… nas formas mais 
belas e simples e fáceis…

E é simples assim, Shaumbra. Simples - levamos sete anos para isso - mas é de fato 
simples assim. E assim quisemos que este grupo de cientistas e Tesla estivessem aqui 
hoje para entender a simplicidade de tudo isso, para compreender que a física da Nova 
Energia é absolutamente simples e autêntica. A Velha Energia não é autêntica. Bem que 
eu poderia me engajar em todo um Shoud sobre isso… “A Nova Energia é simples e 
autêntica.” E vocês podem trazê-la facilmente, sem estresse ou expectativas. Pois ela 
está aí, simplesmente… E ela começará a se integrar com vocês e com tudo o que 
acontece dentro de vocês, de maneira fácil e simples. E, mais uma vez, por favor 
liberem as expectativas do que acham que ela fará... Ao invés, observem e sejam parte 
do que ela estiver fazendo.

Façam Algo
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Muito bem. Isso nos leva à parte seguinte e final desta discussão. Vocês acabaram de 
trazer sua Nova Energia, o que quer que tenha acontecido. Ela está aí com vocês agora, 
em sua realidade. Não é mais uma sombra nem uma realidade paralela. Ela se encontra 
agora integrada. 

Então, Shaumbra, isso é importante: façam algo. Façam alguma coisa. Se a energia 
simplesmente ficar lá parada, ou ela se tornará dormente, ou se desvanecerá de sua 
efetiva realidade nesta dimensão ou, em alguns casos, irá implodir em vocês. A Nova 
Energia é energia em movimento. Façam algo em sua vida. Escrevam um livro, 
comecem um negócio, corram uma maratona, todas as opções acima, mas façam alguma 
coisa. Levantem-se de sua cadeira-preguiçosa. (risos) Se vocês têm alguma cadeira 
reclinável, joguem-na fora - hoje mesmo! Este é um gesto simbólico do desapego a 
algumas das velhas maneiras “traseiro gordo” de ficarem sentados sem nada fazerem, 
Shaumbra. E levantem-se dessa cadeira-preguiçosa... sim, eu disse isso!

Façam algo, Shaumbra. Façam qualquer coisa que vocês escolherem. Façam aquilo que 
faz seu coração cantar. Toquem flauta diante de um grupo. Escrevam um livro, 
publiquem-no e divulguem-no ao mundo. Atravessem seu país a pé. Façam algo que 
vocês nunca fizeram antes. Arrumem um trailer e vão passear na neve. O que quer que 
seja, mas façam alguma coisa. E esta é a época magnífica e este é o momento 
absolutamente essencial, para que vocês façam uso de sua energia criativa.

Parem de reclamar de seu emprego. Demitam-se. Parem de se perguntar onde estará a 
abundância de vocês. Manifestem-na. Parem de usar seus cônjuges ou companheiros ou 
filhos como razão para não se realizarem. Pois este não é um motivo nobre, nem belo. 
Portanto façam alguma coisa.

Eu sei que todos vocês têm sonhos e aspirações. Muitos de vocês falaram 
eloqüentemente no passado diante de outras pessoas sobre as grandes coisas que iriam 
realizar. Agora façam-nas. Executem-nas. Movam a energia dentro de si mesmos. Isso 
permite que o novo se molde e se mescle com a totalidade de vocês. Permite que a 
energia continue em movimento. Permite que a eficiência se expresse. Façam algo. 
Reclamar não conta; reclamar não é ‘fazer alguma coisa’. Façam algo em suas vidas que 
lhes satisfaça em primeiro lugar e também realize e preencha vocês. Vocês não estão 
fazendo isso por outras pessoas. Vocês não estão fazendo isso por qualquer outras razão 
que não seja a criativa expressão da expansão da energia...

Tobias, Kuthumi e eu estaremos todos reforçando este ponto repetida e continuamente. 
Façam algo imediatamente. Qualquer coisa. Integrem e movimentem a energia. Se 
vocês o fizerem, se vocês permitirem que esta energia venha até a sua realidade, notarão 
sua alegria e sua realização e quão facilmente ela funciona e flui... E vocês se 
perguntarão o porquê de não lhes termos dito isso antes. E então lhes diremos que já 
lhes dissemos sim para que fizessem isso antes... Portanto, Shaumbra, mantenham a 
energia em movimento.

Dever de Casa

Um ponto final. Um último ponto - meu dever de casa para você - como seu professor 
substituto. Seu dever de casa deste mês é um pouco incomum e diferente, mas você verá 
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a beleza dele. [falando para cada um de nós, individualmente] Leve você mesmo para 
jantar fora. Só você. Saia. Não fique em casa. Vá a um restaurante. Leve você mesmo 
para jantar. Converse consigo mesmo/a, porém não muito alto… (risos) mas 
compartilhe consigo esta experiência de jantar com você mesmo/a. E observe: É 
confortável estar com você mesmo/a ou não? Ah sim… providencie duas cadeiras livres 
lá… certamente! Leve você mesmo/a para jantar. Você paga, a propósito. (muito riso) E 
fique sabendo como é estar consigo mesmo/a. E logo, logo, você estará cantando, tal 
qual eu faço: “Ninguém faz melhor do que eu...”

Eu sou Adamus Saint-Germain, e assim é…

Tradução para o Português:  Estêvão Veríssimo    estevao@teacher.com

A Série do Professor: SHOUD 10:

"ENERGIA EM MOVIMENTO" - Perguntas e 
Respostas

Adamus Saint-Germain canalizado por Geoffrey Hoppe

5 de Maio de 2007

Eu sou, sim eu sou, Adamus Saint-Germain. É emocionante estar hoje aqui com vocês 
para este Shoud. Algumas vezes todo este assunto de espiritualidade se torna muito 
tedioso, muito vulgar. Vocês já notaram quão freqüentemente as pessoas religiosas – até 
espirituais, da nova era – tendem a ficar muito deprimidas na energia? A minha intenção 
hoje, baseada na intenção deste Shoud, ou em vocês, é manter as coisas se movendo, 
encontrar o humor, encontrar a alegria e as bênçãos em todo e cada dia.

Assim sem mais alvoroço, vamos começar com aqueles que ousem fazer as perguntas 
hoje.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 1: (lida da Internet por Linda): Como você sabe, eu 
tenho tido transtornos com entidades com meu filho. Eu sinto um em volta dele ou de 
mim mesma como um demônio. Eu não sei como lidar com isto. Por que isto está 
acontecendo? Eu experienciei o espaço da liberdade da ilusão e percebo que até que eu 
esteja neste espaço e tenha total lembrança e domínio deste espaço, eu serei ainda uma 
vítima. Eu sei que o meu medo e as minhas crenças alimentam esta entidade. O 
problema é que eu nem sempre estou em um espaço e eu, enquanto humana, estou 
apavorada. Eu estou tentando não lhe dar qualquer energia, mas eu não posso fingir que 
não esteja com medo. Na última noite ele disse que me conhece. Isto é verdade?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolutamente.
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SHAUMBRA 1: Algumas coisas me parecem familiares, mas eu não posso me envolver 
nisto. Eu tenho uma crença maior para observar?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. Quando você tem a visita destas entidades, 
Shaumbra, você sente uma energia se estendendo ao redor e particularmente se nutrindo 
de você, à revelia ela vai ser um aspecto seu primeiro. Ela vai ser um destes seus 
fragmentos desassociados que ainda está se prolongando. Talvez um fragmento de outra 
existência, mas muito freqüentemente um aspecto seu até desta existência. Você é muito 
hábil, você é uma criadora tão magnífica que pode se disfarçar até destas entidades 
como algo fora de você mesma, mas compreenda que isto é um fragmento seu.

Agora, com qualquer destas entidades, sejam elas um fragmento seu ou exterior a você, 
você – a essência que existe neste momento do Agora, aquele que está consciente destes 
pensamentos – é o Mestre... é o Mestre no momento – em cada momento – e você pode 
literalmente exigir que estas entidades partam. Se for uma entidade externa, o que 
acontece – elas farão jogos com você às vezes, com a intenção de que elas tenham 
controle ou poder sobre você – exija simplesmente que elas se afastem do seu lugar de 
mestria. Elas têm que fazer isto, a propósito. E se elas não partirem da primeira vez 
porque elas não acreditam em você necessariamente – por que elas deveriam acreditar 
em você quando você não acredita em você mesma? – exija três vezes. Use o Eu Sou. 
“Eu sou o Mestre. Eu exijo que você parta. Eu sou o Mestre”. Diga isto o tempo 
suficiente para você mesma, para que possa até a acreditar nisto! Mas use estas palavras 
simples.

Agora se é um aspecto seu, deixe este aspecto saber que você é o Mestre. Deixe com 
que ele saiba que ele é apenas um aspecto seu e sem você ele nada é. Sinta a energia 
deste aspecto. Sinta onde está bloqueado, ferido ou dolorido e então libere esta energia. 
Você não está tentando anular este aspecto, você está liberando as suas energias 
bloqueadas. “Eu sou o Mestre, portanto, eu libero as energias bloqueadas, feridas ou 
distorcidas de você.”

Agora, você está mais forte para lidar com uma energia externa, porque você conhece 
todos os seus artifícios. Você conhece as suas falhas e fraquezas, e esta entidade vai 
tentar enganá-la. Ela vai tentar lhe dizer todos os tipos de coisas; que ela não pode partir 
até que você lhe dê todas estas coisas; ela vai colocar culpa em você; ela vai tentar 
enganá-la, talvez até lhe diga que não é você. Mas novamente, você retorna ao “Eu sou 
o Mestre, portanto eu libero todas as energias que não me servem mais – e você não me 
serve mais! Assim eu lhe libero de volta a sua pura essência”.

Simples como isto. Se você tornar mais complicado do que isto; se você se envolver em 
extensas discussões com estas entidades; se você lhes permitir que continuem a voltar; 
se você lhes der uma polegada, elas quererão um pé. “Eu sou o Mestre e eu o libero de 
suas energias bloqueadas. E assim é”. É simples assim. Elas irão embora. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 2: (um homem ao microfone). Olá, Adamus. A minha é 
uma pergunta bem fácil sobre a saúde. Por que as minhas mãos doem e formigam tanto?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: As suas mãos doem e formigam em parte porque 
você... há várias razões aqui, mas a energia não está circulando em suas mãos e ela não 
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quer seguir por todo o caminho através de suas mãos, mas ela também quer viajar para 
fora de suas mãos. A energia quer ser usada para outras coisas, coisas criativas, coisas 
que você está se impedindo de fazer. Agora você sabe que tem muitos sonhos. Você fica 
até tarde da noite, assim falando, trabalhando em todos os tipos de coisas, mas você não 
as está aplicando. Você não as está trazendo para a Terra. Você não as está fazendo 
aqui, e as suas mãos estão simbólica e basicamente dizendo que você não está 
aplicando. Você está bem aqui (apontando para a cabeça), você está lá fora, mas não a 
está aplicando. Você não está deixando esta energia fluir para esta realidade e fazer 
algo. Nós não estamos apenas falando em fazer, digamos, algo mecânico ou físico, mas 
a energia pode fluir através de suas mãos para estas criações.

Agora, observando a sua energia neste momento, você tem acima de 300 criações 
diferentes e ativas nos outros reinos e parte disto está drenando a sua energia. Tente 
escolher apenas três neste momento para se focalizar (risos). Esta é uma das razões 
porque você está preso em coisas muito diferentes. Mais cedo ou mais tarde você 
poderá fazer todas elas, mas escolha três e comece a fazê-las agora nesta realidade. 
Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 3 (lida da Internet por Linda): Por que Geoffrey Hoppe 
começou o Círculo Carmesim? Foi outro de seus empreendimentos comerciais ou ele 
estava verdadeiramente querendo ajudar aos outros? POR FAVOR, EXPRESSE A SUA 
VERDADE! (Linda diz “E isto está com letras maiúsculas”.)

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Eu sou bom em expressar a minha verdade (risos) e a 
minha verdade é que o meu querido Senhor Hoppe não iniciou o Círculo Carmesim e 
nem o Conselho Carmesim, ele foi um canal da energia Shaumbra. Ele foi o único 
quando vocês estavam todos aguardando nesta existência, enfileirados e prontos para 
começar o trabalho da Nova Energia, e nós dissemos: “Alguém tem que começar 
primeiro”. O restante de vocês deu um passo atrás e ele permaneceu no lugar... (a 
audiência e Saint-Germain riem). Ele está realmente concordando uma vez comigo! 
(mais risos)... e fez o trabalho. Agora, isto volta à primeira questão – já a fazendo. Isto 
volta à essência do Shoud hoje – já o fazendo. Faça algo.

Assim aqui temos um grande potencial que foi criado em outros reinos, chamado de 
“Shaumbra na Terra nesta era do Salto Quântico”. Fazer o seu trabalho requer uma 
combinação – para qualquer um de vocês – requer uma combinação do que 
chamaríamos de habilidades multidimensionais, ou o que vocês chamariam algumas 
vezes de habilidades espirituais, e isto também requer as habilidades muito práticas em 
interagir com a consciência atual da Terra.

Assim como vocês recebem este conceito da Universidade Shaumbra enquanto ela 
existia nos outros reinos? Como vocês assumem o acordo que os Shaumbra tinham dos 
Templos de Tien, nos tempos de Yeshua e o colocam agora em aplicação prática? Como 
vocês o trazem à Terra? A essência de sua discussão hoje. Vocês já podem pensar sobre 
isto, vocês podem se divertir com ele e ponderar em um estado de sonho que “isto não 
seria bom”; ou vocês poderiam fazê-lo.

Quando chega ao ponto de fazer realmente, não há ninguém, exceto talvez eu mesmo, 
que compreenda como fazê-lo tão bem quanto um Shaumbra. Vocês são aqueles que 
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vivem agora na forma humana. Isto é por que, geralmente, nós não lhes dizemos o que 
fazer como Círculo Carmesim e Shaumbra na Terra. Vocês sabem os prós e os contras 
de interagir com os humanos, de interagir com a lei, de interagir com as finanças, e 
interagir com todas estas coisas. Vocês sabem como fazer isto. Assim nós deixamos isto 
por conta dos especialistas, que são vocês. Como vocês reúnem uma associação global 
pelo mundo inteiro dos professores da Nova Energia? Como vocês arrecadam fundos 
para isto? Como vocês continuam a expandi-la? Como vocês a comercializam? Estas 
são as questões dos humanos na Terra, conhecidos como os Shaumbra. Nós as deixamos 
para vocês.

Em resposta a sua pergunta, quaisquer destas atividades envolvem fluxo de energia, e o 
fluxo de energia vem de múltiplos níveis. Um destes níveis, absolutamente, e eu sou um 
especialista nisto, é o nível do dinheiro. Em minha existência onde eu fui conhecido 
como Saint-Germain, eu era freqüentemente criticado porque era mais rico do que 
qualquer um poderia imaginar. Eu podia comprar reis; eu podia comprar países; eu 
podia comprar carruagens; eu podia comprar jóias – e eu comprei muito disto! (risos). 
Eu o fiz porque eu apreciava em fazê-lo, eu o fiz porque eu estava provando um ponto 
aos outros, eu o fiz porque é apenas energia.

Assim eu quero considerar aqui, em minha verdade absoluta: Se você tiver um 
momento difícil com dinheiro e com o fluxo de dinheiro e deixar a abundância se 
derramar em vocês, passar por vocês, ser parte de vocês e então fluir para fora de 
vocês... se vocês tiverem um momento difícil com ele, estão tendo um momento difícil 
de entrar na Nova Energia. Eu lhes recomendaria agora que dêem dez passos atrás, fora 
do Círculo Carmesim, e comecem novamente todo o seu processo espiritual. Obrigado 
pela minha verdade.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 4: (uma mulher ao microfone): Eu estou feliz por vocês 
estarem falando sobre o dinheiro. Isto se refere um pouco a minha pergunta. No mês 
passado eu estive ouvindo os seus CDs sobre a sua canalização de Abril sobre a 
abundância, e eu escuto a mesma mensagem que você está dizendo hoje – “Faça algo. A 
abundância começa quando você começa.” Assim você esteve dizendo isto para nós por 
pelo menos três anos. Eu comecei a trabalhar nisto. Eu sinto que liberei e movi muitas 
energias, prendi velhas energias, e o fluxo começou. Mas o meu marido, meu sócio, ele 
também quer deixar, desesperadamente, o seu trabalho da Velha Energia e mover-se 
para esta direção. Esta idéia cria grande medo em mim. Ele é como a minha segurança. 
Eu preciso trabalhar da maneira que faço, eu me afasto disto e trabalho com ele nesta 
direção.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. Quanto você quer isto? Pouco? Muito?

SHAUMBRA 4: Extremamente. Tudo.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Você quer isto o suficiente que seria quase como se 
colocasse a sua cabeça sob a água e você absolutamente respirasse com dificuldade, 
orando e suplicando por uma respiração? Você o quer desagradável assim?
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SHAUMBRA 4: Por mim mesma.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: E o seu companheiro?

SHAUMBRA 4: Eu quero a sua felicidade. Eu quero que ele seja...

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Bem, não se torne semântica aqui, mas você não pode 
querer a felicidade dele. Você somente pode querer a sua. Você pode escolher somente 
a sua.

SHAUMBRA 4: Por que isto cria tanto medo pela idéia que ele poderia também se 
mover para a Nova Energia e fazer as coisas que eu estou fazendo?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Literalmente é ir de um ponto de energia para outro. É 
quase como saltar sobre rochas, mas ao invés de estar lá um rio, não há nada lá e há a 
percepção de que você vai cair através de um grande nada, que você vai morrer de 
fome, que você não vai pagar as suas contas, ser despejada de sua casa, perder o seu 
carro, e tudo o mais. Mas você tem que estar desejando ir além. Você tem que estar 
desejando deixar ir tudo isto, entende. Agora, isto por si mesmo, é uma proposta 
assustadora, mas libertadora. Esta é a absoluta liberdade, que você não precisa qualquer 
coisa disto. O pior que vai acontecer é você perder tudo e morrer. (risos)

SHAUMBRA 4: Está bem.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Mas veja, os humanos temem isto e eles usam isto 
como uma barreira ou uma desculpa e então ficam estagnados. E a estagnação é pior do 
que cair no grande abismo, porque o abismo não é nada além da ilusão, entende. Eu 
compreendo e tenho compaixão pelo medo, mas, entretanto, vocês estão permitindo que 
o medo se torne o impedimento e no impedimento, vocês se tornam estagnados, e a 
estagnação conduz à frustração e à raiva, e mais cedo ou mais tarde, isto tem que ser 
deixado lá fora em algum lugar.

A energia, agora, está se movendo. A energia está em movimento, e isto se trata de se 
permitir a entrar neste movimento. Não tenha medo de perder poucas coisas ou uns 
poucos fracassos, porque nesta dinâmica, nesta evolução de sua própria energia, será a 
realização que trará realmente a própria abundância. A abundância é secundária para 
tudo o mais, mas se trata do desejo de ter a sua energia em movimento e o desejo de 
apenas fazer algo.

Agora, você tem que colocar todos estes impedimentos a sua frente, e eles são como 
grandes e altos muros, mas eles são realmente ilusões também. O fato é que quando 
você deixa ir e quando o seu companheiro deixa ir as coisas, algo novo chega. Não 
necessariamente para preencher o velho espaço, ele realmente entra no novo espaço.

Você quer saber isto... basicamente o que você está me perguntando: “As coisas vão 
ficar bem?” Bem, isto é uma pergunta hipotética. Absolutamente elas ficarão bem – mas 
talvez não seja a sua inclinação inicial. Mas elas ficarão bem em termos de se permitir a 
apreciar a vida em cada modo? A resposta novamente é, sim; ela vem. Algumas vezes 
de locais inesperados, mas ela ocorrerá. A pergunta volta hoje para vocês dois, vocês 
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estão desejando deixar ir o que pensavam que fossem coisas importantes em termos do 
pagamento de um carro ou de uma casa? Vocês estão desejando deixar isto ir? Vocês 
estão desejando liberar isto? E esta é a minha pergunta de volta a vocês.

SHAUMBRA 4: Sim.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente. Então as deixem ir.

SHAUMBRA: Está bem.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Deixem-nas ir. E eu tenho que acrescentar isto, apesar 
da minha arrogância. Há uma profunda compaixão. Eu sei como é deixar ir, e eu sei que 
todos os Shaumbra aqui, ouvindo, estão escutando a resposta, pois a sua pergunta não 
foi apenas para você. A sua pergunta realmente foi para todos eles. Obrigado.

PERGUNTA DE SHUAMBRA 5: (lida da Internet por Linda): Recentemente eu vim ao 
Círculo durante a Série do Professor. Há qualquer trabalho que eu tenha que criar? Algo 
ou qualquer outro recém-chegado que eu tenha que superar? Ou é bom que eu prossiga?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: É bom que prossiga... é bom que prossiga. O que 
aconteceu é que a energia de Shaumbra é dinâmica e não necessariamente mantida em 
qualquer estrutura de tempo ou seqüência particular. Assim aqueles que chegam agora 
realmente fizeram parte da experiência desde o início. Se você voltar e ler desde a Série 
do Criador ou até antes disto, descobrirá que você realmente está passando pelas 
experiências, talvez não no exato momento deste Shoud, mas você tem passado por 
estas experiências e agora se juntou a nós aqui neste Agora. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 6: (uma mulher ao microfone): Saint-Germain, este 
Shoud me tocou na minha verdadeira essência. Eu posso senti-lo muito intensamente, e 
lhe agradeço pela consciência em reconhecer alguns dos sintomas que estiveram 
acontecendo, especialmente desde o workshop em San Diego com a Tecnologia Padrão. 
Assim eu imagino se há uma pergunta a fazer é por que o corpo está agora começando a 
despertar? E há algo que vá acontecer imediatamente ou vai ocorrer mais em estágios 
enquanto mudamos a nossa consciência? E isto tem que ser tão doloroso?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Estas são excelentes perguntas e não temos 
necessariamente uma resposta específica para nenhuma delas. É o corpo que vai 
despertar subitamente? Provavelmente não, porque o que vocês chamariam de sua 
essência total tem suficiente inteligência global para saber que seria muito difícil para o 
seu corpo fazer uma mudança completa. Novamente, este tipo de rejuvenescimentos 
espiritual/físico que muitos de vocês estão sofrendo poderia levar existências, ou ter 
ocorrido verdadeiramente por existências. Vocês vão passar agora por um processo 
acelerado, mas o seu corpo – este corpo físico em que vocês estão agora – sabe que há 
um determinado compasso ou velocidade na qual despertar quanto a não oprimir todos 
os sistemas.

Algumas vezes a dor é causada por uma variedade de coisas. Tudo dentro do seu corpo 
está sendo refeito – o DNA, as células, a rede de comunicações em seu corpo. A dor, 
enquanto desconfortável, realmente é uma indicação de que tudo isto está ocorrendo. 
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Você não quer necessariamente atenuar a dor, em outras palavras, tomando medicações 
severas, porque a própria dor serve a uma parte do processo de reprocessamento do 
corpo. A dor assinala ao seu sistema biomecânico que ele precisa de energia desviada 
ou direcionada a determinados lugares e ela entra em um tipo de modo de resposta de 
emergência em qualquer tempo que se sinta a dor, até se a dor for através de todo o seu 
corpo. E, portanto, isto desenvolve um tipo de bio-inteligência que facilita realmente 
parte da religação ou do rejuvenescimento do seu corpo, literalmente usando a dor não 
somente como um sistema de alerta, mas como um sistema de energia para ajudar com 
toda esta mudança pela qual vocês estão passando. E lembre-se, você é quem escolheu a 
mudança.

Assim a dor realmente é parte do processo, mas uma das coisas importantes é lembrar 
que não se martirize com a dor. Em outras palavras, não comece a se culpar, 
imaginando o que você está fazendo de errado só porque há dor. A dor, após um 
determinado ponto diminui. Ela não é mais necessária. A rede de todo o seu corpo sabe 
como interagir com este processo pelo qual está passando.

Eu sei que nós demos isto muito freqüentemente como resposta a tudo, mas a respiração 
vai ajudar a todo o processo. Agora inicialmente, a respiração pode realmente 
intensificar a dor porque está fluindo energia agora a um índice diferente em todo o seu 
corpo, mas através da respiração ajudará também a liberar a necessidade ou o desejo por 
esta dor.

SHAUMBRA 6: Assim o que eu estou sentindo hoje então ou nas últimas semanas é a 
associação da cabeça ao ficar envolvida com a transição dos aspectos físicos. E o que o 
Shoud tem feito é me ajudar a reconhecer onde está o comando e então a respirar 
através do medo ou você tem que se precipitar e conseguir algo no que se fixar, e 
permitir que isto tome o seu curso. Assim eu imagino... é isto o que você está chamando 
de campo de batalha?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Sim, certamente. E o que está acontecendo é a 
ansiedade e a confusão que estão vindo da cabeça porque a cabeça está imaginando por 
que a dor está lá, porque a cabeça foi levada a acreditar que todo este processo não 
deveria envolver a dor. Mas realmente aqui, a dor é, a algum grau, uma parte do 
processo. Uma vez que a mente comece a se focalizar na dor, ela a torna pior e em 
determinado sentido ela adquire a energia da dor e esta dor em seu corpo dura mais 
tempo. Mas agora compreenda que ela é uma parte natural do processo e ela desaparece 
relativamente rápido.

SHAUMBRA 6: Obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Realmente. Obrigado.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 7: (lida da Internet por Linda): Querido Tobias e 
amigos. Obrigada por toda a sua compaixão, amor e paciência comigo. Eu estou grata. 
Eu gostaria de tratar de um medo ao ter ao participar do workshop das Energias Sexuais, 
especificamente, como isto poderia afetar o meu relacionamento com o meu namorado 
que não está envolvido com o Círculo Carmesim. Se eu removi o vírus, isto também o 
libertaria ou nos afastaria? Eu percebo que quanto mais eu o removo, mais íntimos e 
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felizes ficamos. A energia sem definição já enriqueceu todas as facetas de nosso 
relacionamento, especialmente sexualmente, e eu posso ver uma imensa mudança em 
nós. Assim, por extensão, a ressonância do vírus da energia sexual purificada, 
desobstruída da minha energia desobstruiria a dele, e por extensão eventualmente toda a 
humanidade?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Você pode somente passar pela ascensão por sua 
própria iniciativa. Você não traz um companheiro com você. Você não traz a sua família 
– graças a Deus. Você passa por este processo, basicamente sozinha. Assim, enquanto 
nós compreendemos o que você está perguntando nesta questão, temos a dizer que 
qualquer decisão – qualquer decisão – em termos de sua própria divindade e de sua 
integração precisa ser tomada por você, por você, apenas.

Soa como uma rude afirmação, porque sabemos que com os maravilhosos corações e 
amor que vocês têm vocês querem saber sobre os outros. Mas e se fosse para não fazer 
algo que o seu coração sentisse ser certo por causa de alguém mais, somente para 
descobrir que anos mais tarde ou talvez em outra existência posterior isto tivesse sido 
melhor para vocês dois? Nós sabemos que algumas vezes vocês têm o medo: “O que 
acontecerá se eu fizer tal e tal coisa? Eu perderei o meu emprego? O meu companheiro? 
A minha casa? Até o meu corpo físico?” E Shaumbra, estas são limitações.

Isto tem que ser feito porque vocês sentem ou sabem que está certo. E algumas vezes, 
como muitos de vocês descobriram, vocês perdem o seu companheiro. Mas como 
alguns de vocês também descobriram algumas vezes este relacionamento se limpa por si 
mesmo, ele limpa, remove alguns dos velhos atributos cármicos. Algumas vezes vocês 
têm descoberto que encontram primeiro um companheiro em si mesmos, e então vocês 
podem ser um companheiro mais verdadeiro e mais autêntico com os outros. Assim nós 
lhe damos uma decisão específica aqui. A decisão tem que ser feita por você mesma, 
mas olhe dentro de você. Observe interiormente se o que você sente é apropriado neste 
momento. Obrigado.

LINDA: Exceto os pais, você teve qualquer familiar?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: (rindo). Você não poderia dizer que eu fui um filho 
único?! (risos de Saint-Germain e da audiência).

LINDA: É assim, não é?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Certamente.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone): Olá. A minha pergunta é 
em relação à – eu acho que foi há uns dois Shouds passados que Tobias mencionou no 
campo da psicologia como a Nova Energia está mudando um tanto este campo, e isto é 
onde eu vagamente me sinto dirigida, mas não estou certa se eu deveria esperar por 
causa da mudança da Nova Energia e eu não quero prosseguir com um velho 
paradigma.

LINDA: Ela é uma bela jovem – não a amedronte! (Saint-Germain ri).
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SHAUMBRA 8: Entenda, isto é como uma coisa pessoal, mas eu só estou imaginando 
sobre esta Nova Energia e como ela vai afetar o mundo da psicologia.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolutamente. Primeiro, não espere. Até se você 
estuda agora a Velha Energia ou a tradição, isto está bem porque isto lhe dará uma boa 
base, lhe dará credenciais. Você mesma evoluirá para a psicologia da Nova Energia. 
Você descobrirá por si mesma o que ela é. Assim não se mantenha atrás agora.

Eu lhe darei uma dica quanto a isto que os psicólogos, como você sabe, estão muito 
frustrados. Eles têm alguns sucessos e eles têm muitas frustrações. Você entende, 
algumas vezes há uma inacreditável satisfação acontecendo do cliente para o médico. 
Há uma inacreditável satisfação então do médico de volta ao cliente.

Em toda esta coisa que chamamos de vírus da energia sexual, que está em sua essência é 
simplesmente o desequilíbrio da energia masculino/feminina e o desejo por aquelas 
duas energias para que se reintegrem agora. Mas o seu castigo merecido é o vírus da 
energia sexual, esta coisa que provoca tudo do abuso físico ao mental e ao abuso 
psíquico. Nós dizemos que ele é sexual não porque ele lida apenas com o ato do sexo, 
mas ele leva uma qualidade muito sedutora, quase uma qualidade sexual quando o vírus 
está em funcionamento nas mentes das pessoas. E ele se torna tão sedutor que as 
pessoas não querem ou não podem liberá-lo. Mas fundamentalmente, é através da 
verdadeira compreensão do que o sexo é verdadeiramente, que ajuda a liberar e a 
libertar o vírus. Assim esta é uma pequena dica para você no trabalho que está adiante.

SHAUMBRA 8: Magnífico. Muito obrigada.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Obrigado.

LINDA: Última pergunta, se você preferir.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Mais três.

LINDA: Está bem. Oh, isto está perfeito (risos da audiência enquanto Saint-Germain 
encolhe os ombros). Eu sei. Eu sei.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 9: (um homem ao microfone). Kia ora tatou. Saudações 
a todos. Eu lhe agradeço pelo magnífico Shoud de hoje, e estou grato por ter estado 
fisicamente presente e encontrar e me conectar com outros Shaumbra hoje. A maior 
parte do meu trabalho no presente no ensino é este com os homens, ajudando-os a 
compreender a magnificência deles mesmos e a tomarem posse de sua própria 
soberania. Anteriormente no Shoud de hoje você falou sobre os doze cientistas, sendo 
seis homens e seis mulheres. Assumindo que não há acasos, você poderia me dizer se há 
quaisquer diferenças entre os modos nos quais homens e mulheres saem para o 
indefinível, trazendo de volta os potenciais e os manifestando?

LINDA: Você precisa de um canalizador para lhe dizer isto?! (muitos risos de Saint-
Germain e da audiência).

SHAUMBRA 9: Bem, há algumas diferenças!
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ADAMUS SAINT-GERMAIN: Sim, uma excelente pergunta. Há. Novamente, nós 
poderíamos escrever um livro sobre isto mais alguém nos desconcertaria com isto – os 
livros de Marte e Vênus – mas há. Mulheres... vamos ver... nós estamos tentando ser 
levemente políticos aqui.

LINDA: Seja agradável.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: As mulheres são geralmente mais intuitivas e elas são 
capazes de estender a sua energia ou de expandir a sua energia nestes outros reinos com 
mais facilidade do que os homens. Os homens são, o que você diria, mais ancorados ou 
mentalmente orientados, mas as mulheres são mais tímidas em trazer esta energia de 
volta e permitindo-a que seja expressa através delas. Os homens podem receber apenas 
um pouco dos outros reinos e fazê-lo em grande quantidade aqui! (muitos risos). As 
mulheres podem expandi-la para outros reinos e receber uma quantidade fenomenal de 
energia, mas basicamente não confiarão nelas mesmas e ficarão muito tímidas em trazê-
la de volta. Assim geralmente elas acham muito difícil trazer algo aqui. Isto as leva a 
viver bidimensionalmente em certo sentido. Em outras palavras, elas têm a informação 
bem aqui, mas estão vivendo aqui e sem permitir que as duas se fundam. Assim elas 
realmente tendem a reprimi-la ou enfraquecê-la antes que ela retorne.

Assim se houver qualquer treinamento extensivo para mulheres seria como trazer... 
como permitir isto – nós vamos assumir algo de Janice e Kuthumi – como trazer o 
espírito a bordo? Como consegui-lo aqui agora? Para os homens, trata-se de como se 
permitirem a ir além dos reinos próximos ou dos reinos mentais para os reinos da sem 
definição. Assim, vocês entendam agora, se vocês reunirem um homem e uma mulher, 
como temos o caso com Cauldre e Linda, o equilíbrio aqui trabalhando juntos, permite 
muito mais que a energia entre, entende. Excelente pergunta.

LINDA: Sim.

ADAMUS DAINT-GERMAIN: Obrigado (aplausos da audiência).

PERGUNTA DE SHAUMBRA 10: (uma mulher ao microfone): Saudações, Adamus. 
Eu estou curiosa. Eu vendo livros pela Internet, muitos romances, vampiros, viagem no 
tempo, e eu envio estes livros para todo o mundo. No que eu estou fazendo, eu sei que 
há muito mais acontecendo nestes pacotes e o que eu estou colocando lá fora. Eu 
apreciaria a sua perspectiva quanto ao que eu estou fazendo e enviando ao redor do 
mundo. Eu estou alimentando o vírus da energia sexual ao fornecer estes livros, ou o 
que eu estou fazendo? E já você é o mais recente bad boy! (risos). Bad Boys são 
ardentes!

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Oh, uma associação de coisas aqui. Uma coisa, é uma 
expressão criativa que está preenchendo uma necessidade. Chame a isto de satisfazer ou 
qualquer outra coisa, está simplesmente preenchendo uma necessidade da consciência 
das pessoas. Eu chamaria isto mais de drama. Como você sabe com os seus clientes ao 
redor do mundo, eles precisam de um pouco de excitação em sua vida e você está 
suprindo isto para eles. Você está lhes dando uma refeição muito condimentada, assim 
falando, para satisfazer a sua fome, pois muitas delas não estão encontrando satisfação 
ou realização em suas próprias vidas. Elas levam vidas mais mundanas ou estruturadas, 
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e estão procurando algo picante e você o fornece. Você está fornecendo também uma 
energia que ultrapassa as palavras que estão impressas. Uma energia de potencial que 
diz: ”Quando você estiver pronto para despertar, haverá mais aqui. Quando você estiver 
pronto para ir além do drama que está nesta história que você criou, haverá algo mais 
aqui”.

Agora, você está enviando esta mensagem por algum tempo, o que diríamos da 
mensagem que está nas entrelinhas do livro, na parte energética. Mas agora você vai ser 
– o que você está realmente me perguntando – você vai ser corajosa e ousada o 
suficiente para escrever um gênero inteiramente novo de livros, em um estilo totalmente 
novo que associe as suas habilidades e talentos para a energia em movimento. Mas que 
não requeira ou não conte com a audiência que necessita apenas de um pouco de 
tempero em sua vida, assim eles poderão suportar ou tolerar a sua existência do dia-a-
dia? Você está pronta para este novo tipo de texto?

SHAUMBRA 10: Eu comecei um livro agora, mas é mais um “como se”, então... este 
me levará ao próximo?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Eu estou falando aqui, usando o que você fez no 
passado. Você tem o talento, a habilidade de elaborar uma história, entenda. Você vai 
elaborar agora uma nova história?

SHAUMBRA 10: Há algo que eu possa acrescentar a todos estes pacotes que eu envio a 
todo o mundo?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Oh, você já está fazendo isto.

SHAUMBRA 10: ...extensivamente, energeticamente, fisicamente.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Você poderia diversificar e espalhar por lá alguns anjos 
antagonistas que sacudissem as pessoas que abrirem os pacotes, o medo e a falta de 
entusiasmo delas! (risos). Mas a não ser que você já...

SHAUMBRA 10: Eu já estou fazendo isto.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Já está fazendo isto.

SHAUMBRA 10: Eu estou concluindo o que eu estou fazendo então.

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Você está concluindo o que está fazendo. Mas 
considere agora mudar para um tipo diferente de audiência.

SHAUMBRA 10: Obrigada.

PERGUNTA DE SHAUMBRA 11: (um homem ao microfone): Eu me apresento 
refletindo nas energias daqueles doze cientistas e honrando a presença de Nikola Tesla 
que teve um impacto maior em nosso mundo do que reconhece a maior parte daqui. As 
mudanças que estão sendo vistas no campo magnético planetário são um reflexo da 
Nova Energia? Há pontos de ativação de energia no planeta que a Terra está criando ou 
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estão se unindo naqueles de nós que podem estar em mudança de consciência? E há 
qualquer orientação que você poderia fornecer àqueles que estejam interessados na 
grade planetária da Terra?

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Absolutamente. O magnetismo está ligado à mudança 
da consciência e você perceberá que os pólos magnéticos da Terra estão mudando em 
um padrão de certo modo imprevisível. Eles estiveram por algum tempo, e você 
delinearia as mudanças reais dos pólos magnéticos nas centenas de anos passados e 
então você inclua o que você chamaria de eventos significativamente memoráveis, você 
vai perceber então a correlação direta entre um evento que acontece... por exemplo, o do 
dia 11 de Setembro, ou o do assassinato de Kennedy ou da II Guerra Mundial... você vai 
encontrar uma correlação no movimento da mudança do campo magnético. Ela não 
ocorre no dia do evento, mas ocorre em resposta ao evento.

Seria interessante se um de vocês, do tipo de cientistas mais acadêmicos demarcasse 
isto, porque há uma evidência direta do impacto da consciência na própria Terra, no 
magnetismo. É importante observar tanto a potência, como a localização do 
magnetismo.

E agora, enquanto passamos para este momento do Salto Quântico, a própria Terra, o 
seu magnetismo, os campos elétricos e seu – oh, não há um termo técnico para isto –
mas há um... isto não é bem adequado, mas um campo de poder. Isto tem a ver com o 
modo com que a energia é disseminada pela Terra. Tudo isto está mudando. Eles 
também têm energia em movimento e em certo sentido, dependendo de como você o 
observa, poderia parecer que há caos nestes sistemas. Que o magnetismo, a eletricidade 
e os pontos de poder da Terra estão se fragmentando ou indo para alguma forma de 
caos.

Mas lembre-se do que eu disse hoje no início de nosso Shoud, que o universo e o 
cosmos estão em perfeita ordem. Tudo está acontecendo como deveria e quando parece 
haver algo que você chamaria de caos, é somente porque você está olhando para um 
filamento ou nível. Se você olhar além, e então além e além, você vai ver que há uma 
perfeita ordem.

Assim, absolutamente. Agora todas estas, as quais você chamaria de grades – sejam elas 
as grades internas da própria Terra, as externas ou as revestidas – todas estão mudando. 
As grades não mudam a consciência. A consciência muda as grades. As grades estão 
acostumadas a se mover e a armazenar e à – oh, como dizer – à energia de tráfego. E 
enquanto a consciência muda, as grades naturalmente têm que mudar, porque o seu 
relacionamento agora com esta intensa ou muito detalhada rede de energias 
interdimensionais que criam a Terra está mudando completamente. O modo com que 
você recebe a energia do exterior ou do interior, muda. A sua conexão entre o que você 
chamaria de seu aspecto humano e de seu aspecto da alma – alguns de vocês chamam a 
isto como um cordão dourado ou prateado que se conecta – tudo isto está mudando. 
Assim, absolutamente, neste momento todas as grades da Terra são, simplesmente, 
energia em movimento.

Onde você perceber que a energia flui de seu eu da alma para o seu eu humano, onde 
você perceber a energia para manter o seu foco da energia da essência para criar a 
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realidade do ser humano conhecido como vocês mesmos na terra, tudo está mudando. 
Onde você se conectar está mudando. Assim a cada dia quando você sair da cama, 
especialmente por, eu diria nos próximos anos, você vai se acostumar a despertar pela 
manhã e a fazer uma conexão com você mesmo, enquanto retorna dos outros reinos ou 
do indefinido. Você se religará com o seu eu humano e você vai se acostumar a fazê-lo, 
no que chamaríamos a um determinado ponto de separação. Isto muda agora, a cada dia. 
Assim quando você despertar pela manhã, se você não puder se perceber agora é porque 
o seu eu está agora re-engradado ou re-orientado em um novo espaço, apenas levemente 
diferente de onde você se encontrava na noite anterior.

Assim nós poderemos entrar em grandes detalhes das grades e dos campos...

Shaumbra 11: Eu tenho tempo.

ADAMUS SAINT-GERMAIN (risos de Adamus e da audiência)... e eu lhe asseguro 
que conseguiremos, pois temos muito a falar. Mas agora nós estamos levando Shaumbra 
através de um processo não mental que lhe dará uma melhor compreensão de um 
processo que poderia ser muito mental, poderia ser muito técnico.

E nós temos a lhe dizer agora que você não descobrirá o que está procurando, ao 
analisar as grades, os sistemas e os padrões. Estas grades, sistemas e padrões e todos 
estes... os tecidos, como os chamamos, os tecidos da realidade... são algo que você 
compreenderá e virá a apreciar posteriormente – após a integração e após a sua 
aceitação. Então você será capaz de compreender como tudo isto estava disposto em um 
sistema muito maravilhoso, ordenadamente... ele vai até além da matemática, mas um 
sistema muito metódico. Mas se você se esforçar em tentar compreender as próprias 
grades para atingir o que você está verdadeiramente procurando, você estará buscando, 
buscando, buscando e buscando eternamente.

SHAUMBRA (na audiência) Ele está procurando pela Atlântida, como ele a encontra? 
(risos)

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Ela existe agora em uma dimensão diferente e em um 
reino diferente. Você poderia dizer em certo sentido que ela está enterrada na Terra, em 
algum lugar distante da costa da Cuba, para um dos quatro centros da Atlântida, mas ela 
também existe em uma dimensão diferente. Alguns de vocês têm retornado lá. Outros 
compreenderam que esta civilização etérica que ainda existe está muito, muito presa, e 
vocês não estão encontrando... vocês não encontraram as respostas que estavam 
procurando na Atlântida. Vocês irão encontrá-la na Nova Atlântida, que está bem aqui, 
agora. Obrigado.

Com isto... (aplausos da audiência)

LINDA: Obrigada por todas as suas humildes opiniões!

ADAMUS SAINT-GERMAIN: Foi um prazer ser o seu professor substituto por hoje. 
Estou certo de que Tobias retornará em breve.

Eu sou, Eu sou Saint-Germain
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A Série do Professor

SHOUD 11: "OS ARTISTAS DA NOVA ENERGIA " -

Apresentando Kuthumi Lal Singh, canalizado por Geoffrey Hoppe

2 de Junho, 2007

Namastê! Namastê! (A platéia responde: “Namastê!”) Não posso ouvi-los… Namastê! 
(As pessoas presentes na platéia mais uma vez respondem: “Namastê!”) Sou eu, 
Kuthumi, retornando... (A platéia ovaciona Kuthumi, que graceja. Linda diz: “Seja bem 
vindo!”) Revisitando minha família Shaumbra, na magnífica energia deste belíssimo 
grupo de Artistas da Nova Energia...!

Dedicarei alguns momentos para percorrer esta sala, a Internet e todo o mundo, durante 
os quais gostaria de segurar brevemente as mãos de vocês... Pois já faz algum tempo 
desde que nos encontramos pela última vez... Portanto estendam sua mão direita ou 
esquerda, por favor... somente uma delas, pois do contrário teria que segurar mãos 
demais! Estendam sua mão, de forma que eu possa chegar e sentir sua energia... e vocês 
possam sentir a minha!

(Pausa)

E através de mim, Shaumbra, conectemo-nos todos em todo o mundo, neste precioso 
instante...

(Pausa)

Algo que nós freqüentemente fazemos nos outros domínios, seja enquanto vocês 
dormem à noite ou devaneiam durante o dia, ou até mesmo quando tomam uma cerveja 
num bar... Mas unamo-nos agora, respirando juntos esta linda energia de Shaumbra -
como Artistas da Nova Energia!

Observem que utilizo aqui o termo “Artistas”... Não que vocês tenham que pintar algo 
numa tela ou mesmo que compor uma peça musical... Um Artista é um ser, uma alma, 
uma entidade, que adentra algo Novo, de forma a explorar, descobrir, aprender e 
experimentar... Pois é isso que um Artista é... mas mantenham suas mãos estendidas, 
pois as desejo continuar segurando... É isso que um Artista é... Artistas brincam com a 
energia... E hoje falaremos sobre os Artistas da Nova Energia, pois é isso, acima de 
tudo, o que vocês são. Vocês podem inclusive inserir esta informação em seus cartões 
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de visita ou afixá-la em um quadro sobre suas camas... (gracejando) Vocês são os 
Artistas da Nova Energia!

Respiremos, pois juntos mais uma vez esta verdade e, enquanto o fazemos, cada um de 
vocês se lembre de seu próprio centro. O seu centro é o ‘eu’ de cada um - quem vocês 
são - neste exato e precioso momento no Agora. E em seu centro está a essência de 
vocês. Vocês ainda se atêm a certas idéias sobre quem acham que deveriam ser, ou 
como acham que deveriam ser, mas nada há que seja mais divino que o centro de cada 
um de vocês, aqui e agora! Portanto inspirem essa energia... a energia de seu centro...

(Pausa)

Tem sido muito fácil alguém sair do próprio equilíbrio, perdendo assim sua visão e seus 
sonhos, emaranhados na energia do mundo atual, do jeito em que este se encontra hoje... 
Chamem-me, cada vez em que isso acontecer... Sentar-me-ei com vocês e respiraremos 
juntos... Contaremos algumas piadas e cantaremos juntos algumas canções, permitindo 
que seus centros voltem ao equilíbrio. A propósito, o centro de cada um é algo bastante 
simples e nada complexo, pois não está situado na mente. É a parte mais simples de 
vocês, porém nesta simplicidade está sua grandeza. Nesta simplicidade está toda a 
complexidade de quem vocês são. E neste exato agora, este centro é tão simples... 
Vocês nem mesmo precisam tentar procurá-lo… pois ele os encontra, se vocês o 
permitirem... Respiremos pois juntos profundamente mais uma vez, para iniciarmos 
nosso Shoud...

E é com deleite que retorno a este palco para estar com Shaumbra... Tobias se encontra 
fora, por assim dizer, trabalhando com seu novo corpo físico - Sam - e passando algum 
tempo consigo mesmo, como lhes pediu Adamus que fizessem, no mês passado... Já 
Adamus está se preparando para o curso da Escola da Ascensão em Frankfurt, sendo 
hoje portanto minha vez de compartilhar alguma energia com vocês, com algum papo e 
talvez um pouco de humor, mas acima de tudo, para ajudá-los a compreenderem de que 
formas e maneiras vocês são os Artistas da Nova Energia.

O Convidado de Hoje

E para o dia de hoje chamei a um especial convidado para que estivesse conosco aqui, 
com quem muitos de vocês são familiarizados, embora talvez alguns poucos não o 
sejam. Alguém que esteve bem recentemente na Terra e está agora de volta às 
dimensões celestiais... entretendo, contando algumas piadas, ajudando outros humanos a 
compreenderem a Arte de trabalhar com a energia. E este nosso querido ser é... bem, 
tomem um momento para senti-lo - alguém que adotou a expressão masculina em sua 
vida imediatamente anterior - tomem um momento para sentirem sua energia, sem 
tentarem definir seu nome, mas para sentirem a energia daquele que conhecemos e 
vocês conhecem como John Belushi. (A platéia reage com surpresa e satisfação.)

Sim… de fato! Não alguém que vocês considerariam um ser altamente espiritual pelos 
termos modernos, mas ele certamente o era. Ele explorou a energia. Ele explorou ir 
além das barreiras. Ele explorou como trabalhar com a energia do humor. Ele foi um 
comediante, um músico e um Artista em todas as expressões. Contudo, havendo se 
aprofundado de tal maneira em sua arte, explorando os extremos da energia e da 
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consciência, sem que dispusesse do incrível apoio propiciado por esta família à qual 
agora chamamos Shaumbra, ele extrapolou um pouco... mas teve uma viagem 
maravilhosa de volta para o nosso lado... (algum riso da platéia)

Ele foi daquela geração de Artistas da Nova Energia que verdadeiramente deram os 
primeiros passos para além da antiga estrutura e suas limitações, de forma que 
pudessem ajudar a iniciar uma abertura de consciência, antevendo tudo isso a que agora 
chamamos ‘O Salto Quântico’. Ele fez parte de uma geração de incríveis Artistas como 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, John Lennon, Paul McCartney... ah, este 
último não morreu, só a música dele! (muito riso e gracejos de Kuthumi) Quem disse 
isso foi o Belushi, não eu! (mais risos) Uma geração incrível de Artistas da Nova 
Energia, figurando dentre os primeiros... Sim, alguns de vocês estão ponderando sobre 
as energias envolvidas e, de fato, vários deles se envolveram com drogas porque, num 
certo sentido, as drogas lhes ajudaram a expandir-se e atravessar algumas barreiras 
muito difíceis, barreiras estas com as quais vocês também se depararam. Mas vocês 
estão descobrindo que não precisam de drogas para se expandirem - bem, pelo menos, 
não mais... (Kuthumi rindo consigo mesmo). Estamos vendo umas poucas estórias 
pessoais de alguns aqui! (muito riso) Humm...!

Eles foram uma geração incrível de Artistas da Nova Energia, valendo-se das 
ferramentas da música, das artes e da comédia para que a consciência evoluísse. 
Considerem o impacto que eles causaram sobre o mundo e a influência que eles ainda 
exercem atualmente! Eles foram fenomenais. Foi por isso que convidei John Belushi 
para que nos visitasse hoje, para lhes ajudar a entender que vocês também podem ser 
Artistas da Nova Energia.

Atividades Recentes de Kuthumi

Uma das grandes questões no universo tem sido “Onde está Kuthumi? (riso) Onde está 
Kuthumi?” Tenho estado ocupado com vocês, Shaumbra, ajudando-os a escreverem 
seus livros, algo que vários de vocês estão fazendo. Alguns, como Louise*, Marisa** e 
alguns outros, já o fizeram. Não é recompensador e gratificante simplesmente 
aventurar-se criativamente e realizar algo? Talvez não seja o que vocês considerariam 
“o documento perfeito” e é aí que alguns de vocês simplesmente empacam. Vocês 
querem que tudo já saia perfeito da primeira vez. Vocês julgam sua criação, não 
acreditam que esteja perfeita, lutam com ela e assim ela nunca decola da plataforma 
criativa, jamais se manifestando na realidade. Se vocês todavia soubessem, como o sabe 
John Belushi, que ela não tem que ser aquilo a que vocês chamam perfeito, pois em 
verdade ela nunca pode ser realmente perfeita, devido ao simples fato de que as energias 
estão em constante transformação e aquilo que foi feito ontem não será necessariamente 
perfeito hoje. O que é importante é trazer esta criação para fora, permitindo que sua 
energia flua, descobrindo assim o que significa ser um Artista da Nova Energia.

Também tenho trabalhado com alguns de vocês com suas canções e músicas. Alguns de 
vocês compuseram coisas lindas, mas receiam que o mundo as veja ou ouça. Alguns de 
vocês têm sonhos incríveis, como o de talvez criarem uma invenção, uma escola, uma 
terapia, mas porque não permitem que a energia se mova e porque duvidam de si 
mesmos, nada nunca deslancha... Mas não é assim que age um Artista da Nova Energia. 
Pois aqueles artistas, que há pouco mencionei, tiveram a iniciativa para assumirem 
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riscos e a disposição para irem além... E é chegada a hora de vocês, Shaumbra, fazerem 
o mesmo...

E sim, em minhas empreitadas criativas tenho também trabalhado com Shaumbra na 
composição de canções. Eu até mesmo compus alguns ‘raps’ de minha própria autoria! 
E o nome ‘rapper’ que criei para mim é K-Lite! (risadas) Ofereço agora a vocês uma 
pequena amostra! (mais risadas)

Boom-boom-boom-boom! (Kuthumi graceja.)

[Original em inglês]                      [Sugestão de tradução livre]

Humans in commotion                   Humanos em tumulto e tormento

Filled with bad emotion                 Entupidos com emocional torpor:

Try my true love potion                Provem da verdadeira poção do amor:

It’s just energy in motion.            Ela é apenas... energia em movimento!

Yo ho ho ho “Oi, aí!                     Que ‘tá pegando?”

It’s energy on the go                   A energia ‘tá bombando…

Say hey, hey, hey                      “Ei, pega leve, ô titia!”

It’s a brand New day!                  Este é um incrível Novo dia!

(Explosões de riso da platéia, ovacionando e aplaudindo, com Kuthumi gargalhando. 
Linda diz: “Esta é a melhor de todas as evidências de que Geoff está de fato 
canalizando!”)

É claro que Cauldre ficou um pouco preocupado com ter de cantar, mas isso foi só um 
rap... Não foi “cantar de verdade”! (risadas) Shaumbra, esse foi apenas meu jeito de 
dizer: “Saiam por aí! Dêem o primeiro passo!” Façam estas coisas! Expressem 
artisticamente a Nova Energia! Permitam que a energia flua! Vocês percebem como é 
bom simplesmente extravasá-la? Eu mesmo vou criar algumas novas letras de música 
para um de nossos encontros futuros... Por ora, respiremos profundamente, todos 
juntos...

(Pausa)
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Vocês, Os Artistas da Nova Energia

Sem Lições…

Conforme comentei na última vez em que estive aqui com Shaumbra, durante parte de 
minha última existência como Kuthumi, meu único objetivo - como em grande medida 
o de vocês também - era obter a iluminação, descobrir a verdade e as respostas e aqui 
voltar para fazer daquela existência minha última vida sobre a Terra.

E retornei com a identidade de Kuthumi lal Singh, nascido nas terras que hoje 
pertencem à Índia e ao Paquistão. Eduquei-me na Europa, onde continuamente estudei, 
tentando descobrir todas as respostas. Algo que não se pode realizar… Simplesmente 
não se pode… Desapeguem-se pois daquele conceito, porque não há somente uma única 
verdade. Não existe apenas uma única resposta. Não há um segredo que Deus ou os 
anjos estejam escondendo de vocês. Não há. E foi assim que me deixei levar à beira de 
um colapso mental, pois eu mantinha energia demais em minha mente, tentando 
compreender todas as coisas... E percebo alguns de vocês fazendo isso também. Em 
verdade, posso ver todos vocês fazendo isso - tentando compreender tudo... E vocês não 
podem. E essa é uma das falácias da vida...

Após meu colapso, decidi livrar-me de tudo. O estresse e a dor e a ansiedade eram por 
demais intensos... E permiti que estes se fossem... Desapeguei-me da filosofia e... da 
busca. Liberei todo o conceito de espiritualidade, pois mesmo em minha época a 
espiritualidade já estava sobrecarregada com os conceitos da Velha Energia... Então 
liberei tudo e comecei a perambular... Não como se estivesse perdido, mas para 
descobrir e aprender e experimentar... E vaguei através da Europa... E pelas regiões do 
norte da África... E assim vagando, retornei ao meu país natal, experimentando cada 
momento, cada gota de vida que me fosse oferecida. E finalmente cheguei a uma bela 
conclusão... esta maravilhosa conclusão pela qual pauto meu viver - ainda que 
atualmente nem esteja encarnado - e através da qual vivo minha vida neste exato agora: 
A Vida, especialmente a vida na Terra, é uma galeria de arte interativa! Eis tudo o que 
ela é! Uma galeria interativa de arte, no meio da qual vocês se encontram!

Vejam vocês, não há lições na vida. Isso é uma falácia. Uma observação incorreta, em 
meu entendimento. Os seres humanos acham que - ou foram assim ensinados ou 
levados a acreditarem - que vocês estariam aqui na Terra para aprenderem algumas 
lições. Mas vocês não sabem quais seriam tais lições, nem nunca ficam sabendo se as 
aprenderam... Vocês não sabem se obtiveram a resposta correta, mesmo havendo 
abordado a lição com afinco… Vocês todavia ficam achando ser a vida algum tipo de 
corrida de obstáculos ou um labirinto... Pois lhes foi ensinado que assim funcionariam 
as coisas, ou seja, através de lições... Mas em minha experiência pessoal descobri não 
ser assim... Não existem lições.

Os metafísicos, como vocês próprios também o são, aprenderam que a vida teria 
determinados objetivos, como a compreensão metafísica da Unidade, do Espírito ou de 
Deus. Mas ela não tem… Pois nunca se pode compreender o que é a unidade, mas tão 
somente experimentá-la. Vocês nunca compreenderão a mente divina, porque Deus não 
tem uma mente! Vocês nunca obterão ou encontrarão tal resposta, pois ela não existe...
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Sei que é um pouco deprimente e decepcionante, pois quando eu mesmo cheguei a esta 
compreensão, isso me desconcertou. Fiquei um pouco deprimido, pois todas as minhas 
energias tinham estado focadas na busca destas coisas, tais como descobrir a Unidade, 
aprender minhas lições, rastejando e escavando meu caminho de volta aos céus e aos 
deuses. E um dia compreendi: “Basta... Chega!” Compreendi que a vida, seja nos céus 
onde estão os anjos, seja aqui na Terra, constitui esta interativa e vívida galeria de arte, 
percebem? Percorremos e vivenciamos cada dia apreciando, sentindo e absorvendo as 
várias experiências... Pois a vida nada tem a ver com lições, mas com a experiência...

Mas o que tirarão vocês desta experiência agora? Vão se permitir sentirem alegria? 
Aceitarão o fato de que a experiência de cair de um prédio de dois andares, por 
exemplo, é apenas uma experiência? Não foi uma lição enviada por Deus, nem 
significou que vocês estivessem fazendo algo errado, ou tampouco uma fatalidade ou o 
destino. Vocês simplesmente desejaram experimentar uma queda.

Conheço muitos humanos, incluindo o Sr. Belushi, que beberam muito álcool. Alguns 
de vocês aqui fizeram isso também e como que colocaram um rótulo em torno de suas 
cabeças, dizendo: “Oi, meu nome é Bob e eu sou um alcoólico.” E carregaram essa 
pecha com vocês... Vocês se percebem como fracos, sentindo que há algo errado com 
vocês. E se rotulam a si mesmos… Que tal mudar este rótulo e dizer: “Eu experimentei 
ótimos porres...” E isso é tudo, Shaumbra. A vida é uma galeria de arte interativa e 
vocês são os Artistas da Nova Energia. Vocês são aqueles que podem moldar as 
energias e com elas experimentar, descobrir e criar, nelas encontrando alegria, sua 
própria alegria...

Aproveitem a oportunidade deste Shoud para liberarem todo este conceito de metas e 
objetivos, inclusive da ascensão. Até mesmo a meta da ascensão... Saint-Germain e eu, 
quando nos encontramos para conversarmos, não podemos deixar de rir às vezes... O 
conceito que vocês têm da ascensão – ou o que vocês acham que ela significa - é que 
vocês pensam que se tornarão seres humanos perfeitos, do tipo que impressiona as 
massas ressurgindo dos mortos... Mas vocês já consideraram para onde realmente vão 
quando ascendem? Alguns acham que seriam subitamente dotados de sabedoria e 
conhecimento além dos demais... Em verdade, ao genuinamente ascenderem, vocês 
simplesmente retornam à própria simplicidade de seu Ser...

Descartem todos estes conceitos e permitam-se viver suas vidas aqui na Terra, ao longo 
de seus anos remanescentes, tornando-se vocês mesmos suas próprias galerias 
interativas de arte! Interativas porque vocês estão lidando com outros elementos, 
incluindo outros seres humanos, a natureza e até mesmo os seres invisíveis como nós. 
Todo e cada dia é a própria paleta de vocês. Cada dia se torna uma de suas criações. 
Vocês não mais se encontram sujeitos às criações dos outros, vítimas da consciência da 
massa.

A vida é uma galeria de arte interativa. Inspirem isso por um momento. Sintam! Sintam 
além das palavras...

(Pausa)

Sintam as energias de serem os próprios Artistas da Nova Energia...
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Energias Atuais

A energia da Terra se encontra agora bem oscilante... Bamboleante mesmo... Vocês 
provavelmente vêm sentindo isso nos últimos poucos meses, percebendo que as coisas 
não estão mais estáveis e que tudo está chacoalhando e trepidando. Imaginem uma 
grande folha laminar de vidro - uma chapa de vidro - da própria altura de vocês e da 
largura de seus braços abertos e esticados para os lados, do tipo que se coloca em 
janelas. Mas o vidro é um material duro e muito rígido. As energias que compõem o 
vidro são tais que este se mantém rígido e estruturado. E este é o princípio que define o 
vidro. Mas imaginem agora que esta lâmina de vidro começa a trepidar... vibrar, flutuar, 
tremeluzir e até a dançar um pouco... E vocês logo dizem: “Mas vidro não dança. O 
vidro se mantém coeso, firme e duro. E realmente se estilhaçaria se apresentasse tal 
movimento energético vibrante, vindo a se fragmentar...”

Contudo, a energia da consciência humana é bastante semelhante ao que acabo de 
descrever. A consciência humana é muito compacta e rígida e tende a se estilhaçar. 
Vocês sabem disso porque sua própria energia pessoal já se fragmentou às vezes. Mas 
neste exato agora, à medida em que nos aproximamos do Salto Quântico, ela oscila e 
cambaleia... Isto é precisamente o que está acontecendo na Terra. E este movimento 
bamboleante continuará até algum tempo após o Salto Quântico, provavelmente em 
torno do fim do mês de outubro, porque à medida em que esta energia cambiante se 
transforma - e ela agora está literalmente alterando suas próprias dinâmicas e 
características, não mais existindo apenas como energia vibracional, não mais seguindo 
a antiga trajetória - ela só faz trepidar e oscilar...

Sintam e percebam como toda a consciência humana está nesse bamboleio... Muitos 
dentre vocês o têm sentido, eu sei, particularmente ao longo do último mês. E ficam se 
perguntando por que vêm se sentindo um pouco estranhos... E se intrigam com o fato de 
tudo parecer estar como que entrando e saindo de suas velhas estruturas... E o porquê de 
coisas, como seus veículos, não mais funcionarem como antes... E seus aparelhos 
eletrônicos em casa têm oscilado também... Tudo ao seu redor está rodopiando...

Os outros seres humanos também estão todos oscilando, mas realmente não sabem o 
porquê... Então, que fazem eles? Tentam reestruturar-se em suas velhas estruturas. 
Tentam agarrar-se de volta ao dia de ontem, à maneira como as coisas costumavam ser, 
tenazmente procurando apegar-se a elas. Mas todos sabemos como atuam as energias 
em estado trepidante: se vocês tentam se agarrar firmemente a algo que oscila, 
imediatamente serão chacoalhados e desprendidos...

Este tipo de efeito energético é bastante natural - simplesmente o modo como as coisas 
funcionam. Parece às vezes desorganizar vocês, mas tudo isso faz parte deste efeito 
oscilatório. Seus padrões de sono podem ficar diferentes, assim como o próprio jeito de 
vocês falarem - algo que notei em vários de vocês - e a própria maneira como 
conversam... vocês não conseguem mais juntar direito o que está em suas mentes e o 
que suas bocas falam e o que seus corações sentem! (risadas) Vocês pensam uma coisa, 
sentem outra e algo diferente sai da boca de vocês! Não sou eu, Kuthumi, ou Tobias, 
provocando isso em vocês, mas sua própria oscilação...
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A interconexão entre as partes de suas consciências está se transformando neste preciso 
instante e isso é uma coisa boa para os Artistas da Nova Energia. Este é o momento para 
realmente permitirem e facilitarem esta transformação bamboleante que acontece no 
interior de vocês. Já notaram que mesmo enquanto assistem a algum filme ou vêem 
televisão, sua consciência parece ficar indo e vindo... e aquilo que vêem na tela às vezes 
faz sentido e às vezes não faz sentido algum? Vocês estão presentemente entrando e 
saindo de diferentes modalidades de consciência. E, mais uma vez, desejo compartilhar 
com vocês que tudo isso é perfeitamente natural. É a forma através da qual a energia 
está trabalhando.

No mês passado, Adamus disse ser esta época atual a própria Nova Renascença e de 
fato ela o é. Um tempo de novas descobertas e grandes transformações na Terra. Este 
movimento oscilatório que todos vocês estão sentindo - e continuarão a sentir - acontece 
simplesmente como reação a esta mudança de consciência para todo um novo nível. Ela 
balança antes de saltar… Ela chacoalha antes de evoluir... Todas as coisas modificam 
suas próprias maneiras de se interrelacionarem e interagirem consigo mesmas, antes que 
possam avançar... Portanto, ao invés de ficarem ansiosos com o que estão chamando de 
sua “falta de equilíbrio” ou “instabilidade” neste momento, respirem profundamente e 
compreendam haver um propósito no que está acontecendo.

Efeitos da Oscilação

Considero talvez o mais interessante efeito colateral desta oscilação em Shaumbra o 
modo como as mentes de vocês trabalham. Assim não posso deixar de rir, porque é aí 
que está ocorrendo a maior turbulência: em sua própria mente! Alguns de vocês a 
amaldiçoam. Alguns dizem estar ficando velhos ou acreditam estar enlouquecendo. 
Outros dentre vocês, ao estilo de Belushi, já acham que talvez tenham exagerado em, 
digamos, certos tipos de “atividades de aperfeiçoamento e entretenimento” quando eram 
mais jovens...

E ficam se perguntando sobre o que estaria acontecendo com suas mentes agora. “Por 
que nossas mentes não mais respondem como costumavam fazer? Por que não trazem 
mais as respostas como antes? Por que parecem agora tão desorganizadas e em 
desarranjo? Por que parecemos tão desconectados de nossas mentes, quando 
antigamente estas se mostravam supremas?” Sim, sua mente lhes parecia ser grandiosa -
a mais elevada expressão que vocês tinham. E ela está cambaleando agora... Pois ela 
está mudando...

De seus pontos de vista como seres humanos, vocês descobrirão que ela talvez cause 
algumas distrações em suas vidas cotidianas e até mesmo algumas colisões. Contudo 
permitam que este processo ocorra e perceberão que ele verdadeiramente abre vocês 
para aquilo sobre o que conversamos recentemente: ir além da mente, para o espaço 
indefinível do “sans definition”, expandindo-se para novos domínios... Permitam este 
chacoalhar... A propósito, oscilem agora em seus assentos! (Kuthumi se agita e se 
sacode em sua cadeira, provocando risadas na platéia.) Por favor, não fiquem 
embaraçados! Eu mesmo acabei de fazê-lo! Oscilem em seus assentos! Balancem... 
(Kuthumi graceja.) Vêem como é bom? (risos) Recomendo que todos vocês se levantem 
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pela manhã e... bamboleiem! Sim, nós sabemos que vocês quase caem às vezes ao se 
levantarem, mas literalmente sacudam a energia em seus corpos e seus cérebros. 
Permitam que ela se abra e expanda, pois isso é tudo o que ela está tentando fazer 
agora...

O Propósito dos Artistas da Nova Energia

As energias se movem muito neste exato instante e, como disse Adamus, a presente 
época na Terra é o grande momento para os Artistas da Nova Energia. E como eu disse, 
os Artistas são aqueles que exploram. Os Artistas são os pioneiros. Não pensem apenas 
em termos de pinturas ou desenhos. Pensem num Artista como sendo aquele que 
experimenta algo jamais vivenciado ou feito antes... Um Artista mergulha na essência 
do Novo e na sua abertura... e a experimenta e sente e então a compartilha com os 
demais... Esta é minha definição do que seja um Artista...

E o mundo agora precisa de Artistas da Nova Energia, assim como vocês. O mundo 
necessita daqueles que partem para explorar as novas regiões da consciência, e isso é 
exatamente o que Shaumbra está fazendo. E quando declaramos que vocês realmente 
são os primeiros a adentrarem esta Nova Energia, nós queremos dizer precisamente isso, 
sem exagero. Vocês são aqueles que estão permitindo abrirem-se a si mesmos e irem 
além... e ainda mais além... em direção a estas novas dimensões. E quando o fazem, 
rompem barreiras ou o que seriam portais que se encontravam fechados, que conduzem 
a uma energia maior e mais grandiosa e dinâmica, para toda a consciência. Estejam 
adormecidos à noite ou despertos durante o dia, isto é o que todos vocês, sem exceção, 
estão realizando agora. Vocês se aventuram nestes novos domínios. Aquilo que 
costumava ser seus pensamentos se transformou em seus sentimentos, indo até mesmo 
além destes... para os puros e indefiníveis domínios do “sans definition”...

Para que a humanidade em geral e até mesmo os outros níveis, aos quais vocês 
chamariam os níveis angelicais, possam mover-se suave e graciosamente para a Nova 
Energia, são necessários pioneiros - os Artistas da Nova Energia. Para que aqueles 
avanços tecnológicos, mencionados por Saint-Germain no Shoud passado, possam se 
manifestar sobre a Terra, faz-se necessário que os Artistas da Nova Energia se 
aventurem naqueles espaços além... E isto é exatamente o que vocês vêm fazendo.

Para que a espiritualidade evolua agora na Terra e se expanda além dos velhos e 
restritivos conceitos sobre Deus, o céu e os anjos, assimilando esta nova compreensão 
de um Deus vivo e compassivo, que nesta realidade física se encontra agora encarnado 
em vocês mesmos e como vocês mesmos, o mundo precisa dos Artistas da Nova 
Energia. E é isto o que vocês estão fazendo: atravessando e ultrapassando barreiras de 
consciência... Nós todos estamos realizando isso juntos agora... Alguns de vocês talvez 
digam: “Mas Kuthumi, não consigo perceber estar fazendo qualquer coisa...” Mas vocês 
estão, pois estão permitindo sua própria expansão. Vocês estão se permitindo ir além 
dos antigos conceitos, de seu antigo eu e suas velhas limitações. Vocês são 
verdadeiramente os Artistas da Nova Energia!

E assim serei breve em minha discussão de hoje, pois estamos permitindo que esta 
energia se aproxime de tantas e diferentes maneiras... Mas direi que chegada é a hora -
considerem ser esta minha “convocação à ação” dirigida a todos vocês - de que este é o 
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momento para que os Artistas da Nova Energia - vocês - se inflamem, ou seja, acendam 
aquele fogo da Nova Energia, que se faz aqui disponível, para que vocês com ela façam 
algo, qualquer coisa, como disse Saint-Germain no mês passado. Iniciem agora 
qualquer coisa que inflame em suas vidas aquele fluxo criativo de energia. Tobias já o 
disse, Saint-Germain o reiterou, e eu também o digo: É chegado o tempo para que vocês 
façam algo criativo. Todavia, não tenham expectativas sobre os resultados ou as 
manifestações. Façam-no pela experiência em si, pelo prazer da realização! O que não 
necessariamente significa que isso vá torná-los ricos ou bem-sucedidos ou populares da 
noite para o dia. A idéia toda é simplesmente vivenciar a experiência!

Assim que acenderem o fogo da Nova Energia dentro de si, vocês o manterão aceso e 
fluido, movendo-se para além do conceito intelectual da Nova Energia e efetivamente 
sendo os Artistas da Nova Energia... transpondo até mesmo o conceito daquilo a que 
chamamos de criatividade, verdadeiramente começando a experimentarem 
compreensões nos mais poderosos níveis... É pois hora de fazerem alguma coisa. É hora 
de acenderem a Nova Energia dentro de si...

Honrando Shaumbra

Demo-nos pois as mãos mais uma vez...

(Pausa)

E neste momento gostaria de agradecer e honrar a todos... Vocês que vieram de tão 
diversas trajetórias de vida nesta existência atual... diferentes partes do mundo, variadas 
profissões, inclusive tantas e distintas experiências de infância... Mas havia em todos 
vocês - e todos nós - algo em comum: um desejo... o desejo de fazer desta existência 
atual ‘A Vida’ mais especial... o desejo de descobrir - nesta vida - aquilo pelo quê tanto 
batalhamos em existências passadas... o desejo de sermos os Artistas da Nova Energia, 
na vanguarda de todo este Salto Quântico de Consciência... E vocês o estão realizando!

Ah… vocês talvez olhem para seus empregos mundanos e não admitam estar gerando 
um impacto na sociedade ou no mundo... Mas considerem o trabalho que realizam como 
metafísicos e Artistas da Nova Energia: vocês o estão fazendo e muito bem. Vocês estão 
abrindo novos domínios…

Portanto, o Sr. Belushi e eu, Kuthumi, bem como todos os outros, simplesmente 
tomaremos estes instantes para lhes enviarmos nosso amor, nosso apoio e nosso 
encorajamento a vocês, rumo a estes novos domínios... Pois a energia vai balançar 
nestes meses seguintes, particularmente durante o período mais quente do verão. 
[estação que se aproxima no hemisfério norte] Sim... a energia vai chacoalhar... 
Mantenham seu senso de humor, compreendam que isso é apropriado e lembrem-se, 
como diria Tobias, de que vocês nunca estão sós!

Namastê!

(*) Louise Sarezky, autora dos livros: “Como Ser Razoavelmente Bonito/a Num Mundo 
Adversamente Feio” e
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“Tolos Humanos Bobos - Um Guia Para Os Fantoches Que Querem Permanecer 
Estúpidos”, canalizados com Kuthumi.

(**) Marisa Calvi, autora do livro: “Vocês Não Têm Problemas - Vocês Só Estão Com 
Tédio”, também canalizado com Kuthumi.

Tradução para o Português:  Estêvão Veríssimo    estevao@teacher.com

A Série do Professor

SHOUD 11: "OS ARTISTAS DA NOVA ENERGIA " -

Apresentando Kuthumi Lal Singh, canalizado por Geoffrey Hoppe

Perguntas & Respostas

2 de Junho, 2007

Nama-ma-ma-ma-mastê! (A platéia responde rindo: “Namastê!”) E assim retornamos 
todos... Eu, Kuthumi, e vocês, para a sessão de perguntas deste dia. Mas tomemos antes 
um momento para falarmos um pouco sobre sua galeria de arte viva - a própria vida de 
vocês - repleta de todas as suas experiências, esperanças, aspirações e tudo o que já 
realizaram. Ela não existe em algum lugar longínquo, mas aqui e agora, em sua própria 
realidade... Esta é a galeria de arte de vocês!

Talvez haja coisas, das quais não se orgulhem tanto, penduradas nas paredes... Lancem 
todavia a elas um Novo olhar durante os próximos poucos dias. Observem a riqueza das 
experiências que tiveram. Sim… talvez haja culpa ou vergonha envolvidas, mas 
procurem enxergar além da vivência em si: tudo aquilo que aprenderam para si mesmos 
e conquistaram em termos de sabedoria para suas almas. E descartem o julgamento...

E pode ser que atualmente também haja coisas em sua galeria de arte das quais vocês 
não gostem - empregos, companheiros de vida, outras pessoas... talvez até o mundo 
inteiro! (risadas) Esta é sua galeria de arte, mas vocês podem retirar dali aqueles 
quadros e colocá-los no porão ou no sótão da galeria e guardá-los fora das alas de 
exibição por algum tempo... Ou simplesmente munirem-se de suas ferramentas de 
Artistas da Nova Energia e criar algo Novo. Só porque há um pintura pendurada em sua 
galeria de arte viva não significa que ela obrigatoriamente deva ali permanecer. Vocês 
podem pintar por cima da tela e criar algo Novo para si mesmos. Se ela não está 
servindo vocês... se vocês ultrapassaram e esgotaram aquilo que poderiam aprender com 
tal experiência... se ela não está fazendo vocês felizes, nem lhes trazendo satisfação e 
realização, vocês podem mudá-la. E esta é uma bela e simples regra...

Como já lhes disse, atravessei muitas estafas mentais, chegando ao ponto de colapso... 
chegando ao ponto de dizer: “Não me importo mais... Não estou nem aí para mais 
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nada…” - como diriam vocês. Pois tive minhas quotas de ansiedade e depressão. E 
então as liberei… Desapeguei-me dos conceitos e de tudo que eu já havia estudado. 
Libertei-me de cada estrutura que havia erigido em torno de meus pensamentos. 
Descartei toda a minha filosofia e toda a minha matemática, as quais me eram tão 
caras… Eu acreditava que a matemática me ajudaria a explicar como este mundo veio a 
existir, como nós mesmos chegamos até aqui e como funcionaria a ordem de todas as 
coisas... Mas a matemática não é a razão de estarmos aqui. Ela apenas nos ajuda a 
contemplarmos a matriz de nossas próprias energias...

Existe algo agora na vida de vocês de que vocês não gostem? Há alguma coisa que 
vocês gostariam de mudar em sua galeria de arte? Mudem-na pois! Liberem-na, 
transformem-na, façam-na de maneira diferente. Ela lhes pertence! Vocês descobrirão -
sem precisarem de grandes lições em suas vidas, sem nem mesmo uma meta específica 
em termos de algo que devam fazer nesta existência... a tudo isso liberando - que são 
livres para verdadeiramente apreciarem cada momento e cada dia, sem a pressão e as 
expectativas, como almas genuinamente livres para mergulharem na Nova Energia...  
Isto posto, adoraremos responder às perguntas de vocês!

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 1 (lida da Internet por Linda): Eu lhes 
agradeço por sua assistência... Como se encaixam as alergias na Nova Energia? Seria de 
algum auxílio conscientizar ainda mais as pessoas relativamente às próprias alergias? 
Em minha percepção, estas podem ser equilibradas, mas de que maneiras? E haveria 
algo mais que eu precisaria dizer a mim mesmo/a?

KUTHUMI LAL SINGH: Vamos lhe dar uma resposta bem curta à sua... ‘alérgica’ 
pergunta. Se vocês fossem verdadeiramente capazes de respirar... vejam bem: as 
alergias e a respiração estão conectadas... o que significa que se vocês respirassem mais 
efetivamente, iriam além das alergias... Contudo, parte do problema é que, ao 
respirarem profundamente, a tendência é intensificar a própria alergia... Mas 
reconheçam que existe algo resistindo no interior de vocês, travando o fluxo... 
Tomemos como exemplo estas lindas flores (apontando para o vaso de flores no palco), 
este lindo buquê com seu aroma. Caso você seja alérgico/a a flores, considere a razão 
energética por detrás... Talvez você não esteja se permitindo apreciar a beleza da vida... 
a beleza de cheirar, tocar ou ver estas flores... Isso é o que causa algum tipo de bloqueio 
energético, que se manifesta na forma de uma alergia. Um momento ideal, portanto, 
para aproximar-se destas flores e inalar sua fragrância...

Vocês todos estão se tornando agora seres muito mais sensíveis e conscientes nesta 
Nova Energia, de forma que se encontram mais perceptivos das potentes energias 
presentes em todas as coisas, o que todavia não significa que isso tenha necessariamente 
que causar uma reação alérgica. Simplesmente inspirem as energias e liberem o que 
esteja causando a resistência... conscientizem-se daquilo que está causando essa 
resistência e perceberão que suas alergias naturalmente se desvanecerão. Se, entretanto, 
cobrirem suas alergias com medicamentos, estarão igualmente embotando sua 
sensibilidade e sensações e encobrindo a real causa-raiz de não estarem sendo capazes 
de apreciarem tudo em suas vidas, em especial a comida. Obrigado!
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PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Olá, Kuthumi! 
É muito bom ter você aqui com a gente hoje... Mas para mim também é algo doloroso... 
E sinto estar falando em nome de muitos Shaumbra... Você sabe… mesmo havendo 
feito contato com meu Gnost e praticado respirar, permitir e aceitar, ainda assim... o 
fluxo contínuo e estável da abundância começa para mim e depois pára... e eu 
simplesmente não entendo... (Ela começa a chorar.) Você sabe, eu tenho essa idéia 
maravilhosa que me ocorreu, exceto o dinheiro para que ela deslanche. Eu me conectei 
novamente com o que é minha paixão na vida e simplesmente não entendo porque as 
coisas não estão fluindo... Você pode me dizer o quê está ‘pegando’?

KUTHUMI LAL SINGH: Certamente! Mais uma vez, serei simples e direto... O que 
está ‘pegando’ é... (e você sabe disso, pois acabamos de conversar sobre isso) a 
resistência a curtir sua vida plenamente. Você a está medindo através em termos de 
abundância material, o que lhe causa enorme estresse (o que você já sabe), mas ainda há 
algo dentro de você que não está se abrindo, de forma que você simplesmente se 
permita curtir a vida.

Sim, há questões relacionadas a vidas passadas e também problemas de auto-estima, 
mas você ainda não se permitiu apreciar a vida. Você diz que quando a abundância fluir, 
então você poderá curtir... Entretanto, o caminho é o inverso disso… Você pode 
apreciar sua vida agora? Você se permite dar a si mesma a abençoada dádiva de curtir a 
vida? Esquecendo-se inclusive de todas as demais coisas e, no seu caso especificamente, 
desapegar-se de todas aquelas coisas sobre as quais temos falado, como respirar e tudo o 
mais? No seu caso, é importante se perguntar repetidamente, “Eu posso me permitir 
apreciar a vida?” Uma parte de você diz “Sim”, mas outra parte continua a dizer “Não” 
e continua a ser cautelosa... não quer se machucar e que receia que, se você se abrisse, 
teria de deixar ruir as muralhas que construiu ao seu redor, com medo de se machucar...

Mas esta é a hora da verdade para você. E isto é algo em que eu gostaria que você 
trabalhasse e considerasse... não apenas por um ou dois dias, mas até que você 
verdadeiramente chegue à resposta... Você pode apreciar a vida? Procure pois ir além da 
mente e honestamente dizer “Sim” a si mesma, sinceramente compreendendo o que 
estou colocando aqui, porém não em função, por exemplo, do desespero em precisar 
dispor do dinheiro para pagar seu aluguel... Eu mesmo fui um ‘sem-teto’ por muito 
tempo, vagando por toda parte, sem querer quaisquer destas coisas, tendo descoberto 
que podia me sustentar de forma completa, como você também o pode. Desapegue-se 
das expectativas e pergunte-se continuamente se você pode verdadeiramente permitir-se 
curtir a vida, assim como estar na Terra e em seu corpo e em forma humana... Então 
sim… Todas as outras coisas virão até você…

Você também compreende o fato de que quando você tinha dinheiro, este por si só não 
lhe trouxe felicidade. Trouxe-lhe alívio, porém não felicidade... Quando você tinha a 
energia da abundância fluindo em sua vida, descobriu uma forma de inverter a situação 
e usá-la para, em verdade, auto-destruir-se, ou seja, inventou uma maneira de sabotar 
aquele fluxo...

Retornemos pois ao básico. Você pode curtir sua vida? Contemple várias vezes esta 
questão. Esqueça por ora esta fixação com a abundância material. Você terá o suficiente 
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para passar bem até que possa responder àquela pergunta... E por favor, volte para nos 
contar!

SHAUMBRA 2: Obrigada!

KUTHUMI LAL SINGH: Obrigado a você!

LINDA: Conversei com várias pessoas nos últimos dias, inclusive nesta tarde, sobre 
assuntos que motivaram duas perguntas, uma delas em especial: Parece estar ‘rolando’ 
alguma energia realmente desafiadora e difícil... E, sendo Shaumbra, queremos ser 
realmente responsáveis e assumir toda a responsabilidade, sendo muito fácil ficar 
dizendo: “Que estou fazendo? Por que sinto toda essa energia?” Contudo, muitos 
Shaumbra acham que, de alguma forma, isso não tem a ver somente conosco, mas que 
há algo muito maior sendo posto em movimento e se aproximando, particularmente no 
fim de semana passado, em que sentimos alguma transformação enorme ocorrendo, 
embora não saibamos de que forma se processou e certamente não se trate apenas de 
nossas pequenas questões pessoais... (Pausa) Olá…?

KUTHUMI LAL SINGH: (A platéia e Kuthumi riem.) Fiquei fascinado com sua 
dissertação!

LINDA: Foi uma pergunta!

KUTHUMI LAL SINGH: Ah…! (mais riso) Oh! Agora percebo! (gracejando) Bem...

LINDA: Seja gentil.

KUTHUMI LAL SINGH: Estou agora recapitulando aqui comigo tudo sobre o que 
temos conversado com vocês por mais de sete anos... Vocês estão vivendo em um 
mundo de transformações, em que tudo está mudando... mudanças que não são 
pequenas, mas colossais. E como já disse durante nosso Shoud, tudo está oscilando 
agora... Nada é o que parece ser e nada mais é como ontem. E o que vocês estão 
sentindo, em grande parte, é a energia coletiva da humanidade tendo dificuldade em 
lidar com isso... As pessoas entram em pânico e sucumbem ao medo... E o medo é a 
principal coisa que vocês estão percebendo. As pessoas querem responsabilizar alguém 
ou colocar a culpa em alguma coisa... Passam a acreditar em conspirações e não se 
sentem seguras sobre o que fazer. Sentem-se perdidas e no caos. Mas vocês as 
compreendem, pois estiveram nessa situação há sete anos, ou mesmo cinco anos atrás. 
Vocês entendem como deve ser para os outros estar vivenciando todas essas mudanças 
em andamento...

Vocês literalmente passaram por elas em primeiro lugar e num nível bastante pessoal. 
Vocês passaram por mudanças internas… Terremotos e erupções vulcânicas e 
tempestades e furacões e tsunamis internos... Vocês passaram por todas estas 
transformações… E sim, usei estes termos relacionados às expressões de Gaia porque 
existe uma relação direta entre a consciência e o clima, ou seja, coisas como o 
aquecimento global, as tormentas e os padrões climáticos erráticos, como os que vocês 
testemunharão neste próximo verão... De forma que todas estas ocorrências estão se 
desenrolando agora ao seu redor, mas elas não mais têm a ver com vocês. Vocês as 
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sentem, mas não as estão causando. Alguns até gostariam de se responsabilizar ou se 
culpar por tais coisas, mas não as estão causando. Vocês as estão sentindo, mas não 
necessariamente vivenciando-as novamente.

E este é o seu momento... a hora de todos vocês serem os Artistas da Nova Energia. E o 
que isso significa? Significa criar o que escolherem, sem fronteiras ou limitações, sem 
se aprisionarem em suas mentes, sem ficarem carregando por aí a velha bagagem. 
Vocês portanto continuarão a sentir tais coisas, pois se encontram agora, juntamente 
com toda a humanidade, no que descreverei como um certo tipo de “câmara de 
consciência”, mas vocês não precisam sujeitar-se a ela... Vocês não precisam se obrigar 
a aceitar que ela determine seus próprios caminhos, embora sintam sua influência.

Considerem como era a vida na Terra há quinhentos anos, quando a consciência era tão 
mais pesada e vagarosa, à semelhança de um cobertor muito pesado cobrindo a 
humanidade... Havia muito poucas centelhas de consciência... Muito poucos pontos 
brilhantes, raros e distantes entre si... Agora, porém, encontram-se por toda a parte! 
Tudo está mudando muito rapidamente e fazendo com que os seres humanos em geral 
obriguem-se a refletir sobre suas próprias questões e a olhar para as bagagens que 
carregam. Então, vocês estão de fato sentindo estas coisas, algo que estamos lhes 
dizendo há bastante tempo. Todo o desejo de Tobias era conseguir acessar Shaumbra e 
lhes dizer que vocês se encontram numa era de transformações. E vocês estão liderando 
as mudanças de consciência que resultarão em todas as demais mudanças na Terra.

LINDA: E você poderia nos atualizar sobre toda essa trepidação no Oriente Médio?

KUTHUMI LAL SINGH: Esta é uma das regiões mais sensíveis ao restante da 
consciência da humanidade, por causa das energias presentes no que vocês chamam de 
Oriente Médio, tanto na consciência local como no próprio solo de lá... Pois lembrem-se 
de que foi lá, nesta pequena parte do planeta, que lançaram suas raízes as principais 
religiões do mundo de hoje... Foi lá que tantas crenças floresceram e a consciência 
cresceu... Onde se consolidaram conceitos sobre espiritualidade e sobre Deus. 
Obviamente, portanto, se há trepidações ocorrendo na Terra agora, esta área certamente 
chacoalhará ainda mais. Mas uma oscilação não é necessariamente ‘ruim’. Ela significa 
que as coisas por lá estão se movendo para fora de sua antiga estrutura, assim criando o 
potencial para todo um novo tipo de aliança nesta região - um potencial de paz que não 
tem sido disponível, em verdade, desde que posso me lembrar... Obrigado.

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 3 (uma mulher ao microfone): Olá, Kuthumi! 
É muito bom lhe encontrar! Por vários anos tenho trabalhado numa série de aspectos... 
(Kuthumi pega uma bebida e gargareja enquanto a pessoa está falando, o que resulta em 
muitas gargalhadas.)

LINDA: Que ‘bonito’, hem? (rindo) Competindo com Saint-Germain?

SHAUMBRA 3: Nem chego perto! (mais risos)

LINDA: Foi quase rude, ouviu?

SHAUMBRA 3: Foi mesmo! (rindo)
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KUTHUMI LAL SINGH: É que já faz um tempo que estive na Terra e alguns refrescos 
que vocês têm agora são muito interessantes!

SHAUMBRA 3: OK…

LINDA: Perdão, Rita!

SHAUMBRA 3: Ora, está tudo bem. A propósito, minha pergunta é sobre...

LINDA: Você ainda tem uma pergunta?

SHAUMBRA 3: Sim, vejamos… ah, tem a ver com relacionamentos e...

KUTHUMI LAL SINGH: Ah, não! (mais risadas)

SHAUMBRA 3: Eu - e sei que todos nós - temos trabalhado em aspectos de nós 
próprios, dos quais quisemos nos desapegar ao longo dos últimos anos e, no meu caso 
pessoal, creio haver liberado várias coisas que não funcionam mais para mim. 
Entretanto, uma delas continua obviamente vindo à tona, qual seja: Como evitar perder 
nosso poder pessoal e a nós mesmos em nossos relacionamentos românticos?

KUTHUMI LAL SINGH: Veneno seria uma boa maneira! (muitas risadas)

SHAUMBRA 3: Muito bem, vou tentar! (mais riso) Essa é uma solução!

KUTHUMI LAL SINGH: (gracejando) Estou na verdade rindo de Cauldre ficando tão 
nervoso... (várias risadas enquanto Linda lhe oferece outro gole de refrigerante, mas ele 
recusa.) Você tentou me enganar, hem…?!

Bem, vou lhe dar uma resposta que talvez você não queira ouvir, mas se você 
estabelecer primeiro seu relacionamento consigo mesma, nenhuma outra relação poderá 
subtrair nada de você. Você estará tão fundamentada em si mesma, que se outro ser 
humano aparecer em seu caminho, tentando lhe alimentar com alguma energia ou sugar 
alguma energia de você, não será capaz de fazê-lo. Por outro lado, quantos humanos 
atualmente na Terra estão buscando um relacionamento sem quererem alimentar certas 
energias ou serem alimentados por elas? Realmente muito poucos, o que limita o 
número total de parceiros disponíveis que você gostaria de ter. Então... (Alguém na 
platéia diz: “E assim chegamos a zero”, com Kuthumi e a platéia rindo muito.) Belushi, 
pare com isso! (mais riso) Canalizando através de Shaumbra! Mal posso acreditar…

De forma que terei de afirmar algo que talvez você não queira ouvir, mas como uma 
Shaumbra vivendo no dia de hoje nesta época, vocês precisará aceitar o fato de que 
possivelmente tenha de contar somente com o relacionamento consigo mesma e que 
talvez você não encontre aquele alguém com quem você possa compartilhar a vida num 
nível mais elevado. Outra opção é deixar muito bem claros os termos para um 
relacionamento, desde o seu início.

Na verdade, Cauldre e eu estamos tendo agora uma pequena discussão. Ele está me 
perguntando “se não terei sido celibatário nas minhas últimas dez vidas...” (risos) Sinto 
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dizer que isso é verdade e aqui estou eu dando conselhos como um padre... (muitas 
gargalhadas da platéia e risadinhas de Kuthumi)

Portanto, estabeleça de forma bastante clara, com a pessoa com quem pretenda vir a ter 
um relacionamento, quais são os seus “termos de equilíbrio energético” para a relação, o 
que talvez, ao ser verbalizado por você, possa soar um pouco egoísta, mas em verdade 
estará deixando bem claro para o outro: “Não há chance de haver dependência 
energética em nossa relação.”

SHAUMBRA 3: OK, muito bom! Obrigada!

KUTHUMI LAL SINGH: Obrigado a você!

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 4 (lida da Internet por Linda): Tobias [sic], 
Qual é a relação entre a ‘Ferida de Ísis’ e Lilith, a primeira companheira de Adão, a 
primeira mulher antes de Eva? Lilith era uma igual com Adão e, tendo se recusado a 
ocupar posição subordinada, deixou o Jardim do Éden. Mas sinto haver mais nesta 
estória do que contam as escrituras. Ao escutar os CD’s da ‘Ferida de Ísis’, pude sentir 
que Lilith é de fato a própria Ferida de Ísis’, sendo aquela que se sentiu responsável por 
furtar energias de Adão, suponho, deixando seu lar em meio a um sentimento de culpa e 
criando portanto a primeira ferida cármica da existência. Também acho que quando 
equilibramos nossas energias masculinas e femininas interiores, estamos de fato 
curando esta antiga ferida cármica, fazendo com que Lilith assim retorne ao lar. Estarei 
percebendo isto corretamente? Você poderia nos contar a real estória de Lilith e o que 
está acontecendo agora com ela?

KUTHUMI LAL SINGH: Até parece um livro! E bem poderia ser um livro fascinante, 
que discorresse sobre as  energias masculina e feminina. Quanto à estória de Lilith, 
trata-se apenas de uma interpretação, ou seja, uma forma de explicar como trabalham as 
energias. Como Lilith não teria aceito certos termos em função de seu 
comprometimento com a energia de Ísis, outro aspecto de Ísis veio a se manifestar, 
tornando-se aquela a quem vocês chamaram Eva, a qual teria assumido a culpa e a
responsabilidade por tudo o que aconteceu desde então. Em verdade, a assim chamada 
energia de Eva foi estabelecida pelas religiões e igrejas, numa tentativa de suprimir a 
energia de Ísis...

Num certo sentido, é interessante explorar as energias da história, ou a história da 
energia, mas sob um outro aspecto não faz realmente muita diferença, pois você pode 
ficar preso nesta armadilha intelectual... O que é importante lembrar é que o masculino, 
o feminino, a dualidade e os aspectos desta oposição estão querendo se reunir agora. E 
esta é a única coisa importante. Cada parte de vocês e cada parte do reflexo de si 
mesmos desejam se reintegrar. Vocês não precisam de duas partes de si mesmos para 
compreenderem à pergunta “Quem Sou Eu?”, pois esta é respondida neste exato 
momento do Agora, tendo a ver com esta completa integração.

Portanto, redija o livro se você assim escolher, explore a mitologia, os significados e as 
simbologias subjacentes, mas não caia naquela armadilha profunda, porque o que é 
realmente importante hoje é que as energias desejam se reunir e reintegrar-se.
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PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 5 (uma mulher ao microfone): Olá! Sei que 
quando nossa vida trepida, o conselho é respirar, mas o que acontece comigo quando a 
coisa pega pra valer é que começo a hiperventilar e fica realmente difícil me lembrar de 
como respirar direito. Há algum jeito, fácil e gracioso, de simplesmente me lembrar de 
respirar, ou alguma técnica diferente que possa ser usada em tal situação?

KUTHUMI LAL SINGH: Respirar não deveria ser difícil de se lembrar, pois é algo 
muito natural. Mas quando você perceber sua energia se desequilibrando ou acelerando, 
ou apenas desejar trazer mais energia ao seu momento presente, a respiração consciente 
intensificará a oscilação, fazendo com a energia dance ainda mais. Porém, seu 
bamboleio será gracioso, com o significado implícito de estar contribuindo para romper 
parte da velha estrutura, literalmente removendo-a de seus ossos, pulmões ou mente e 
chacoalhando tudo...

Portanto, a oscilação da energia, diversamente de uma colisão, não é necessariamente 
algo ruim em vocês, pois significa que vocês estão se tornando mais flexíveis e 
expandidos. Não duros e rígidos como uma rocha, mas abertos às energias 
multidimensionais. Desse modo, apenas o fato de você haver declarado isso sobre a 
respiração significa que você se lembrará de respirar de qualquer maneira. Obrigado!

SHAUMBRA 5: Obrigada a você!

KUTHUMI LAL SINGH: E como diria Tobias, “Mantenha a coisa simples!”

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 6 (lida da Internet por Linda): Espero que esta 
pergunta chegue até vocês... Já a fiz antes e tentarei refazê-la de forma mais clara. 
Quando participei do encontro de Tobias em Amsterdã, senti que me ajudavam a 
remover algum velho padrão que bloqueava meu fluxo de energia. Ouvi de outros 
participantes do encontro que isso também lhes havia ocorrido. Infelizmente, não 
consegui permanecer nestes novos padrões da Nova Energia e, após algum tempo, 
reapareceram os problemas físicos devidos àquela Velha Energia estagnada, o que me 
dá a sensação, desde que entrei para o Círculo Carmesim no evento de Amsterdã, de que 
preciso continuamente me atualizar e acompanhar vocês, embora não saiba como, e é o 
que sentem também outros Shaumbra com quem tenho conversado aqui na Holanda. 
Minha pergunta é portanto múltipla. Quando nos sintonizamos na Internet para um 
Shoud ao vivo, há algum anjo nos auxiliando em nosso ambiente pessoal, auxiliando a 
liberar alguma Velha Energia? E quando nos sintonizams com a energia do Shoud em 
algum outro dia, mês ou ano, como se faz tal conexão e como ela é mantida? 
Agradeço...

KUTHUMI LAL SINGH: A transição para a Nova Energia é um processo gradual. Não 
acontece num simples piscar de olhos ou num relâmpago. E assim é de propósito, de 
forma a não exaurir suas mentes e corpos ou mesmo o espírito de vocês. A Nova 
Energia está agora se fundindo com a Velha Energia, e nessa fusão se dá uma completa 
transformação da própria física, bem como dos processos através dos quais todas as 
coisas funcionam. Portanto, a fim de evitar que a toda a Terra venha a explodir ou 
simplesmente enlouquecer, esta integração está sendo realizada vagarosamente.
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Assim, quando forem a um workshop ou escutarem um Shoud como esse, estarão 
basicamente se movendo para mais um nível de expansão, de forma graciosa e fácil 
(mesmo que alguns de vocês não pensem deste jeito) e certamente de maneira muito 
mais fácil do que se tudo isso acontecesse de uma só vez.

Quando vocês se encontram na energia de um Shoud como este, os seres angélicos e 
todos aqueles do Círculo Carmesim podem se aproximar muito mais facilmente e 
certamente há e haverá um trabalho sendo realizado neste sentido. E este é o porquê de 
tão freqüentemente vocês sentirem uma sensação diferente ao irem embora deste espaço 
ou ao desligarem seus computadores. Vocês não têm bem certeza do que é... e não 
podem defini-lo com palavras, mas sabem que algo acabou de acontecer, porque nos 
permitiram que trabalhássemos com vocês.

Há literalmente ajustes processando-se no interior de seus corpos e DNA... até mesmo 
naquele computador fluido a que vocês chamam de mente, pois assim como há uma 
matriz energética para a consciência da massa, também existe toda uma grade bastante 
elaborada para a consciência pessoal de cada um de vocês, a qual, durante este período 
de tempo em que nos reunimos nesta energia muito segura, nos possibilita, com a 
permissão de vocês, que lhes ajudemos a processar aqueles ajustes, um pouco a cada 
vez e não todos de uma só vez. Portanto, se fizerem a retrospectiva de onde se 
encontravam há um ano ou há cinco anos, perceberão como e quanto se transformaram 
e cresceram e, provavelmente, mais que tudo, como se simplificaram... Como se 
tornaram simples... Obrigado!

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 7 (uma mulher ao microfone): Saudações, 
Ku... thumi?!

KUTHUMI LAL SINGH: Sou eu! Sim?!

SHAUMBRA 7: Vim aqui pela primeira vez para participar do Shoud do mês passado e 
senti ter sempre estado aqui… Mas o que mais me surpreendeu foi sentir, enquanto 
estive aqui sentada, uma intensa energia me dizendo: “Mude-se para a Califórnia.” E 
não encontro razão para fazer isso. O que significa? Que simplesmente devo encher meu 
carro com minhas coisas, minha barraca, meus gatos e lá vou eu...? E que eu tenha 
confiança?

KUTHUMI LAL SINGH: Essa é uma pergunta que você própria deve responder, mas 
houve de fato uma razão para que tenha sentido o que sentiu. Há algo atraindo você, 
algo que eu gostaria que descobrisse por si mesma... E adoraria que você tomasse essa 
decisão, simplesmente desapegando-se do que você já possui por aqui, seguindo o 
chamado de seu próprio coração...

Contudo, não é fácil abrir mão da segurança e das coisas que lhe têm sido próximas, 
mas creio que todos os Shaumbra aqui hoje lhe dirão, ao conversarem com você ao 
término deste dia, sobre como ouviram chamados similares... E compreenda que não se 
trata de nenhum de nós lhe dizendo o que fazer. Não é Tobias lhe dizendo que você 
precisa se mudar para lá e tampouco eu, Kuthumi, lhe pedindo para ir para lá, mas algo 
que existe em seu próprio coração... Então, que tal ser uma desbravadora e uma Artista 
da Nova Energia e descobrir o que é? Agora é com você!
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SHAUMBRA 7: Obrigada!

KUTHUMI LAL SINGH: Vou acrescentar só uma coisa: Confie em sua intuição!

SHAUMBRA 7: Muito obrigada!

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 8 (lida da Internet por Linda): Sou professor 
do Curso DreamWalker e faço minha pergunta em meu próprio nome e em nome de 
todos os outros professores do DreamWalker e das SES [‘Sessões sobre a Energia 
Sexual’] aqui na América do Norte. Como podemos divulgar mais nosso trabalho, de 
forma a preencher as vagas para os cursos? Nossos alunos são “gatos pingados”, 
enquanto as aulas parecem estar “bombando” na Europa. Tenho utilizado as abordagens 
convencionais de divulgação e também, é claro, me conectado com meu Gnost, 
permitindo e respirando... Mas precisamos de algumas iscas 3D de informação para nos 
colocarmos em evidência... Cheguei até mesmo a escrever para a Oprah Winfrey 
[apresentadora da TV americana] sobre o DreamWalking, mas como vocês podem ver, 
nem eu nem qualquer outro Shaumbra foi convidado a participar do programa dela. 
Amo vocês e qualquer dica que me possam passar será enormemente apreciada.

KUTHUMI LAL SINGH: E eu lhe pergunto: Você realmente deseja e se dispõe a 
realizar este trabalho, ou seja, o magistério da Nova Energia, sem expectativas?

LINDA: Não! (risadas de Kuthumi e da platéia)

KUTHUMI LAL SINGH: OK! Se vocês liberarem agora as expectativas de que toda 
turma do curso ‘tem’ de estar repleta, vocês liberarão as energias de seu trabalho... 
Vocês podem começar apenas com um aluno, ou quem sabe dois ou três... Contudo, 
contemplem mais uma vez sua galeria de arte viva! O que realmente está acontecendo 
aqui? O que vocês estão experimentando e vivenciando? Que propósito criaram para si 
mesmos?

Se vocês colocarem seu foco em coisas como o tamanho da turma e as quantias em 
dinheiro, a partir da perspectiva dos seres espirituais e divinos que vocês são, ou se os 
focos principais de suas vidas forem coisas como o saldo de sua conta bancária ou 
quantas pessoas lêem seus livros, vocês simplesmente perderam o fio da meada, pois 
todas estas coisas são secundárias e não são o foco de sua energia. O foco de sua energia 
é criarem a arte da Nova Energia, as escolas, os livros, as experiências... e permitirem 
que estes se manifestem a partir do simples iniciar do fluxo... Observem o que acontece 
com aquela partícula de energia com a qual vocês começaram e como ela passa a se 
expandir... E eu adoraria saber notícias suas novamente daqui a um ano, sobre o que 
houver acontecido com a evolução de suas escolas e cursos. Obrigado!

LINDA: Eu estava apenas provocando sobre as expectativas...

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 9 (uma mulher ao microfone): Oi, Kuthumi! 
Gostaria de saber se você pode me oferecer algum ‘insight’ sobre o que está 
acontecendo com minhas costas e meu pescoço, que parecem estar bastante 
desalinhados e... você sabe, problemas relacionados a músculos fracos... Fico me 
perguntando se isso não teria a ver com o fato de “os tecidos da Nova Energia estarem
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substituindo nossos músculos”, assunto sobre o qual Tobias chegou a comentar há 
vários meses e não mencionou novamente desde então. Eu gostaria portanto de saber 
mais sobre isso e se você ou Tobias futuramente farão alguma canalização especial 
sobre as mudanças pelas quais nossos corpos estão passando...

LINDA: Esta é uma boa idéia.

SHAUMBRA 9: Sim! E, se possível, com informações detalhadas e especificas? 
Obrigada!

KUTHUMI LAL SINGH: Certamente. Qualquer dificuldade que você tenha com suas 
costas e coluna vertebral constitui sólido indicador de que este trabalho de reajuste para 
a Nova Energia está em andamento, pois se trata literalmente de sua sustentação física, 
ou seja, da própria estrutura que lhe dá o maior suporte no sentido de propiciar a própria 
presença da energia de seu espírito aqui na Terra...

Presentemente, tanto os ossos como as vias neurais estão sendo reconfigurados, embora 
de forma gradual, para que os velhos sistemas não se estilhassem totalmente. Vocês 
estão literalmente construindo um Novo sistema, enquanto o velho ainda está lá, o que 
ocasiona certo grau de estresse e às vezes dor no nível físico, por causa do trabalho que 
está sendo feito. Mas compreendam e utilizem isto como um indicador de que vocês 
agora estão verdadeiramente permitindo que o processo da Nova Energia lhes ajude a 
recriarem sua própria biologia.

Seus corpos sabem como se manterem absolutamente equilibrados e sãos. O que eles 
não necessariamente conhecem é o resultado daquilo a que chamaremos de 
"reconstrução físico-biológica da Nova Energia". O corpo humano se compreende bem 
em termos da Velha Energia, mas ainda está aprendendo como se adaptar à Nova 
Energia. Eis portanto uma interessantíssima combinação de elementos acontecendo 
agora no ser físico de vocês. O corpo está descobrindo seu Novo ‘eu’ e isto às vezes 
causa o que vocês vivenciam como dores ou preocupações relativamente ao corpo. A 
melhor coisa que você pode fazer é se conectar energeticamente com seu interior e 
encorajar seu corpo a prosseguir neste caminho de recriação e reconstrução de si 
próprio.

E sempre que qualquer um de vocês especificamente tiver problemas nos ombros, isso 
se relaciona ao movimento do que vocês chamariam de "energia da responsabilidade", 
ou tem a ver com coisas que vocês têm carregado nos ombros pela vida afora, como 
responsabilidades que assumiram para si mesmos em suas existências passadas, ou 
responsabilidades por outras pessoas em suas vidas agora, as quais vocês estão 
transmutando, de forma que sentem os efeitos disso em seus ombros e pescoço. E a 
respiração consciente, sobre a qual continuamente lhes falamos, é o que permite que a 
energia continue se movendo, inclusive a energia de todas essas coisas compactadas na 
região de seus ombros e pescoço... Um maravilhoso processo de liberação!

E em resposta à sua segunda pergunta... Sim, planejamos realizar uma sessão extensiva 
sobre algumas das mudanças biológicas em andamento, mas ela se dará daqui a cerca de 
um ano.
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SHAUMBRA 9: Obrigada!

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 10 (lida da Internet por Linda): Minha 
pergunta é: Posso restaurar uma cavidade dentária com a “Standard Technology” 
[Tecnologia ‘Standard’ ou Padrão] ou devo simplesmente visitar o dentista? (risadas de 
Kuthumi e da platéia)

KUTHUMI LAL SINGH: Recomendaremos que você vá ao dentista munida da 
Tecnologia "Standard". Em outras palavras, exerça ambas as escolhas. Vocês hoje 
dispõem de maravilhosos e modernos sistemas médicos, que têm a capacidade de 
reparar e rejuvenescer, mas a Tecnologia "Standard" ou Padrão significa cuidar de seu 
corpo e assumir a responsabilidade por ele. Portanto, quando visitar o/a dentista, não 
coloque sobre ele ou ela toda a responsabilidade. Compreenda que, ao visitar o 
consultório odontológico, estará ativamente participando do processo de 
rejuvenescimento de seu corpo, mesmo que seja apenas um implante, ou o que quer que 
seja, pois energeticamente, ao receber uma obturação ou ponte, esta ainda não constitui 
parte de sua biologia. Mas se você assumir a responsabilidade por sua biologia, 
integrará energeticamente aquela obturação, ponte ou implante (ou o que quer que seja) 
ao seu próprio fluxo biológico. E, ao invés de serem meros elementos estranhos, tornar-
se-ão parte de você. E isto é a Tecnologia ‘Stanrd’ em ação.

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 11 (lida da Internet por Linda): Estou pronto/a 
para iniciar meu magistério como Professor/a da Nova Energia. Mas quando expando 
minha consciência, têm-me chegado informações sobre vegetais, legumes e fórmulas 
matemáticas... Desculpem-me, mas não consigo encontrar a resposta para “brócolis + 
dois”... (risadas)

KUTHUMI LAL SINGH: À medida em que você expande sua consciência para estes 
outros domínios além da mente, deparar-se-á com uma série de símbolos - símbolos 
energéticos. Não os tome literalmente. Adentre a energia deles, ao invés de tentar 
compreendê-los apenas como ‘brócolis’ ou ‘matemática’. O que se percebe aqui é uma 
combinação... Você está chegando a novos entendimentos básicos sobre como as 
energias trabalham e usando ‘brócolis’ como um tipo de símbolo, seja este nutricional, 
alimentício ou energético, mas embasado com um tipo de estrutura matemática da Nova 
Energia que lhe habilita a funcionar nesta realidade. Não tome as coisas muito 
literalmente ao se expandir para estes outros domínios...

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 12 (lida da Internet por Linda): Meu marido é 
obcecado com o “Planeta X”. Dêem-me por favor pistas mais claras sobre o significado 
disso...

KUTHUMI LAL SINGH: Simplesmente direi que o Planeta X, o planeta invisível... o 
qual, sim, possui certas características energéticas e qualidades bastante realísticas, 
havendo uma razão para ele estar lá... Pois ele é um tipo de reflexo... não somente da 
Terra, como também de alguns dos potenciais da Nova Terra...

O Planeta X não é uma conspiração nem faz parte de alguma agenda alienígena e muito 
menos de alguma tentativa de invasão da Terra. É muito fácil cair presa de todas essas 
coisas… O Planeta X é na verdade um tipo de espelho ou túnel energético que conduz 
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da Terra à Nova Terra. Não fiquem por demais fascinados com tais coisas. O importante 
é o que vocês fazendo aqui neste momento. O que vocês estão realizando como 
criadores? Que estão fazendo para se integrarem aqui na Terra? Não no Planeta X ou 
qualquer outro planeta… Obrigado!

Estas tendem a ser belas distrações, mas ao fim do dia, continuam sendo meras 
distrações...

PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 13 (lida da Internet por Linda): Sei que vocês 
já comentaram que vários Shaumbra vêm desejando deixar a Terra ao longo dos últimos 
poucos meses e eu pessoalmente venho tendo problemas com isso... Parece que, a cada 
dia, tem ficado mais difícil lidar com outros seres humanos e viver na dualidade. Sinto-
me oprimido/a e chateado/a todos os dias e estou achando que partir do planeta é a única 
solução. Não quero realmente morrer, mas não sei quanto mais posso suportar... 
Entretanto, sei que não sou a única pessoa me debatendo com esta confusão. Vocês 
podem por favor me ajudar?

KUTHUMI LAL SINGH: Certamente! E este conselho está sendo transmitido por 
Belushi: Não deixe o planeta! A Terra é, em última instância, a mais bela das 
experiências! Tem seus altos e baixos e também suas dores, mas é absolutamente uma 
dádiva! Pois aqui na Terra vocês podem compreender como é serem criadores por 
excelência, pois se encontram num dos ambientes mais difíceis e desafiadores, com sua 
dualidade, solidez e materialidade. Contudo, ela lhes oferece inúmeras e belíssimas 
dádivas… as  dádivas da própria vida...

Como é, por exemplo, descobrir-se encarnando seu espírito em matéria... como é, por 
exemplo, não somente poder ver outros anjos, agora disfarçados em forma humana, 
como também neles trombar e amá-los, beijá-los... e festejar e compartilhar experiências 
com eles... Nada disso podemos ter nos outros domínios, como as dimensões angelicais 
onde Belushi e eu, Kuthumi, agora estamos... domínios estes que são etéreos e de fato 
magníficos, onde não se requer que lidemos com as demandas de corpos físicos, mas 
onde não se pode mergulhar na profundidade da experiência de viver, a qual é possível 
em qualquer lugar da Terra...

E mesmo quando vocês passam pela transição para o lado de cá, também vivenciam um 
período de tempo durante o qual deixam seu velho ‘eu’ e a própria Velha Energia. Estar 
com outros seres humanos pode ser às vezes difícil... Concentrar-se num emprego 
mundano, trabalhando para outra pessoa, é também muito difícil. Mas quando 
ultrapassam aquele período de transição, vocês retornam àquele ponto de percepção 
onde se conscientizam da pura e absoluta beleza que é viver na Terra. Nada há como a 
vida aqui... onde existe o potencial para adquirir profundidade de alma... E a 
compreensão do que verdadeiramente significa ser um criador somente pode ser obtida 
aqui na Terra. O conselho de Belushi é, portanto: Permaneça aqui! E quando você 
retornar a este outro lado do véu, perceberá o quanto realmente sentirá falta deste lugar 
chamado Terra...

LINDA: A pergunta seguinte foi feita por Kat, de Utah.
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PERGUNTA FEITA POR SHAUMBRA 14 (lida da Internet por Linda): Vocês podem 
por favor falar-nos sobre Deus? Qual é a natureza de Deus? Deus se relaciona conosco 
nesta experiência tridimensional? Em caso afirmativo, de que maneiras? Tenho 
interesse em compreender mais claramente minha relação com Deus. Vocês podem me 
ajudar?

LINDA: Esta, a propósito, será a última pergunta.

KUTHUMI LAL SINGH: Realmente uma forma maravilhosa de concluirmos nosso 
dia... “Deus” é uma invenção do ser humano... “Deus” é um conceito mental... “Deus”, 
como já o disse Saint-Germain - eu nunca ousaria dizê-lo, mas - “Deus” nada mais é 
que o vírus da energia sexual em ação.

“Deus”... todo este conceito é, na verdade, relativamente recente. Não era conhecido nos 
tempos de Lemúria ou mesmo Atlântida. Deus foi “manufaturado” pela humanidade 
para tentar explicar o inexplicável. Mas com isso, o conceito de Deus absorveu todos os 
atributos e qualidades dos próprios homens e mulheres... E é por isso que agora vocês 
têm um Deus que se mostra distante, afastado, irado e julgador... um Deus que não 
escuta suas orações; um Deus que é muito mais um mecanismo de controle do que um 
companheiro e parceiro.

E quando lhes digo que vocês são os Artistas da Nova Energia, uma das coisas mais 
importantes que vocês  estão fazendo, talvez possamos igualmente afirmar que uma das 
cosias mais desafiadoras e arriscadas que vocês também realizarão é apresentar ao 
mundo o Novo Deus! Um Deus que não está na Bíblia. Um Deus que não tem raiva. 
Um Deus que não é nenhum ser todo-poderoso e onisciente... Um Deus simples e 
puro... Um Deus sem agendas... Um Deus que não se importa se vocês vão para o céu 
ou o inferno, pois sabe que estas são criações de  vocês... e não de Deus.

Eu posso lhes dizer o que Deus não é, mas só vocês podem experimentar o conceito do 
que Deus é. Se eu tentasse explicá-lo em palavras, vocês imediatamente entrariam num 
modo mental, ficando aprisionados em suas próprias mentes, as quais então 
distorceriam e perverteriam a pureza e a simplicidade de toda esta coisa chamada Deus. 
Portanto lhes peço que se permitam experimentar a energia de Deus, ou seja, de vocês 
próprios, em suas vidas; vivenciá-lo em suas vivas e vívidas galerias de arte; permitam 
que a energia de Deus se aproxime, porém sem expectativas...

Existem tantas expectativas sobre o que seja Deus! Mas Shaumbra, vocês podem liberar 
“Deus”? Desapegar-se de todo e cada pensamento, noção e conceito sobre o que 
pensavam fosse Deus? Vocês podem absolutamente desprender-se de tudo isso? Este é 
um passo corajoso e ousado. E então? Vocês podem ensinar aos outros a beleza de 
liberarem “Deus”...?

Sei que estas palavras soam como uma blasfêmia, ameaçando aqueles que se apegam 
tão tenazmente ao ‘conceito Velha Energia de Deus’, que lutariam e mesmo matariam 
por ele... Mas talvez isso seja exatamente parte do problema do mundo atual e talvez -
apenas talvez - seja esta a próxima fronteira para a Consciência: o Novo Deus na Terra. 
Quanto ao velho Deus… é chegada sua hora de partir… Em tempos idos vocês tiveram 
milhares e dezenas de milhares de deuses, cujas expressões foram reunidas num ‘deus 



340

único’, o qual se transformou num Deus por demais humano em suas características... E 
agora é o tempo de moverem-se em direção àquele Novo Deus, mas é com vocês 
escolherem experimentá-lo por si próprios...

Foi um deleite para mim, Kuthumi, estar com vocês aqui hoje! E retornarei por ocasião 
do Salto Quântico... ou mesmo antes! 

Namastê

Tradução para o Português:  Estêvão Veríssimo    estevao@teacher.com

A Série do Professor:

SHOUD 12: "J'Encore" ("Eu Novamente")

Tobias, canalizado por Geoffrey Hoppe

7 de Julho, 2007

E assim é, queridos Shaumbra, que eu, Tobias, após um recesso de alguns meses, 
retorno para concluir a Série dos Professores com este Shoud 12, coroando um ano 
maravilhoso de encontros e reuniões… nosso oitavo ano seguido... não sete, mas oito 
anos! ...destas séries que temos realizado juntos... inicialmente chamando-as de 
“lições”, pois era onde a consciência de vocês se encontrava então... Finalmente, 
graduando-nos naquilo a que chamamos “Shoud”, ou seja, a coletividade de nossas 
energias reunidas, dirigida a todos aqueles que ouvirão estas mensagens nos anos e 
gerações vindouros. É portanto uma honra para mim, Tobias, estar aqui com cada um de 
vocês, para concluir esta linda série.

Gravidade

E sim... conforme dizia a canção “Gravidade” (“Gravity”), de John Mayer que vocês 
tocaram pouco antes de iniciarmos este Shoud, enquanto eu caminhava com cada um de 
vocês nos corredores, tocando-lhes gentilmente nos ombros, pisando nos pés de alguns, 
dando alguns abraços... enquanto a música tocava... eu podia e de fato posso sentir a 
gravidade, assim como vocês... Pois eu tenho este corpo físico, agora presente na Terra, 
o qual se encontra em seu oitavo ano de vida... Hmmm! Interessante... E eu posso sentir 
a gravidade... Eu posso sentir a densidade da energia da Terra. Vocês bem sabem que a 
energia da Terra inclui mais que apenas a gravidade física. Ela também possui um tipo 
de gravidade espiritual. Uma gravidade etérea, que literalmente puxa os seres aqui para 
baixo, para este lugar chamado Terra, para esta coisa que vocês chamam de terceira 
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dimensão, que os atrai para ela.... Ela é sedutora - e também aquilo a que vocês 
chamariam poderosa. Pois ela puxa e atrai vocês para que mergulhem nesta experiência 
- a experiência de potencialmente muitas, muitas, muitas existências...

Vocês sabiam que estes outros seres, aos quais vocês chamam ETs ou alienígenas - que 
não necessariamente possuem corpos físicos ou caminham sobre a Terra ou nela nascem 
- tendem a permanecer longe da Terra? Eles sentem a gravidade da energia, a atração 
desta energia em direção à Terra. Não apenas a gravidade física, mas este tipo de 
gravidade espiritual, que puxa vocês e lhes mantêm aqui, de maneira que possam 
verdadeiramente passar por todo o processos e por toda a experiência de estarem aqui na 
Terra... De outra forma, vocês viriam até aqui para uma curta visita, logo desejando 
partir para algum outro lugar... E, assim, ela mantém vocês aqui até tenham atravessado 
todas as energias de si próprios e de suas próprias consciências, até que vocês mesmos 
se liberem dela...

Oh sim… Eu posso sentir... Eu posso sentir as energias chegando até mim, ao meu 
corpo biológico chamado Sam. Vocês sabem… mesmo quando os seres angélicos 
chegam perto da Terra, quando nos aproximamos para nossas canalizações e Shouds 
com vocês, se não estivermos escolhendo, por exemplo, encarnar em corpos físicos, 
normalmente precisamos estabelecer um tipo de “cordão de segurança”. Quando Saint-
Germain ou Kuthumi ou quaisquer dos outros se aproximam da Terra, vêm com eles 
todo um grupo ou nível de anjos, que os ajudam a prevenir que aqueles específicos seres 
angélicos sejam sugados diretamente para a energia da Terra, de tal maneira que possam 
permanecer “ancorados” nos domínios não-físicos, para fazerem o que escolheram 
fazer, guiando os seres humanos ao longo deste processo da Nova Energia.

Alinhamentos Numéricos

Achamos graça enquanto escutávamos a introdução de vocês hoje mais cedo, bem como 
a discussão sobre os números! Pois o dia de hoje é de fato um triplo número sete... Os 
números, contudo, não são a causa de vocês fazerem as coisas. Os números não criam a 
realidade de vocês. Observem a coisa pelo outro lado… Vocês criam sua realidade e 
então as sincronicidades e os alinhamentos de energias simplesmente se manifestam.

E eis que estamos neste triplo dia sete. O triplo sete possui de fato significados - um 
significado em termos energéticos e um significado numerológico - para todos vocês. É 
como se vocês houvessem ‘plantado’ uma ferramenta ou dom em seus caminhos, antes 
de chegarem até ali ou aqui, sabendo que dispunham do potencial para tais alinhamentos 
e mudanças em suas próprias vidas, relativamente àquele momento no tempo linear. 



342

Quando então atingem aquele ponto, tal como este que vocês agora vivenciam nesta 
data do 07/07/07, seu potencial se abre e libera uma maravilhosa, nova e potente forma 
de consciência para vocês, podendo-se dizer que vocês, de alguma maneira, sabiam que 
chegariam a este ponto. E, agora que chegaram, podem receber esta dádiva que 
ofereceram a si mesmos.

Vocês igualmente sabem que quando os números se alinham em combinações como 
9944, 33 ou 11, todos estes alinhamentos também constituem um tipo de piscadela ou 
aceno, enviados de seus próprios espíritos a vocês, permitindo que saibam reconhecer 
os alinhamentos e as sincronicidades em suas vidas, de maneira que, ao perceberem este 
tipo de alinhamento numerológico, possam simplesmente sorrir para si mesmos e 
saibam estar verdadeiramente em alinhamento consigo, realizando a paixão do Ser de 
cada um de vocês aqui na Terra. Vocês estarão então seguindo o caminho dos mais 
elevados potenciais que escolheram. Outros seres humanos podem nem sequer 
reconhecer coisas como o alinhamento destes números, algo que lhes parecerá mera 
coincidência, sem qualquer significado energético subjacente... Mas vocês sabem haver 
aí um significado distinto. Portanto, prossigam observando e atentando para este 
contínuo manifestar de alinhamentos.

A propósito, falando de alinhamentos, hoje aproveito para aqui observar que este 
número mencionado nas escrituras, o 6-6-6, considerado por alguns como o número do 
mal, constitui na verdade o alinhamento perfeito da energia da completude, em que cada 
6 representa um importante aspecto de vocês, ou seja, o corpo, a mente e o espírito. 
Quando estes aspectos se alinham completamente, significam a conclusão e o término 
de um velho ciclo e o início de um novo ciclo. Não se trata, de forma alguma, de um 
mau número, a não ser que vocês estivessem tentando controlar as pessoas ou tivessem 
medo de si mesmos, ou seja, de sua própria evolução e de suas próprias consciências, 
em cujo caso, então, ao verem este “Sinal da Besta”, como ele passou a ser chamado, 
vocês temeriam, pois em verdade estariam com medo da besta que está dentro de 
vocês...

Todavia, se virem o alinhamento destes três números e estiverem em seu próprio 
equilíbrio, sendo genuínos e verdadeiros consigo mesmos, vocês o perceberão como o 
alinhamento perfeito, de maneira a poderem avançar para o nível seguinte. De forma 
correspondente, o mesmo acontece quando vocês vêem um triplo sete ou quaisquer 
destes vários, interessantes e diferentes alinhamentos numerológicos.

Portanto, queridos Shaumbra, foi de fato armazenada uma tremenda quantidade de 
energia para o dia de hoje. É como se vocês a tivessem enterrado aí para si mesmos... 
Vocês disseram a si próprios que se atingissem este ponto - não somente no tempo e no 
espaço - mas este patamar de consciência, ele como que tocaria um sininho... o que 
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significaria que vocês até aqui chegaram e aqui estão... De uma forma ou de outra, 
através de toda a confusão e toda a névoa, através das dificuldades, através de toda esta 
crença em “estarem perdidos”, de alguma forma vocês conseguiram chegar até aqui...!

Mestre dos Números, comece!

(Longa pausa, enquanto os sinos vagarosamente soam sete vezes...)

Respiremos pois profundamente juntos e reconheçamos este momento. Reconheçamos 
este instante como o momento de nosso próprio alinhamento. Reconheçamos este 
momento no tempo como a conclusão de um ciclo e o início de um novo...

Energias Atuais

Vocês tendem a funcionar em movimentos espirais em sua contínua evolução e 
expansão. Não apenas em círculos, mas numa espiral que continua a crescer e crescer e 
crescer e crescer e crescer, até que em determinado ponto ela não mais pode espiralar 
dentro do escopo de sua própria consciência conhecida, o que faz com que vocês dela 
saiam e extrapolem os padrões da espiral em si. Isto é o que está acontecendo agora, 
particularmente à medida em que nos aproximamos do Salto Quântico...

Ele foi daquela geração de Artistas da Nova Energia que verdadeiramente deram os 
primeiros passos para além da antiga estrutura e suas limitações, de forma que 
pudessem ajudar a iniciar uma abertura de consciência, antevendo tudo isso a que agora 
chamamos ‘O Salto Quântico’. Ele fez parte de uma geração de incríveis Artistas como 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, John Lennon, Paul McCartney... ah, este 
último não morreu, só a música dele! (muito riso e gracejos de Kuthumi) Quem disse 
isso foi o Belushi, não eu! (mais risos) Uma geração incrível de Artistas da Nova 
Energia, figurando dentre os primeiros... Sim, alguns de vocês estão ponderando sobre 
as energias envolvidas e, de fato, vários deles se envolveram com drogas porque, num 
certo sentido, as drogas lhes ajudaram a expandir-se e atravessar algumas barreiras 
muito difíceis, barreiras estas com as quais vocês também se depararam. Mas vocês 
estão descobrindo que não precisam de drogas para se expandirem - bem, pelo menos, 
não mais... (Kuthumi rindo consigo mesmo). Estamos vendo umas poucas estórias 
pessoais de alguns aqui! (muito riso) Humm...!
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Vocês têm atravessado algo que - nós o sabemos - vocês tendem a desdenhar à vezes... 
Vocês o chamam de “período de limpeza e liberação” e alguns de vocês inclusive o 
chamaram por alguns palavrões bem feios! (risadas) Pois vocês vêem as tempestades se 
desencadearem ao longo de suas vidas e muitos de vocês acham que elas vêm de fora -
de outras pessoas, dos eventos mundiais, talvez até de sua “má sorte” - e estas tormentas 
se movem através de suas vidas, causando muito drama e caos... mas elas não são 
tempestades de fato... Estas tempestades (ou aquilo a que vocês chamam tempestades) 
são uma forma de clarear e purificar a energia, uma energia que é sua - que é vocês 
próprios - uma consciência que é de vocês, mas uma consciência que não mais lhes 
serve à maneira da Nova Energia...

E assim tais coisas atravessam suas vidas... na forma de transformações, adaptações e... 
“mudanças quânticas”, para usar uma frase cunhada por nossa querida Linda. Estas 
coisas são naturais. Elas não são sinais do Espírito de que vocês estariam fazendo algo 
errado. Elas não caracterizam a ocorrência de “má sorte”. Vocês percebem que, como os 
seres conscientes que vocês são e que chegaram a este ponto, não mais se magnetizam 
desse jeito? Vocês não atraem “má sorte” do lado de fora. A única coisa que vocês estão 
atraindo agora são as mudanças no interior de si mesmos... E às vezes estas mudanças 
são difíceis. Às vezes estas mudanças têm um jeito de desintegrarem alguns dos padrões 
que vocês estabeleceram para si mesmos. Mas a energia da própria mudança é a 
contínua evolução de sua consciência. Sua consciência... Esta é a principal razão para 
que vocês estejam aqui na Terra agora: para evoluir e expandir sua consciência...

Mudança Quântica de Consciência

Mas às vezes as mudanças podem chegar de maneiras maravilhosas... E, há poucos dias, 
na data de “7-2, 2-7” [02 de julho de 2007], no segundo dia da semana, um evento 
incrível aconteceu. Vários de vocês aqui presentes também estavam participando da 
Escola da Ascensão, no alto das montanhas, em Breckenridge, Colorado.

E após três dias bastante intensos de escola, Saint-Germain fez uma pausa e dirigiu-se 
diretamente - de forma muito, muito direta - a todos e cada um de vocês, enquanto eu 
flutuava pela sala, sentindo exatamente o que estava se passando... E muitos dentre 
vocês ficaram se perguntando… “O que aconteceu naquela sala, naqueles poucos, mas 
preciosos momentos?” E a maioria não tem sido capaz de definir o que houve... Mas 
vocês sabem que algo se deu... Bem, vocês simplesmente experimentaram o gostinho de 
uma “mudança quântica de consciência”... E este é o porquê de suas mentes tentarem 
assimilar o acontecimento e entender exatamente o que se passou lá, mas elas não 
podem, pois suas mentes definitivamente não podem abarcar ainda uma mudança 
quântica de consciência, algo que está além da própria esfera - de ser e saber - da mente 
em si...
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Durante poucos e preciosos momentos, enquanto Saint-Germain falava, certamente 
muito mais transcorreu do que aquilo que se refletiu pelas palavras... Naquele ponto, 
todos vocês permitiram que esta mudança acontecesse. Vocês se sentiram muito seguros 
naquela sala… com um foco todo amoroso em si mesmos e com toda uma nova 
compreensão acerca deste processo da ascensão. Assim, quando Saint-Germain falou 
diretamente a cada um de vocês, ele também se referia a uma escolha que vocês tinham 
feito - um potencial que vocês haviam selecionado. E, como um grupo, vocês disseram, 
“Realizemos um salto quântico em nossa própria consciência, agora!” E esta energia 
fluiu pela sala de um jeito que muitos de vocês raramente - ou talvez nunca -
experimentaram... Ela fluiu e atravessou seus corpos e suas mentes. E foi por isso que 
suas mentes pareceram ficar entorpecidas por alguns instantes... E seus corpos não 
podiam responder... Ficou difícil entender onde vocês se encontravam ou o que estava 
ocorrendo na sala naquele exato instante.

Vocês permitiram que a mudança de consciência fluísse diretamente através de vocês. 
E, como puderam ver, não lhes feriu e nem doeu... Vocês não precisaram, para tanto, 
enfrentar uma seqüência de lutas em suas vidas. Vocês não tiveram que superar 
dificuldades como aquelas que tantos de vocês vêm encarando em seus próprios 
processos de liberação. E a melhor coisa é que, durante aqueles preciosos momentos, 
muitos de vocês permaneceram fora das limitações mentais. Muitos de vocês 
simplesmente permitiram que esta energia fluísse e lhes atravessasse, atingindo assim 
uma mudança quântica de consciência...

No momento em que vocês a atingiram ou, na verdade, a perceberam em suas próprias 
vidas, aquela energia, naquela sala, se espalhou - não apenas linearmente, mas 
multidimensionalmente - e imediatamente se expandiu para todos os Shaumbra do 
mundo... Alguns dormiam, outros trabalhavam... Alguns davam longas caminhadas 
naquele instante... Mas pouco depois das três horas da tarde de 2 de julho em 
Breckenridge, algo aconteceu e afetou todos os Shaumbra em todo o mundo, por causa 
da conexão de consciência que todos nós temos, havendo criado um potencial para 
todos, estivessem pessoalmente presentes ou fazendo algo totalmente diferente... Alguns 
o experimentaram no mesmo instante e disseram: “Algo acabou de acontecer... não sei o 
que foi, mas aconteceu...” Alguns o vivenciaram um ou dois dias depois e outros o estão 
experimentando agora, enquanto disso falamos...

Mas o que se deu foi uma mudança de consciência ou percepção... E à medida em que 
ela varre e arrebata aqueles que se denominam Shaumbra, esta mudança de consciência 
passa a fluir para o restante da humanidade e para todos os seres dos reinos angélicos, 
não sendo porém algo que lhes esteja sendo forçado. Eles não têm que aceitá-la. Eles 
podem ignorá-la… Eles podem inclusive distorcer esta energia para aquilo que vocês 
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chamariam de os seus propósitos egoístas ou de baixa vibração. Mas ela está disponível 
e constitui um potencial que agora se expande para toda a humanidade...

Esta experiência da mudança quântica de consciência trará vários efeitos e implicações 
para suas vidas. Em primeiro lugar, ela lhes dá esse sabor de consciência, permitindo 
que compreendam que atravessar este período de liberação e mudança de padrões não 
requer que vocês passem por todo esse sofrimento, tumulto mental, tensão e ansiedade, 
tipicamente associados às mudanças. Pois ela pode acontecer em apenas um instante... E 
à medida em que essa energia passa a integrar a nova “caixa de ferramentas” de suas 
vidas, ela começa a se desdobrar ainda mais, manifestando-se inicialmente de maneiras 
sutis e então de maneiras grandiosas. Ela começa a integrar-se com suas vidas 
cotidianas, de forma que alguns de seus sonhos, metas e aspirações possam agora 
alinhar-se e adentrar suas realidades.

Ela começa a realizar certas coisas, tais como as respostas às perguntas que têm 
perseguido ou atormentado vocês por tanto tempo... e subitamente a resposta 
simplesmente aparece. Todas as vezes em que vocês experimentarem um daqueles 
sincronísticos ‘A-ha!’... cada vez que vocês tiverem aquela sensação de plenitude, 
conclusão ou sabedoria, lembrem-se de que isto se origina de vocês mesmos e não de 
qualquer um de nós outros. Vocês se permitiram passar por esta mudança quântica de 
consciência. Vocês se permitiram superar as velhas e difíceis maneiras, procedendo 
diretamente à mudança, diretamente à evolução de si mesmos…

Humores

E sim, este tipo de mudança quântica também levanta questões - questões que muitos de
vocês vêm enfrentando há muito tempo. A uma destas coisas ou questões chamaremos 
“variação de humor” ou “vaivém emocional”. E toda vez em que vocês passarem por tal 
tipo de mudança muito rapidamente, os aspectos remanescentes de tudo o que vocês são 
tentarão alcançá-los, para participarem daquela mudança. Assim, uma parte de vocês 
pode despertar de manhã sentindo-se um pouco triste... ou ainda acordarem sentindo 
desconforto no próprio corpo físico. Vocês podem até sentir raiva de algo e aquilo 
simplesmente não lhes sai do pensamento... Mas isso é apenas um estado de humor -
uma reação interna às várias mudanças que agora permeiam suas vidas. E é 
perfeitamente natural que vocês as tenham, pois uma parte de vocês está reagindo ou 
observando uma situação que está ocorrendo.

Mas o que observamos tão freqüentemente é que vocês mergulham em alguns destes 
estados de humor, apenas para torná-los ainda mais intensos e difíceis, pois passam a 
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emitir julgamentos sobre o estado de humor em que se encontram. E ficam repetindo: 
“Estou de mau humor, mas eu não deveria estar, pois eu sou Shaumbra. Sou um 
‘trabalhador da luz’ e não deveria estar de mau humor. Quando vou entender isso? 
Quando será que superarei tudo isso e me sentirei em paz e feliz, num estado de 
êxtase?” Ora, esqueçam o “êxtase”! É um estado artificial de ser.

Assim, quando vocês sentem estar em algum daqueles seus estados de humor, 
deprimidos talvez, ou ansiosos com relação a algo, o que vocês fazem? Logo tentam 
“corrigir” aquele estado de humor. Alto lá! Quando vocês se perceberem tentando 
corrigir seus humores, pensamentos e emoções, parem bem aí! Pois vocês apenas se 
lançariam em mais caos e confusão, somente dramatizando o estado de humor em que 
se encontrarem então. Vocês ainda mantêm aquela velha forma de pensar: “bom humor 
X mau humor”, a qual não mais funciona na Nova Energia. Sim, ainda funciona desse 
jeito para alguns dos - como os chamaremos? - seres humanos da Velha Energia, 
presentes em suas vidas. Vocês observarão isso neles, mas para vocês é um pouco 
diferente. Assim, no momento em que estiverem tentando corrigir ou alterar seus 
pensamentos, humores e emoções, parem. Respirem profundamente e… mergulhem 
“atrás da mureta”! (risadas) Nossa ‘mureta’ é aquele espaço a partir do qual vocês 
podem observar tudo e todas as coisas, incluindo vocês mesmos. A mureta é aquele 
espaço neutro e seguro onde não há certo nem errado, não há bem ou mal, positivo ou 
negativo, mas simplesmente é...

E como disse Kuthumi em nosso último encontro, tudo isso é apenas uma experiência, a 
qual não precisa ser polarizada como “boa” ou “má.” Na Velha Energia, polarizar 
constituía prática comum, pois era como todas as coisas funcionavam e ocorriam. 
Polarizava-se uma dada energia e, digamos que escolhêssemos polarizá-la como “boa”... 
Mas na Nova Energia não há a necessidade de fazer isso...

Vocês costumam dizer que estão com determinado humor ou “tendo um daqueles dias”. 
Vocês todavia não estão realmente tendo um ‘dia ruim’, mas apenas sentindo e 
permitindo-se a expressão da parte ‘ruim’ daquele dia. E aquilo que vocês não estão 
vendo e sentindo, ou permitindo manifestar-se em seu estado unificado de ser, constitui 
a parte boa daquele dia. Mas tão logo reconheçam que seu ‘dia ruim’ é igualmente um 
‘bom dia’, que verdadeiramente não há ruim ou bom e que aquilo que estiver 
acontecendo no momento é tão somente uma expressão, subitamente perceberão que de 
fato não existe bom ou ruim...

Seu estado emocional ou de humor não será assim neutralizado… Em outras palavras, 
vocês não o estarão contrabalançando de maneira que não haja sentimento ou emoção, 
mas em verdade fundindo-os juntos no mais elevado e abrangente estado de expressão, 
permitindo que o que quer que esteja presente naquele momento se expresse, sem julgá-
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lo como um ‘dia ruim’, sem se rotularem como estando ou se sentindo ‘cansados’ ou 
‘deprimidos’. Porque todas as vezes em que há uma sensação de ‘estar cansado’, o que 
vocês não notam é que bem junto dela, no estado unificado de ser daquela expressão, 
existe a sensação de ‘estar energizado’. Todas as vezes em que estiverem sentindo-se 
tristes por estarem se desapegando de algumas coisas em suas vidas, ali também estará a 
energia unificada de ser e estar feliz, alegre e livre... Cada vez que vocês se julgam 
como ‘estando com raiva’, paralelamente a esta sensação, perfeitamente integrada a ela 
e com ela entremeada, estará a energia de sentirem-se felizes, despreocupados e num 
estado de aceitação...

Ao se postarem atrás da mureta quando adentram alguma destas variações de humor, às 
quais os seres humanos tendem tão freqüentemente, vocês então percebem não ser 
necessário infundir seu estado de humor com drama... Drama que surge a partir do 
julgamento do que seja aquele estado de humor... Drama que surge do simples hábito de 
pensar ou dizer “Oh, o que há de errado comigo? Por que estou tendo um mau dia?” 
Drama que surge do impulso de correr para se consultar com algum sensitivo ou 
cartomante, ou ainda conferir mapas astrológicos para entender o que “os deuses lá em 
cima” estão quiçá lhes infligindo... Compreendam que tudo provém de vocês, ao 
simplesmente colocarem seu foco numa certa expressão ou num determinado aspecto 
daquele momento em particular, ao qual, entretanto, vêm também unificadas todas as 
demais expressões.

Portanto, vão sentar-se atrás da mureta. Observem-se imersos na emoção daquele 
momento. Observem a tristeza, sem tentar matá-la ou negá-la. Observem-na. E ao 
observarem o seu ‘eu’ triste naquele dia específico, relaxando e livrando-se da 
ansiedade, serão também capazes de começar a ver o seu ‘eu’ feliz, o seu ‘eu’ realizado, 
o seu ‘eu’ inocente e até o seu ‘eu’ estúpido - todos os seus diferentes aspectos - e vocês 
perceberão naquele momento que nenhum deles guia ou controla suas vidas! Vocês 
perceberão que podem escolher expressar todos os aspectos, ou nenhum deles, ou 
apenas alguns aspectos de si mesmos, naquele momento...

Trazemos este assunto em particular no dia de hoje por se constituir prática comum 
entre os metafísicos tentar focar-se naquilo que vocês chamariam de pensamentos bons 
e felizes. Existe todo este movimento de controle da mente e do pensamento, que 
somente lhes trará problemas… Porque ao atribuírem esse tipo de controle e 
direcionamento às suas mentes, permitindo que estas julguem tudo como ‘bom’ ou 
‘mau’, assim tentando esmagar ou desligar as outras emoções, vocês estarão negando 
partes de si mesmos. E cada vez que vocês negam uma parte de si mesmos, lá se vai esta 
para uma outra dimensão... Mas ela ainda existe, é real e voltará para obter a atenção de 
vocês...
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O que é importante pois, durante uma variação de humor, é fazer uma pausa - respirar 
conscientemente uma, duas, três vezes... indo para detrás de sua própria mureta, 
observando o seu ‘eu’ naquele e daquele momento, compreendendo existirem muitas e 
várias outras expressões de si mesmos.

E o primeiro resultado disso é que vocês se permitirão transcender sua ansiedade 
naquele momento e cair fora daquela postura de “Por que eu? O que fiz de errado? De 
que preciso para me tornar perfeito?” E neste momento de liberação da ansiedade, vocês 
provavelmente darão uma boa risada de si mesmos por terem se deixado apanhar em 
algo que realmente não é vocês e realmente não é o seu Eu pleno e completo. Esta é 
uma experiência bastante libertadora e, como eu disse, alguns de vocês poderiam ter 
dificuldades com isso, devido ao fato de terem se acostumado a se alimentar de seus 
próprios dramas. Vocês se acostumaram a vivenciar estas situações, emoções e 
variações de humor dramáticas e é como mal se mantêm vivos ultimamente, temendo 
que se ficarem detrás da mureta, o tédio os dominará, como se tudo fosse então ficar 
neutralizado e muito, muito tedioso...

Mas nada disso é assim… Mas ao fazerem isto, permitindo observar-se, perceberão 
como tudo isso têm dimensões ainda mais profundas... e que não precisam infundir 
drama em suas vidas para torná-las relevantes e excitantes. Vocês encontrarão uma nova 
profundidade e uma nova dimensionalidade muito difíceis de serem descritas, porque 
elas não são mentais nem emocionais, mas constituem a plena expressão de si mesmos. 
E então compreenderão o que vem a ser a verdadeira criatividade pessoal - em outras 
palavras, como é que vocês criam a si mesmos em cada momento - permitindo-se total 
renovação e todo um novo interesse por suas próprias vidas.

Admitam pois que muitos dentre vocês perderam o interesse por suas próprias vidas, 
deixando apenas que a vida prossiga indefinidamente, embora de fato hajam perdido seu 
interesse nela... A propósito, realizei recentemente o primeiro de meus muitos 
“Workshops da Paixão” neste lindo país chamado Finlândia, onde conversamos sobre 
como atingir sua verdadeira e real paixão, entusiasmando-se novamente por si mesmos 
e pela vida. E continuaremos a realizar mais eventos assim... Enfim, parte de toda a 
experiência é sair do drama, postando-se atrás da mureta...

A Estória de Klaus

E com isso - e mais um gole d’água - gostaria de lhes contar uma pequena estória... (A 
platéia exclama: “Ahhh! Êhhh!” e Tobias graceja.) Respiremos profundamente e 
adentremos esta… "pequena" dimensão! (risadas)
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Eu pois gostaria de contar uma estória sobre um querido artesão de bonecos chamado 
Klaus, que viveu nas terras da Áustria há muito tempo, embora não há tanto tempo 
assim... Respiremos profundamente mais uma vez e sintamos sua essência, pois esta é 
muito mais que uma estória contada com palavras. É uma estória de sentimentos e 
energia... e é a estória de cada um de vocês.

Com a idade de doze anos, Klaus foi trabalhar como aprendiz do artesão de bonecos 
local. Klaus sempre amara trabalhar com as mãos, lidar com madeira e criar coisas com 
ela. Quando bem garotinho, pegava uma faca e talhava a madeira durante horas 
seguidas, sem nada criar em particular, mas tão somente pelo prazer em sentir a madeira 
com a faca, tornando visível o que quer que ele estivesse criando no momento. Assim, 
quando ele atingiu a idade de doze anos, seus pais lhe disseram: “Klaus, é hora de você 
começar a aprender um ofício e fazer alguma coisa de sua vida.” E o enviaram para 
trabalhar com o artesão de bonecos local.

O mestre artesão era de fato muito experiente em sua profissão e amplamente 
reconhecido pela qualidade e pela durabilidade de suas peças, tendo se especializado em 
soldadinhos de brinquedo - pequenas criaturas de cerca de 30 cm de altura. E ele criava 
soldadinhos de todos os níveis e patentes militares. E como era muito bem conhecido 
em todos os países da Europa, destes mandava trazer uniformes para trajar os 
soldadinhos, embarcando depois os brinquedos prontos para as várias e distantes 
regiões.

Klaus era naturalmente dotado e talentoso e rapidamente assimilou os métodos e 
procedimentos que seu mestre lhe ensinou. Todavia, embora fosse hábil com a faca, a 
lixa e todas as outras ferramentas de confecção dos soldadinhos, Klaus se distraía 
facilmente... Se ele não focalizasse todas as suas energias na concepção de determinado 
tipo de soldado de brinquedo, flagrava-se moldando a madeira em uma série de outras 
coisas...

Em certos dias, enquanto manuseava facas, serras e outras ferramentas, percebeu-se 
criando um ursinho de madeira, ao invés de montar um soldadinho de brinquedo. E em 
outros dias esculpia uma bonequinha.... Isso evidentemente perturbou bastante o mestre 
artesão, o qual, embora reconhecesse e apreciasse o fato de que Klaus se mostrasse 
dotado e talentoso, não achava nada divertido que Klaus despendesse tempo valioso de 
trabalho ocupando-se com todas estas outras criações. E com freqüência o repreendia, 
dizendo: “Ninguém está interessado em comprar ursinhos de madeira. Ninguém 
realmente tem interesse em comprar pequenas esculturas de crianças ou bebês feitas em 
madeira. Somos conhecidos como fabricantes de soldados e é isto o que você fará.” E 
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embora Klaus adorasse seu trabalho, detestava a conformidade e, após dez anos como 
aprendiz, ainda achava difícil encontrar o foco para continuar a fazer aqueles 
soldadinhos de brinquedo.

De forma que, passados dez anos, dirigiu-se ao seu mestre no exato dia em que se 
completavam aqueles dez anos e lhe disse: “Prezado mestre, estou em débito com o 
senhor pelos seus ensinamentos e pelo que aprendi a fazer com as madeiras e tintas, 
com as sedas e os tecidos e por tudo o que sei. Mas chegou minha hora de partir, seguir 
meu próprio caminho e ter minha própria oficina, onde eu possa criar qualquer coisa 
que eu quiser.”

O mestre zombou de Klaus e disse, “Meu jovem, você é dotado e talentoso, mas um 
fracasso em seu trabalho. Você não entende o que as pessoas querem. Você não tem 
foco ou direção. Você é um sonhador que só fica divagando... Eu reconheço e aprecio 
seus serviços como aprendiz, mas ao mesmo tempo sinto-me aliviado em deixá-lo 
partir, pois você causou muita agonia e ansiedade em minha vida.”

Assim, com as parcas economias que juntara como aprendiz do mestre artesão e com a 
ajuda de alguns poucos amigos, ele abriu a “Loja Klaus de Brinquedos e Bonecos”. 
Klaus estava em sua paixão porque agora podia solicitar quaisquer tipos de madeira que 
escolhesse e, é claro, ele selecionava nada menos que os melhores. Ele podia mandar 
trazer da Itália os mais finos pigmentos, para compor as tintas que geravam o realismo 
dos bonecos e brinquedos que ele queria criar. E para tanto, evidentemente, ordenava as 
mais finas sedas e tecidos vindos da França e também de terras longínquas como a 
Índia.

Klaus dedicava-se à perfeição - à perfeição dele próprio - não lhe importando qual era o 
tipo de boneco ou brinquedo sendo criado. Ele não queria focar-se em apenas uma 
coisa. Ele não queria dedicar-se somente a soldados ou representações da realeza ou 
algum determinado item. E sua maior alegria era abrir sua loja a cada manhã e sentir a 
fragrância das madeiras, tintas e matérias-primas para suas criações, indo então para a 
oficina dos fundos e retomando seu trabalho.

Klaus logo percebeu que amava tanto seu trabalho que não queria ser perturbado 
durante o dia. Nem quis contratar alguém para auxiliá-lo na loja, onde permanecia 
sozinho. Ele adorava ir para os fundos, para começar a talhar, serrar e lixar, sem nem 
mesmo saber o que estava a criar naquele momento, pois era algo que acabava se 
manifestando a si próprio. Klaus mergulhava tanto em sua tarefa, que freqüentemente 
ignorava o toque do sininho à porta da frente, acusando a chegada de fregueses que 
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desejavam comprar alguma peça. E estes de fato vinham... Não somente daquela cidade, 
mas de todo o interior do país, pois os bonecos e brinquedos de Klaus eram 
fascinantes... neles havia um realismo como em nenhum outro... Algumas pessoas 
diziam que as peças de Klaus pareciam estar vivas... mas ele não chegava a vender 
muitas porque estava sempre ocupado em fazê-las... Ele realmente não atentava para o 
quesito “assistência ao cliente” em seu negócio...

E Klaus se sentava diante de um bloco bruto de madeira e simplesmente o sentia... 
Sentia a textura da madeira, as fibras, a dureza, a qualidade... Klaus abraçava o bloco e 
respirava com ele, embora isso possa parecer estranho para algumas pessoas. Klaus não 
tentava focar-se na aparência que o bloco viria a ter quando o trabalho fosse concluído. 
Klaus simplesmente permitia que suas mãos começassem a trabalhar com o bloco, 
ficando completamente absorvido em aparar, lixar e moldar aquilo que antes havia sido 
um bloco bruto de madeira em algo que agora era uma expressão de si mesmo.

Certo dia, ele talhava uma criança - um bebê - e, enquanto cortava e aparava, moldando 
até os sapatinhos feitos do mais fino couro e usando as melhores linhas, Klaus em 
verdade se imaginava quando bebê, seguro pelos braços de sua mãe e por ela 
embalado... E este sentimento e esta paixão fluíam dele para o bloco de madeira, agora 
transformado no mais lindo bebê... E à medida em que Klaus aplicava as tintas, de 
maneira a criar os mais finos detalhes, o bebê literalmente parecia estar sendo trazido à 
vida... Klaus pessoalmente arrematava todas as peças de vestuário, assim como afixava 
as cabeleiras. Klaus se absorvia, como tantos vocês freqüentemente o fizeram, na beleza 
de sua obra de arte e de seu momento de expressão... E Klaus amava todo e cada um dos 
bonecos que criava...

Klaus se regozijou quando criou uma bonequinha que lembrava uma fada dos bosques, 
da qual ele se recordava ter visto em tenra idade... E se lembrava de quando viu aquela 
linda família... não necessariamente a dele, mas uma família reunida que descia a rua... 
imaginando como teria sido conviver com aquela família, com as crianças pequenas e os 
pais felizes, todos vestindo os melhores trajes domingueiros, dirigindo-se à igreja... E 
Klaus começava a escavar o bloco e a criar esta família, vestindo-a e abençoando-a. E, 
dessa forma, criava uma família inteira...

Klaus também era muito conhecido por alguns tipos incomuns de bonecos que criava, 
aos quais ele chamava “os santos”, embora estes não se parecessem com quaisquer 
santos típicos da igreja. Eles eram seres angelicais que não possuíam as feições mais 
ásperas dos seres humanos. E quando alguém lhe perguntava o nome daquele santo 
específico que ele acabara de trazer à vida, na forma de um boneco de madeira, Klaus 
murmurava algum nome - “Santo rrmm” (Tobias murmura.) - e as pessoas então lhe 
atribuíam algum nome de sua própria preferência e diziam: “Sim, este é São Demétrio. 
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Esse é São Cristóvão. Aquele é o Santo ‘tal’…” E realmente não lhes importava, pois os 
fregueses amavam as esculturas transformadas naqueles lindos santos.

Klaus criava bonecos representando praticamente tudo… Bonecos que pareciam reis e 
rainhas… Não os reis e rainhas que de fato ocupavam os tronos dos reinos da época, 
mas o rei e a rainha que ele sentia dentro de si mesmo. E, enquanto os talhava, Klaus 
pensava: “Como será ser um rei - meu próprio rei?” E ele então talhava a madeira e 
costurava o tecido, fazendo o acabamento com as tintas...

Muito bem. Vocês entenderam… Klaus amava o que fazia. Amava tanto, tanto, tanto, 
que infundia energia em cada peça que criava, trazendo-a à vida, portando a energia de 
seu amor e das diferentes partes de Klaus... de seus desejos, sonhos e imaginação...

E na medida em que os anos se passavam, Klaus percebia que vendera de fato 
pouquíssimos bonecos de madeira, o que em verdade gerou uma enorme demanda. As 
pessoas que vinham comprá-los ficavam frustradas e agravavam-se com o atendimento 
falho de Klaus. Os fregueses freqüentemente encontravam fechada a porta da loja, mas 
viam que Klaus estava trabalhando na oficina dos fundos... Os amigos e conhecidos da 
cidade lhe diziam: “Klaus, por que você não contrata auxiliares? Você venderá muito 
mais bonecos. Você poderia ser um homem riquíssimo, porque suas peças são notáveis 
por sua perfeição e pela energia que irradiam... uma vitalidade que não se encontra em 
quaisquer outros bonecos em nenhuma outra parte.” Porém Klaus não necessariamente 
queria trabalhar com mais ninguém, pois sua real motivação não era realmente vender 
seus bonecos. Ele era de tal maneira apegado a eles, que seu barracão estava agora 
repleto de milhares e milhares dos mais requintados bonecos de madeira que alguém 
poderia jamais imaginar. Alguns representavam animais; muitos deles eram seres 
angelicais e fadas dos bosques e outros tantos eram os mais diferentes tipos de seres
humanos, todos enfileirados nas inúmeras prateleiras.

E os anos se passaram e Klaus se tornou um ancião. Ele estava feliz com sua vida. 
Nunca se casara nem tivera filhos. Ele fizera pouquíssimas coisas junto com outras 
pessoas, devido ao fato de amar tanto o seu trabalho. E esta era a sua família... E assim, 
com o passar dos anos, Klaus começou a notar que sua vista ficava cada vez mais fraca, 
tornando-lhe difícil, mesmo com o uso de óculos, focar-se agora nos detalhes mais 
delicados, como pintar as pupilas dos olhos e alinhavar os mantos e capas de suas 
criações. Ele notou também que suas mãos ficavam cada vez mais doloridas, 
dificultando-lhe o movimento das juntas. E se antes ele criava um boneco em dois ou 
três dias, ele agora precisava de um tempo duas ou três vezes mais longo.
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Em dado momento, Klaus suspirou profundamente, pois percebera que seus dias como 
bonequeiro estavam chegando ao fim... E embora se sentisse um pouco triste, lançou 
seu olhar por todos os bonecos enfileirados nas paredes de sua oficina e compreendeu 
não estar verdadeiramente só...

Certo dia, Klaus decidiu que era hora de aposentar-se, ciente de que para ser capaz de 
manter-se confortável, alimentado e vestido, além de talvez até realizar pequenas 
viagens, ele precisaria vender todas as suas criações... Isto lhe trouxe grande tristeza, 
mas também uma sensação de liberdade... Ele havia curtido seus bonecos por muitos 
anos, sendo que alguns deles estavam naquelas prateleiras havia mais de 40 anos. E 
Klaus percebeu que chegara o momento de desapegar-se deles. Assim, afixou uma 
grande tabuleta na frente de sua loja, com os dizeres: “Todas as peças à venda.” Ele 
contratou alguns jovens amigos para ajudá-lo a vender todo o inventário, abrindo-o 
completamente ao público. E dentro de poucos dias cada boneco daquela loja havia sido 
vendido... Oh, sim - por preços mais elevados... condignos - é claro - com a qualidade 
das peças, propiciando a Klaus todo o conforto financeiro para bancar sua 
aposentadoria.

E agora a loja de Klaus estava vazia... Os fregueses se foram e os bonecos também… 
Sim, Klaus também tinha emoções e variações de humor… e se sentia agora um pouco 
triste e vazio, sem saber exatamente o que faria com o resto de sua vida... Estória curta, 
hem?! (algumas risadas)

Klaus decidiu pois caminhar pela cidade... Ele havia visto tão pouco dela pelos anos 
afora… Já era tempo de começar a fazer estas coisas. E ao caminhar ao longo do leito 
do rio próximo à cidade, cruzou com um jovem casal acompanhado por uma criança e 
seu cão. E Klaus instantaneamente reconheceu aquele cão e disse para si mesmo: 
“Esculpi um cachorro tal qual aquele... os mesmos olhos, a mesma pelagem... Mas cães 
tendem a parecer-se com cães… Talvez seja apenas coincidência...”

E ao aproximar-se ainda mais do centro da cidade, Klaus deparou-se com um homem de 
fisionomia bastante incomum, o qual lhe pareceu por demais excêntrico e diferente. E 
Klaus imediatamente o reconheceu como um de seus bonecos. Klaus lhe pediu que 
parasse e lhe disse: “Caro senhor, qual é sua atividade?” E aquele homem, um tanto 
quanto perplexo, respondeu: “Sou um poeta e um contador de estórias ambulante. E 
quem é você?” e nosso amigo disse: “Eu sou Klaus, ex-fabricante de bonecos. Creio que 
já nos encontramos antes.” O poeta balançou a cabeça e simplesmente disse: “Não”, 
prosseguindo em seu caminho...
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Klaus continuou a caminhar e desta vez cruzou com um rapaz adolescente, ao qual 
novamente reconheceu como um de seus bonecos... E começou a achar que algo muito 
estranho estava acontecendo. Ele parou o rapaz e lhe perguntou sobre a família dele, 
suas origens e donde vinha ele. O rapaz pareceu ficar tão apavorado com aquele velho 
que o interpelava, que fugiu correndo… E pelo resto daquele dia Klaus encontrou 
pessoas, animais e até mesmo alguns seres angélicos que se pareciam exatamente como 
seus bonecos.

Isto obviamente confundiu Klaus, já incerto sobre o que estaria ocorrendo. Retornou 
então à sua oficina, sentou-se e começou a pensar… Por que ele estaria se deparando 
com seus bonecos, agora animados em forma vivente, em forma biológica? E, assim 
refletindo, disse: “Descobrirei o que se passa aqui.” Assim, planejou um lauto banquete, 
saindo às ruas e novamente encontrando muitos daqueles que vira antes - e alguns 
novos também - todos parecendo-se com seus bonecos. E lhes convidou para um grande 
festim, a ser realizado no mais elegante restaurante da cidade. Klaus determinara-se a 
descobrir o que estava ocorrendo, pensando que, ao reunir todos estes... bonecos... ou 
talvez... pessoas, ele pudesse decifrar o que realmente se passava...

Mas antes que começassem a comer, Klaus, ainda se questionando sobre o que se 
passava, ainda desconcertado por encontrar todos aqueles bonecos que agora pareciam 
ter vindo à vida, Klaus pediu aos garçons que servissem o mais fino vinho branco a cada 
um dos convivas à mesa; ergueu sua própria taça e disse: “A vocês!” E, no momento em 
que eles começaram a beber, cada um dos seres sentados naquele restaurante 
desapareceu... Klaus, naquele momento, compreendeu que todos eles eram parte dele 
próprio, desde o primeiro momento. Todos eles eram expressões de si mesmo. E agora 
ele os havia trazido de volta ao lar... ele os havia chamado de volta a si mesmo...

E, naquele momento de integração, Klaus disse para si próprio, respirando 
profundamente e sorvendo um gole de vinho: “J’encore! Eu me encontro novamente! 
J’encore!”... disse ele em francês imperfeito, tal qual o de Cauldre aqui... (Tobias 
graceja.) “Eu, de novo! Eu me reencontro!”

Naquele instante de reintegração de todas as suas partes, Klaus percebeu o que faria 
pelo resto de sua vida. Ele se tornaria o professor mestre! Ele reuniria todos os garotos e 
jovens que desejassem ser bonequeiros e, ao invés de dizer-lhes que deveriam fazer 
soldados, nobres ou apenas uma única coisa, ele lhes ensinaria a usarem sua própria 
imaginação e as partes de si mesmos, de forma a criarem o melhor do que quisessem 
criar. E assim ele abriu a “Escola Klaus de Criação de Brinquedos e Bonecos”, 
tornando-se um dos mais bem sucedidos professores de todos os tempos...
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J’encore…

Agora, por que lhes contamos esta longa estória de Klaus? Porque é a estória de vocês 
também. É uma forma de dizer, queridos Shaumbra, que vocês possuem muitos 
aspectos e partes... Em seus devaneios durante o dia, em seus sonhos durante a noite e 
até mesmo neste exato instante, vocês estão visitando os domínios multidimensionais, 
criando partes de si mesmos, imaginando coisas e gerando aspirações e sonhos. E tudo 
isso tem existido lá, nas suas próprias prateleiras multidimensionais de brinquedos, na 
oficina em que vocês conceberam e confeccionaram tantas partes de si mesmos... A 
parte que é a realeza em vocês, assim como a parte que é um chute no traseiro de vocês! 
(risadas) A parte jovem de vocês... Tomando como exemplo aquelas dentre vocês que 
foram meninas, uma parte de vocês criou um menino, para lhes ajudar a 
compreenderem como teria sido existir como aquele outro aspecto. Vocês têm uma 
parte de vocês que poderia ter sido um soldado, por exemplo, ou qualquer outra coisa. 
Vocês têm aspectos de si mesmos por toda a parte, criados por vocês em sua paixão e 
seu amor... Vocês ficam pensando e imaginando diferentes potenciais… Vocês 
gostariam de ser… um(a) grande escritor(a), um(a) cientista, um(a) chefe de cozinha, 
um(a) homem(mulher) de negócios, um anjo, um pássaro...

Mas sabiam que cada vez que vocês têm um pensamento ou imaginação, vocês os 
criam? Talvez não com suas mãos, usando madeira e tinta, mas vocês criam algo, que 
existe em algum lugar, não somente aqui. E vocês testam diferentes potenciais, agindo 
sobre eles de diversas maneiras. Alguns de vocês ficam imaginando como teria sido 
permanecerem solteiros nesta existência, viajando pelo mundo e... literalmente criam 
isso! Pois em algum lugar lá fora existe este seu boneco ou esta sua boneca realizando 
isto... Vocês não reconhecem todas estas partes de vocês - as suas criações - mas elas 
existem, assim como os bonecos de Klaus realmente estavam lá nas prateleiras - pelo 
menos até que ele os liberasse...

Há também aquela parte de si mesmos que vocês assim imaginam, “Como seria ser rico 
e poderoso? Como seria se eu criasse uma invenção que pudesse curar o câncer? Como 
seria poder aconselhar um grupo de pessoas, cujas vidas pudessem assim ser 
modificadas para sempre?” E estes são os bonecos, bonecas e brinquedos que vocês têm 
criado e que são reais. Eles são reais... E nestes tempos de nova consciência, vocês se 
reencontrarão a si mesmos novamente... “J’encore…” Eu… me encontrando de novo!

E algo muito interessante acontece bem agora. Vocês estão vivendo este momento, com 
todas estas criações de si mesmos que têm estado lá fora... Mas eis que os caminhos de 
todos vocês agora parecem cruzar-se ao mesmo tempo... Sincronicidade? Talvez. Um 
alinhamento de números? Parte do plano… Sua consciência em evolução? Certamente 
que sim…!
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Pois vocês se encontrarão consigo mesmos e às vezes até verão a si próprios, 
representados através de alguma outra pessoa, ou mesmo algum bicho, pássaro ou 
cachorro... através de uma presença que parece estar no mesmo recinto que vocês, na 
forma de um vulto ou sombra, que então desaparece... Até mesmo numa árvore, ou 
talvez nas gotas de chuva, vocês se reencontrarão novamente consigo... Potenciais de si 
mesmos que estiveram “por aí” durante tanto tempo e que agora retornam a esta 
realidade...

“J’encore...” Como se fosse um ‘déjà vu’ pessoal. ‘Déjà vu’ é o recordar de alguma 
experiência sonhada ou criada por vocês em outro domínio, mas da qual se lembram 
como tendo acontecido ou estando acontecendo nesta realidade... “J’encore” significa 
“vocês de novo”... encontrando-se consigo...

E será um fenômeno muito interessante, porque num primeiro momento haverá a 
tendência de situá-lo fora de vocês. Por que aquela pessoa em particular desencadearia 
algo em vocês, assim como a pessoa vista por Klaus caminhando pela rua o lembrou de 
um de seus bonecos de brinquedo? “J’encore” - vocês de novo - mas os ‘vocês’ que 
estiveram lá fora explorando outros domínios, adentrando agora esta sua realidade aqui.

Será uma sensação estranha inicialmente, assim como foi para Klaus, deparando-se com 
seres humanos que se pareciam com seus bonecos... Vocês coçarão suas cabeças, 
perguntando-se o que estaria acontecendo. Mas talvez vocês, como Klaus, possam 
reuni-los todos e convidá-los para um grande banquete - vocês pagam a conta! - uma 
celebração onde vocês estejam contentes e alegres com cada uma de suas partes. Sim, 
também aquela parte da qual talvez não gostem tanto... Aquela parte que fica com raiva 
ou se irrita com outras pessoas, apesar de vocês tentarem suprimi-la e restringi-la... 
Aquela parte de vocês que, quando criança ainda pequena, sentiu-se magoada e ferida e 
escondeu-se no armário, debaixo da cama ou atrás das plantas, a fim de se ocultar da 
vista dos outros seres humanos...

As partes de vocês que tinham os maiores sonhos e aspirações quando mais jovens, 
quando estavam no colégio ou na universidade... quando vocês eram aqueles idealistas a 
quererem mudar o mundo, mas nunca o fizeram... ou talvez o tenham... e simplesmente 
não reconheçam que de fato o mudaram e como o mudaram... e também aquela parte de 
vocês que salvaria os golfinhos, as aranhas e todas as coisas. Aquela parte que acham 
ter se desviado do caminho por causa de vocês mesmos... Saibam vocês que aquela 
parte sua é um de seus bonecos de brinquedo, que não vive em madeira ou pele, mas em 
outras dimensões, atuando e sentindo como é auxiliar e prestar assistência aos outros. É 
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hora de trazer estas partes de volta... É hora de se encontrarem consigo mesmos... 
“J’encore!” Eu de novo… Eu, junto de mim novamente...

Seus caminhos agora se alinharão e convergirão. Pois antes as trajetórias corriam para lá 
e para cá em tantas e diferentes direções, tão ocupados estavam os ‘eus’ e ‘vocês’ de 
suas vidas... Mas eis que agora seus caminhos se reencontram... “J’encore!” Eu, de 
novo!

Voltando para Casa

Seja em sua própria imaginação ou mesmo fisicamente, assentem-se e convidem todos 
os ‘eus’ e ‘vocês’ de si mesmos, para que retornem. Bebam desta ambrosia líquida, o 
elixir que permite que ‘tudo o que vocês são’ se reencontre. Não estou sugerindo vinho 
- não importa o que escolham - mas uma celebração. A celebração de se 
reencontrarem… E quando a realizarem, ficarão fascinados pelo talento, pela 
criatividade e pela amplitude da experiência, que não somente vocês tiveram, mas a 
experiência que toda a sua ‘entourage’ coletiva coletou. Reúnam-se de novo! 
Encontrem-se novamente!

Queridos Shaumbra, isso não acontecerá de uma só vez, mas está começando a 
acontecer agora. “J’encore” - o ‘déjà vu’ de vocês… Vocês vieram para esta Terra, 
nesta época, a fim de inspirar a consciência. E aqui usamos a expressão que já foi 
desenvolvida por Shaumbra, pelo Círculo Carmesim e por nossa querida Linda: 
“inspirando a consciência”... pois é para isso que vocês estão aqui...

Inspiradores de Consciência

Lembram-se de quando vocês eram ‘ancoradores de energia’? E como parece que já foi 
há éons de tempo...? Orgulhosos ancoradores de energia eram vocês, sustentando em 
seus ombros a responsabilidade por qualquer que fosse a energia em questão... E há 
poucos anos vocês se graduaram como ‘movimentadores de energia’, movendo a 
energia para os outros, para si mesmos e para toda a consciência... Pois agora vocês são 
os “Inspiradores da Energia da Consciência”... Assim como Klaus veio a se tornar um 
professor de carpintaria e criação de brinquedos, vocês agora seguem avante como 
professores de consciência, inspirando os outros a expandirem suas próprias 
consciências e seus horizontes...
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Consciência é percepção. Não é, na verdade, uma energia. A consciência/percepção não 
é uma energia. Vocês utilizam a energia como uma ferramenta de sua consciência, 
assim como Klaus se valia dos pincéis, serras e lixas como ferramentas de seu ofício. 
Vocês usam a energia como uma ferramenta de sua consciência... Consciência é 
percepção… E vocês são os inspiradores da consciência e da percepção na Terra agora. 
E este é o porquê de vocês ainda estarem aqui. É para isso que devem volver seus 
olhares, de forma a prosseguirem daqui em diante. Vocês ainda dispõem de muita 
vitalidade… plenos da força da vida fluindo através de si. Vocês ainda têm muitos e 
muitos anos neste planeta, realizando o trabalho de inspirar a consciência para toda a 
humanidade. Há muito para fazerem e existem muitos que desejam ouvir tudo o que 
vocês têm para realizar...

Conclusão e Completude

E assim chegamos ao fim de um ciclo, pois como declarei mais cedo, há muito neste 
07/07/07 do que apenas a data em si... O dia de hoje literalmente conclui o acordo que 
fizemos entre nós... o acordo de voltar à Terra - vocês em forma física e eu em minha 
grande forma espiritual - percorrendo oito séries de mensagens, o que nos levaria à 
Série dos Professores, a qual estamos finalizando precisamente agora. O acordo de que 
eu estaria presente, juntamente com aqueles do Círculo Carmesim, de forma a amá-los e 
guiá-los, às vezes fazendo humor com vocês e outras vezes lhes cutucando ao longo do 
caminho, para que fizessem o que quer que se mostrasse necessário...

Eu recentemente lhes disse que estaria trabalhando com a Terra, neste formato, por um 
período de até dez anos, dependendo da dinâmica de equilíbrio das coisas e também 
dependendo de onde vocês se encontrassem. Chegamos pois a este ponto, queridos 
amigos, em que eu conheço a data exata de minha ‘partida’, porque eu tenho um corpo 
biológico que está me aguardando... Já sinto a gravidade da Terra me puxando para 
dentro dele... Fiz portanto minha escolha de que, na data de 19 de julho de 2009, farei 
minha última canalização, minha aparição final para este grupo de Shaumbra, em cuja 
ocasião ocuparei plenamente o corpo de Sam, que completará dez anos de idade naquele 
dia. E eu me encontrarei... através de Sam, eu me encontrarei com muitos de vocês 
novamente, porém então em carne e osso. Vocês não me conhecerão como Tobias, nem 
vocês me conhecerão como Sam, mas me reconhecerão em meus olhos, assim como 
Klaus, o fabricante de brinquedos, reconheceu suas próprias criações, no momento em 
que as viu. E nos reconheceremos mutuamente...

Durante os próximos dois anos, continuarei a trabalhar com todos vocês e com a Nova 
Energia, inspirando a consciência em nome de toda a humanidade. E após minha 
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partida... ah sim, as despedidas são simultaneamente alegres e tristes… Assim como 
Klaus, que tinha todos os seus bonecos enfileirados nas prateleiras… foi ao mesmo 
tempo algo doce e amargo deixar que partissem, sabendo ser hora de clarear as 
prateleiras... algo alegre e triste para mim, sabendo que tive tantas alegrias com todos e 
cada um de vocês. Não apenas nestes encontros e reuniões, como também nas outras 
épocas que compartilhamos... E juntos seguimos nessa auto-estrada… Alguns de vocês 
como motoristas realmente me apavoram - Eu jamais deixaria Sam entrar num carro 
com alguns de vocês! (risadas) E caminhamos ao longo das orlas dos lagos... e lemos 
tantos e ótimos livros juntos... Compartilhamos tantas refeições e tantas conversas junto 
de seus leitos, antes de adormecerem...

Mas o tempo virá para mim, em dois anos a partir de agora, após dez destas séries... 
observem inclusive a numerologia de 19 de julho de 2009... hmmm... a época chegará 
em que eu encerrarei meu acordo com vocês, por cuja ocasião Adamus Saint-Germain 
assumirá sua função como bastião do Círculo Carmesim, atuando como ponte entre o 
Círculo Carmesim nos outros domínios e o Círculo Carmesim presente na Terra. E ele 
estará acompanhado por Kuthumi, Kwan Yin e, de forma muito específica, pela energia 
de Shaumbra.

E haverá alguns Shouds após aquela data em 2009, nos quais estarão somente Shaumbra 
- vocês. Em outras circunstâncias virá Saint-Germain com seus demais aspectos. Ah 
sim, ele trará Mark Twain, Pitágoras e muitos de seus outros aspectos, para realizar 
canalizações diretas com vocês. Ele também trará Kuthumi e vários convidados, mas 
meu tempo com vocês, meu tempo como Tobias - To-bi-wah - chegará ao fim, à 
conclusão do ciclo que tivemos juntos...

Portanto, nada de lágrimas agora, pois temos ainda basicamente dois anos deste nosso 
treinamento conjunto, mais dois anos destes Shouds, mais dois anos inspirando a 
consciência para toda a humanidade. Eu lhes amo ternamente e aguardo os futuros 
momentos que teremos juntos.

E assim é!

Tradução para o Português: Estêvão Veríssimo estevao@teacher.com

Série do Professor:

SHOUD 12 "J'Encore" ("Eu Novamente")

Tobias, canalizado por Geoffrey Hoppe

Perguntas e Respostas
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7 de Julho de 2007

E assim é, queridos Shaumbra! Continuemos a energia deste encontro, deste Shoud de 
que todos participamos, na energia à que denominamos o “J’Encore”, ou seja, a 
convergência do “Eu Reintegrado” de cada um.

É como se vocês estivessem diante de uma encruzilhada ou um cruzamento, no qual não 
somente duas estradas se interceptam, mas muitas, muitas, muitas estradas. E vocês 
enviam um de seus pensamentos por uma delas e um de seus sonhos por aquela outra... 
Algum de seus sentimentos por uma outra estrada e alguma de suas imaginações 
criativas por mais outra... Cada idéia, pensamento e sentimento irradiados de seu ser são 
enviados por uma estrada diferente, de forma que vocês possam explorar as muitas 
partes de si mesmos, mantendo o seu aspecto humano focado em apenas uma estrada.

E vocês têm prosseguido nessa jornada, por sua própria conta e parecendo solitários, 
embora no fundo sempre tenham sabido que toda idéia e todo pensamento que tivessem 
viriam a embarcar em uma jornada própria, descobrindo suas próprias expressões, para 
que, algum dia, que é este exato momento no Agora, todos os seus pensamentos, 
sonhos, aspirações e potenciais retornassem e se reunissem... ‘J’Encore...’ Meus ‘eus’, 
juntos de novo... “Simplesmente eu... na forma de um sentimento que tive e prosseguiu 
em seu caminho, explorando... na forma de uma idéia que tive, com a qual nem sequer 
pensei em fazer algo, mas que agora compreendo ter de fato feito, pois lá se foi ela a 
explorar...” Talvez não estivessem se manifestando aqui na terceira dimensão da Terra, 
mas estavam fazendo alguma coisa em algum lugar - cada sonho, cada imaginação e 
cada idéia.

Não serão muitos os seres humanos cujas estradas convergirão em suas atuais vidas... 
Talvez várias vidas a partir de agora, num futuro distante… Mas para vocês, Shaumbra, 
o potencial é que esta convergência ocorra agora, para que estas suas partes, que 
pareciam difusas ou mesmo inexistentes, agora cheguem à sua consciência, naqueles 
momentos de “A-há!”... Aquela sensação de que vocês reintegram suas totalidades... o 
retorno - o chamado ‘J’Encore’ - de cada um de vocês.

Não desejo especificar detalhes de como isso afetará suas vidas, pois gostaríamos que 
vocês mesmos descobrissem, mas continuaremos a falar sobre o assunto desta sua 
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integração em muitos Shouds futuros. Encontrando-se a si mesmos novamente... Pois ao 
invés de se repetirem aqueles sonhos, que vocês tiveram certas noites como fragmentos 
loucos e incompreensíveis, o ‘J’Encore’ os trará de volta em novos formatos que 
permitam a vocês entenderem seus sonhos, os quais, para muitos de vocês, de fato se 
materializarão nesta mesma realidade... Pois alguns dos sonhos que tiveram estão sendo 
vividos por vocês em algum outro lugar... Mas agora, em sua nova consciência, vocês 
os trarão para vivenciá-los aqui mesmo na Terra... ‘J’Encore!’

Isto posto, vamos às perguntas!

PERGUNTA DA SHAUMBRA 1 (lida da Internet por Linda): Outras entidades andam 
dizendo que, no momento do Salto Quântico, ondas de energia fotônica atravessarão os 
portais da Terra e que a energia mais forte será precisamente a do portal que existe 
sobre a velha cidade de Jerusalém, causando um terremoto que destruirá o monte 
sagrado, incluindo algum tipo de escuridão a engolfar todo o planeta pelo período de 
cerca de um dia e meio a três dias. Muitas almas deixariam seus corpos e nós 
permaneceríamos adormecidos durante aquele tempo... Mas vocês continuam a dizer 
que nada sentiremos. Poderiam falar mais sobre isso, por favor?

LINDA: Esta pergunta foi feita por uma mulher de Israel.

TOBIAS: Realmente... Mais parece a descrição de qualquer outro dia comum na Terra! 
Turbulência, estrondo e agitação! Rá! (Tobias graceja e alguns da platéia riem.)

LINDA: “Legal…”

TOBIAS: Estou brincando... Neste evento a que denominamos O Salto Quântico, há 
potenciais em tudo... há potenciais para que todos os tipos de coisas aconteçam, 
inclusive para tais tipos de cataclismos, os quais estão freqüentemente associados a 
alguns símbolos arquetípicos, como a própria Jerusalém e a Terra Santa. Mas este é 
apenas um potencial e a chance de qualquer coisa assim ocorrer é insignificante, 
simplesmente porque a humanidade não o está escolhendo agora. A humanidade em 
geral não está necessariamente escolhendo o tipo de drama que traga tal energia. Porém, 
quando a transição do Salto Quântico acontecer, ela se dará muito sutilmente no interior 
de cada indivíduo, pois não requer todo esse drama ao seu redor... De forma que aquilo 
que outros grupos estão vislumbrando é um potencial que pode se desdobrar em outros 
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domínios, embora a probabilidade de que se manifeste aqui na terceira dimensão da 
Terra seja bastante remota.

Mas é importante que todos vocês, todos os Shaumbra, não se deixem apanhar pelo 
drama. Vocês não precisam de drama para criar excitação e entusiasmo em suas vidas. 
Vocês não precisam de drama para simplesmente tentarem atravessar um dia após o 
outro... Este foi um processo de retro-alimentação da Velha Energia... E o que 
começarão a perceber, enquanto reúnem todos estes elementos, é que existe uma nova 
profundidade e mesmo uma nova dimensionalidade em viver na Terra agora. O drama 
não é mais necessário e é por isso que afirmamos ser altamente improvável que o 
cenário descrito ocorra.

O que acontecerá, num nível muito pessoal, neste dia do Salto Quântico que 
rapidamente se aproxima, é que vocês estarão literalmente se permitindo receber um 
tipo de chave, por assim dizer, com ela destrancando e revelando um novo conjunto de 
potenciais que são tão diferentes e muito mais profundos... que os velhos potenciais 
com os quais vocês têm trabalhado. Vocês estarão trazendo novas e grandiosas 
oportunidades para suas vidas. Então será com vocês, enquanto indivíduos, se 
escolherão utilizá-las ou não. Mas elas jamais serão infligidas ou impostas a vocês. 
Tudo se resume a escolhas. Obrigado pela pergunta.

LINDA: Você teria algo mais a acrescentar para estas senhoras de Israel?

TOBIAS: Sim, certamente! A energia do Salto Quântico e a própria Nova Energia terão 
um efeito muito importante sobre a terra de Israel, a qual pode ser descrita como um 
“portal” ou “abertura”, embora atualmente sirva como um centro energético do planeta 
para a velha religião e a velha abordagem sobre “Deus”... Literalmente, existem aqueles 
que se agarram àquela energia - como o têm feito por quatro mil anos ou mais - de um 
“Deus” cuja visão não mais serve à humanidade. E eles tentam manter ali esse “Deus”, 
um deus controlador, masculino, às vezes irado e... que talvez até use a palavra “amor”, 
mas nunca verdadeiramente a expresse... Pois “Ele” era apenas um aspecto humano e 
não um verdadeiro Deus, como vocês o conceberiam, porque o Divino reside no interior 
de vocês, nada tendo a ver com aquele “Deus”... Não é possível descrevê-lo em 
palavras, mas a Divindade em nada se parece com a descrição daquele “Deus” e como 
“Ele” regeria as atuais sociedades e culturas humanas...

Portanto, o momento virá, seja nos próximos poucos meses ou dentro de alguns anos ou 
décadas, em que o antigo conceito de Deus, defendido nesta terra “sagrada”, porém não 
necessariamente “santa” (risadas), terá que ser chacoalhado... E agora? Quão 



364

tenazmente os seres humanos ainda se apegarão a ele...? Pois vocês o podem 
testemunhar ocorrendo o tempo todo - seres humanos aferrando-se ao antigo... Talvez o 
trepidar da Consciência ajude a liberar uma parte daquela energia, de forma que a 
humanidade possa descobrir um Novo Espírito, que se inicia a partir do “EU SOU” e se 
expanda a partir daí.

Portanto, havendo consciência suficiente, que permita a evolução e o desdobrar-se da 
nova concepção de Deus, contraposta àquela outra consciência ainda apegada ao 
conceito antigo, isso certamente causará alguns tremores… Talvez estes venham na 
forma de um terremoto ou de uma guerra, os quais costumam ser maneiras de permitir 
que a Velha Energia seja destravada e possa se mover para um novo nível.

Mas se a humanidade em geral - e especialmente Shaumbra - adicionarem energia ao 
drama que acompanha essa evolução, então sim... torna-se de fato provável que ela 
envolva alguns eventos bastante dramáticos... Mas será que vocês realmente precisam 
disso? Vocês precisam ler as manchetes e testemunhar cidades inteiras sendo 
obliteradas? Vocês precisam ler as manchetes e saber de algum ato terrorista sendo 
perpetrado? É assim que desejam começar seu dia ao tomarem sua xícara de café? 
Imersos em drama? Apenas para constatarem que ainda estão vivos…?

Existe porém um caminho diferente, um jeito não-dramático e genuinamente holístico, 
que lhes permita serem e expressarem vocês mesmos, trabalhando e trazendo esta 
energia, verdadeiramente apreciando tudo o que são e compreendendo que Deus está em 
seu interior... Mas esta é uma escolha humana, que jamais foi escrita no ‘livro do 
destino’, o qual, aliás, não existe...

PERGUNTA DA SHAUMBRA 2 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias! É 
maravilhoso demais estar aqui com você! Hoje é meu aniversário! (Ela começa a 
cantar.) “Fiz sessenta anos, sou linda e Eu Sou O Que Sou!” Esperei três semanas para 
fazer isso… (A platéia a aplaude.)

TOBIAS: Oh, sim! E se você e Kuthumi se juntassem...

SHAUMBRA 2: Eu sei! Eu sei!
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TOBIAS: ...é impossível dizer o que poderia acontecer!

SHAUMBRA 2: Sim, mas ele disse que rap não é música e não concordo muito... Já 
atuei como advogada e agora sou professora de música em tempo integral. Leciono 
violão, piano e canto - já tenho mais de 50 alunos na lista de espera - desde 9 de junho 
de 2002, quando mudei de carreira. Pois bem… Há muito tempo desejo saber o que 
você acha da função da música neste processo de inspiração da consciência e da 
percepção, da maneira como você o apresentou hoje. Também gostaria de mencionar ter 
adorado a “viagem no tempo” que fizemos em nosso Shoud anterior, ao falarmos sobre 
Jimi Hendrix e tantos outros artistas. Qual pois seria o papel da “música antes de agora” 
versus o papel da “música do futuro”, a qual ainda talvez não tenha chegado aos nossos 
ouvidos? E se eu poderia continuar a ensinar a meus alunos todas aquelas velhas 
canções clássicas de rock que eu adoro e ainda ajudá-los a avançarem em consciência?

TOBIAS: Certamente! Você nos traz um tema muito interessante! A música é 
provavelmente uma das maneiras mais fáceis de permitir o potencial de mudança de 
consciência, por causa das melodias, da vibração e da ressonância da música em si, não 
apenas das palavras ou do que se entende por notas musicais. É de fato mais fácil 
transmitir consciência pela música do que através de qualquer outra expressão. Quando 
seus olhos lêem algo num livro ou revista, tendem a situá-lo mentalmente, assim 
filtrando o potencial de conscientização. Mesmo que seja uma palestra ou conversa, 
tende-se a processá-la mais mentalmente. Mas a música… ah… ela apela ao coração… 
tornando assim bem mais fácil permitir o afluxo da consciência.

Você respondeu sua própria pergunta ao mencionar alguns dos grandes músicos das 
décadas de 60 e 70 e mesmo alguns da época atual, embora tenhamos de expressar aqui 
uma opinião pessoal. A infusão de consciência e ressonância energética na música não é 
mais tão prolífica agora como era há vinte ou trinta anos. Hoje há muito menos daquela 
tentativa quase consciente de transmitir consciência através da vibração musical.

Contudo, os ciclos estão mudando e nesta época tornou-se ainda mais possível inserir 
consciência pura em formato musical, especialmente quando o compositor compreende 
que a música não é mais tão somente uma vibração. A música vai além disso agora na 
Nova Energia, de forma que se possa criar uma sinfonia que combine tons vibracionais 
com a ressonância expansional da Nova Energia, todos mesclados na mesma coisa, de 
forma que os instrumentos sejam tocados e os cantores cantem, mas que com eles se 
entrelacem a consciência e o potencial da Nova Energia. Esta é uma maneira de servir à 
expansão da consciência daqueles seres humanos que talvez não tenham como 
escutarem os Shouds ou lerem livros sobre quaisquer destes temas, constituindo-se 
realmente num método de “distribuição e entrega” da Nova Energia!
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Isto posto, temos esperado - nem sempre pacientemente - para realizar nossa sessão 
especial “Pergunte a Tobias”... sobre música! (aplausos) Sim, temos de fato esperado 
que uma série de situações possa ocorrer e uma delas será um grande potencial que -
como o descreveremos? - aflorará ou se materializará na Conferência do Salto Quântico 
em Taos, durante um curto período de tempo em que vocês verão, sentirão, ouvirão e 
experimentarão os efeitos de vários tipos de música. Agora devo contar um segredo 
ainda não compartilhado nem mesmo com Cauldre... ele sempre adora isso! (risos) Uma 
das coisas que estamos planejando neste nosso lado, enquanto vocês humanos planejam 
os detalhes, é efetivamente usar esta celebração do Salto Quântico como plataforma de 
lançamento para a música da Nova Energia. Portanto, esteja lá ...

LINDA: Cauldre sabe disso!

TOBIAS: ...esteja lá e observe como tudo isso se desdobra... Muito obrigado!

SHAUMBRA 2: Obrigada a você!

PERGUNTA DA SHAUMBRA 3 (lida da Internet por Linda): Já faz algum tempo que 
me encontro, quase que constantemente, num estado de preocupação com a saúde de 
meu corpo... e percebi ser muito difícil não ficar com medo de efetivamente estar 
criando problemas de saúde, ao preocupar-me com ela... Com todas essas mudanças 
pelas quais meu corpo está passando, como saber se elas são apenas simples mudanças? 
Ou se devo buscar aconselhamento médico? Como agendei alguns exames, o que eu 
realmente não gostaria de fazer, fiquei ainda mais confusa nos últimos dias. Não tenho 
mais certeza sobre como agir e estou apavorada... Obrigada.

TOBIAS: Pois bem... A preocupação é uma forma de drama. Apesar de você 
provavelmente se sentir miserável e detestar ficar preocupada, afirmando para si mesma 
que não atraiu essa situação, temos que lhe dizer que sim... que você o fez. A 
preocupação, na verdade, dramatiza os eventos que estão em andamento, não somente 
em seu corpo, como também em sua mente e na esfera criativa de sua vida, trazendo até 
você uma enorme quantidade do que você simplesmente descreveria como energia, mas 
uma energia dramática, da qual você definitivamente não precisa.
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Duas dicas para você: Primeiramente, trabalhe com a ‘Standard Technology’ 
[Tecnologia ‘Padrão’], permitindo que seu corpo rejuvenesça. Essa abordagem não é 
dramática nem excitante e não produz “efeitos especiais”. Na verdade, a ‘Tecnologia 
Standard’ é bastante tediosa, pois você simplesmente permite que as funções naturais de 
seu corpo façam o que sabem fazer. Em segundo lugar, pratique respirar 
conscientemente. Isso é tão importante! E, por estranho que pareça, não tente atingir 
resultados, porque na verdade essa postura predispõe a energia a assumir um estado 
polarizado. Quanto mais você quiser que seu corpo físico se cure e mais tentar forçar 
sua cura, mais difícil a coisa se torna. A atitude aqui, portanto, é a de aceitação. Não se 
preocupe com isso. Pois qual seria a pior coisa que você manifestaria com sua 
preocupação? A pior de todas.

Agora, portanto, com toda essa consciência renovada, seus corpos podem realmente 
funcionar... eles querem ser e permanecer saudáveis, pois são programados para terem 
saúde e também curarem-se e rejuvenescerem. Essa programação está profundamente 
registrada no DNA e nas partes do DNA que estão agora emergindo nesta realidade. Na 
verdade, estas são algumas daquelas partes de vocês que têm “perambulado” em outros 
domínios. Aquele aspecto curador de vocês está retornando.

Nesse meio tempo, visite o médico para receber nada mais que confirmação e conforto, 
pois, do contrário - sabemos disso - sua mente continuará a se preocupar com uma série 
de coisas. Contudo, o médico verdadeiramente pode lhe ajudar a obter compreensão e 
entendimento a partir de uma fonte externa. Ademais, não importa o que o médico lhe 
diga. Não importa se ele lhe disser que você tem algum tipo de doença ou desequilíbrio 
em seu corpo, pois você tem a compreensão de que seu corpo quer rejuvenescer, possui 
a capacidade de fazê-lo e sabe como fazê-lo. O médico lhe dará algum conforto e talvez 
alguma direção.

Mas uma coisa em que muitos médicos são realmente bons é que eles também são 
movimentadores de energia, mesmo que trabalhem com remédios, instrumentos e coisas 
assim... Um dos maiores benefícios propiciados pelos médicos, especialmente aqueles 
com uma orientação “Nova Energia”, é que eles também estão ajudando a apoiar o 
próprio trabalho de cura que suas consciências desejam realizar. Existe portanto um 
trabalho consciencial subjacente, ocorrendo entre o paciente e o médico. Todavia, 
sempre assuma a responsabilidade por seu próprio corpo e todo o resto vem como 
suporte - os médicos, a família, os amigos e outras coisas mais - colaborando com sua 
própria capacidade de rejuvenescimento. Obrigado!

SHAUMBRA 3: Obrigada!
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PERGUNTA DA SHAUMBRA 4 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias! Gostaria de 
lhe perguntar sobre minha filha mais nova. Ela tem diabetes do tipo 1 e recentemente a 
colocamos na bomba de insulina. Mas fiquei imaginando qual seria a opinião de vocês 
sobre isso e se você poderia falar a respeito dos diabéticos dependentes de insulina.

TOBIAS: Certamente! Neste caso específico de sua filha... estamos observando a 
energia dela - há permissão para que ali olhemos em profundidade - e neste nível 
sentimos que... (interrompendo e dirigindo-se a Linda) Não, Linda, não somos médicos 
nem autoridades.

LINDA: Obrigada!

TOBIAS: Estamos oferecendo uma perspectiva energética e não física. Não estamos 
dando aconselhamento psiquiátrico, mas nos sintonizando com uma forma de 
consciência mais elevada. (algum riso)

LINDA: Você é bom nisso!

TOBIAS: Obrigado! (risos) Isto posto, dizemos que, neste exato momento, sua filha 
poderia sofrer um trauma de natureza física se lhe fossem subtraídos a bomba de 
insulina e os remédios. Pois estes não estão afetando a mente dela, mas trabalhando seu 
corpo - e isso é uma coisa boa. E a própria condição, isolada à esfera física, não está 
alterando as formas através das quais a mente e até mesmo o espírito processam 
energias.

Entretanto, é preciso dizer que embora o corpo esteja mais ou menos sendo mantido em 
equilíbrio com a aplicação de insulina, aí se processam feridas profundas num nível 
mais sutil. Pois toda vez que se caracteriza uma condição de diabetes, esta constitui 
forte indicação de falta de amor que o indivíduo expressa, em primeiro lugar com 
relação a si mesmo - uma total inabilidade para o amor-próprio, que acaba se refletindo 
em todas as pessoas ao redor do indivíduo afetado - membros da família, namorados, 
amigos, cônjuges e em tudo o mais, incluindo a inabilidade em aceitar o amor de outras 
pessoas. Ela (ou ele) admite aceitar daquelas pessoas o suporte às suas necessidades 
físicas básicas, mas rejeita o amor delas - e isso vem de dentro.
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E para isso não existe uma cura mágica… Pois como se encoraja alguém a amar-se 
incondicionalmente e de maneira absoluta? Por quais experiências esse alguém deve 
passar para aprender a amar? Bem, um dos primeiros passos é aprender a respirar. 
Ninguém consegue respirar profundamente se não ama a si próprio. A respiração 
consciente traz à tona e expõe uma série de questões profundamente arraigadas, como 
raivas, revoltas e todo o resto. Ela é pois o primeiro passo em direção ao amor-próprio.

Esta é uma das coisas que pediremos que todos vocês considerem, em particular você 
que fez a pergunta, pois não se trata somente de sua filha. Há muitos outros que têm 
diabetes, pois este é um desequilíbrio em algumas das energias do corpo, um 
desequilíbrio no açúcar do sangue, ou seja, um desequilíbrio na doçura do Eu e na 
doçura da própria vida.

Portanto lhe devolvo a pergunta e lhe peço que retorne dentro de três a quatro meses e 
nos reporte como você terá descoberto fazer com que um ser humano volte a se amar. 
Sua filha, que energeticamente se encontra aqui conosco, concorda em participar deste 
processo de descoberta. Contudo, embora ela tenha concordado com isso, não será 
necessariamente um processo fácil, pois trará à tona - em você e nela - questões de auto-
estima que também se entrelaçam com todo este contexto. E que oportunidade 
magnífica é esta! Poder contemplar o que nos leva a amarmos a nós mesmos, com o 
corpo físico retornando ao equilíbrio! Muito obrigado! Agora você sabe qual é o seu 
dever de casa!

SHAUMBRA 4: Muito obrigada a você! (A platéia aplaude.)

PERGUNTA DO SHAUMBRA 5 (lida da Internet por Linda): Há mais de um ano 
tenho estado no limiar de criar significativas conquistas em minha vida, com várias 
oportunidades e potenciais batendo à minha porta, fazendo-me acreditar que eu 
finalmente estava para manifestar as coisas que sempre desejei para minha vida. Mas 
quando estas coisas estão prestes a se materializarem, sempre, no último minuto, tudo se 
desintegra... Simplesmente desaparece bem diante de meus olhos, como uma miragem... 
Tento olhar pelo lado otimista, convencendo-me de que talvez aquelas coisas não 
fossem, enfim, o que eu realmente queria... Honestamente, porém, sinto-me muito 
frustrado e confuso. Você poderia me explicar o que está acontecendo?

TOBIAS: Com certeza. “Conquista-fobia”. (Tobias graceja e a platéia ri.) A “conquista-
fobia” - “o medo de conquistar coisas e resultados” - é um medo real... Você afirma 
quase poder saboreá-las e senti-las e então elas se vão... O que está acontecendo? Ora, 
você está com medo delas! E se você obtiver aquelas conquistas? Que responsabilidades 
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você terá? Como elas mudarão sua vida? Como você fará para não mais se alimentar 
energeticamente do jeito como tem feito? O você deverá fazer para mudar alguns dos 
padrões, hábitos e vícios instalados em sua vida?

Você portanto sofre de “conquista-fobia” e precisa considerar as razões deste medo. O 
que significaria em sua vida? Que você talvez precise desapegar-se de alguns daqueles 
padrões para se tornar tudo o que você é? Eis aí toda uma nova ciência, pela qual talvez 
Andra [Norma Delaney] queira enveredar... (risos) Obrigado!

PERGUNTA DA SHAUMBRA 6 (uma mulher ao microfone): Olá, Tobias! Você 
talvez já tenha feito alusão à minha pergunta, mas vou colocá-la novamente. Ao final 
daquele maravilhoso fim de semana da Escola da Ascensão em Breckenridge, Saint-
Germain disse algumas coisas incríveis e assombrosas que mexeram com todos os que 
estavam lá presentes. Mas algo dito por ele realmente tocou meu coração: que estamos 
chegando ao fim das lutas e cargas que carregamos ao longo de tantas existências e que 
agora podemos esperar uma vida de alegria e felicidade. Gostaria apenas de saber se a 
dor que estou experimentando em meu corpo - assim como vários Shaumbra também -
faz parte desta transformação.

TOBIAS: Com certeza! Quando Saint-Germain se dirigiu a este grupo, certas coisas 
foram específicas para aqueles presentes, embora haja implicações para todos os 
Shaumbra, pois o que ele lhes passou está a serviço de toda a humanidade e a serviço da 
Consciência, serviço este assumido por Shaumbra em geral, durante muitas existências, 
arcando com os sentimentos, dores e emoções de outras pessoas e, num certo sentido, 
tomando sobre si o fardo da humanidade, em nome da Consciência, algo que soa como 
grandioso, mas é de fato verdade.

Em algum momento, cada um de vocês fez a seguinte escolha consciente: “Eu servirei à 
humanidade.” E, ao experimentarem os desafios, dores e dificuldades de viverem em 
forma humana, todos vocês receberam incríveis e profundos ‘insights’ e compreensões 
sobre aquilo que os seres humanos - e até mesmo os anjos - estão vivenciando. Isso lhes 
permitiu um tipo muito profundo de experiência, de forma que pudessem compreender 
mais sobre como serem os Inspiradores da Consciência nesta Nova Energia. Vocês 
quiseram certificar-se de que não o faziam somente a partir de uma perspectiva analítica 
ou teórica, mas que estivessem profundamente imersos nessa experiência. Mas agora 
vocês estão despertando e percebendo que ela não teve nem tem a ver diretamente com 
vocês individualmente e, embora tenham mergulhado profundamente naquela 
experiência, tomando-a sobre seus ombros e assumindo-a, realmente não se tratava de 
vocês pessoalmente.
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Klaus, o bonequeiro, de forma semelhante, mantinha todos aqueles lindos bonecos nas 
prateleiras ao invés de vendê-los, mas percebeu, em determinado momento, que 
precisava deixar que se fossem... E a pergunta que lhes devolvemos e lhes 
continuaremos a fazer, Shaumbra, é: Vocês podem desapegar-se de tantos desafios, 
lutas e dificuldades que se permitiram acreditar fossem seus próprios? Pois em realidade 
eles não o são. A única coisa que é de vocês é aquilo que escolhem neste momento... e 
isto é tudo. Esta é a única coisa que é de vocês.

Portanto, assim como Saint-Germain lhes disse estar chegando o tempo em que vocês 
podem verdadeiramente ter alegria em suas vidas, pergunto-lhes eu: Vocês se permitirão 
senti-la e experimentá-la? Ou continuarão fingindo estarem submetidos a todas estas 
coisas que induzem dores em seus corpos e outras partes de seu ser? Que tal deixá-las 
partirem? Vocês estão dispostos a viverem suas próprias vidas - e tão somente suas 
próprias vidas - em alegria, liberdade e soberania? Somente para vocês e por vocês? 
Parece soar egoísta, mas... será mesmo? Pois se vocês estiverem vivendo em alegria, 
liberdade e soberania absolutas, livres de dores físicas, traumas mentais e todas estas 
coisas, que efeito acham que isso terá sobre toda a Consciência? Ao invés de 
carregarem os fardos da humanidade e da velha consciência, já não é hora de inspirarem 
a Nova Consciência? Obrigado pela pergunta!

SHAUMBRA 6: Obrigada a você! (A platéia aplaude.)

LINDA: Há várias perguntas boas aqui!

PERGUNTA DO SHAUMBRA 7 (lida da Internet por Linda): Oi, Tobias... Sou 
extremamente sensível às energias ao meu redor. Sempre temi me relacionar com as 
pessoas e precisar falar em público me apavora. E este problema não me deixa ser o 
professor que sou, nem expandir minha energia. Não sei se é meu medo que provoca 
minha hipersensibilidade ou se é minha natureza hipersensível que resulta em medo... 
Ao mesmo tempo, algo em mim me faz sentir grande e importante! Presumo que seja a 
toda essa energia em movimento estimulando minha Energia-Shaumbra, por assim 
dizer. Também pressinto que isso envolve uma enorme bagagem trazida de vidas 
anteriores. Há algo mais que você poderia acrescentar? Obrigado!

TOBIAS: Certamente! Muitos dentre vocês levaram existências silenciosas e 
contemplativas no passado, conforme observou Saint-Germain na Escola da Ascensão. 
Mesmo nesta existência atual, vocês não escolheram o que chamaríamos uma vida de 
muita evidência ou dramaticidade, fama ou distinção. Vocês tendem a levar uma vida 
mais tranqüila. E você, que fez a pergunta, teve vidas passadas extremamente solitárias, 
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que culminaram nisso. Mas chegou a este ponto agora em que está saindo de sua 
concha, para ser Tudo O Que Você É e ser de inspiração para outros seres humanos. 
Contudo, você obviamente contraiu uma forma de “conquista-fobia” que tem a ver com 
o “medo de ser tudo o que você é”.

Vários de vocês não querem esta responsabilidade e receiam que possam guiar mal 
outras pessoas, tendendo assim à timidez ou ao distanciamento. E muitos de vocês estão 
de fato bastante sensíveis agora. Quando se encontram diante de um grupo de pessoas, 
pequeno que seja, vocês podem sentir as energias delas e ficam com medo de que não 
irão gostar que o que elas possam estar sentindo chegue até vocês. Elas podem estar 
gerando pensamentos nas cabeças delas e vocês os ouvem nas cabeças de vocês... Algo 
do tipo: “Esse(a) aqui não fala muito bem, é muito chato(a) e fica contando estórias 
longas demais.” (risadas) Mas vocês estarão observando apenas um único aspecto do 
que elas possam estar pensando. Outras partes delas podem estar se sentindo 
inspiradíssimas e amando cada palavra que vocês compartilham. Lembrem-se pois de 
considerarem todos os aspectos de qualquer situação que esteja ocorrendo em suas 
vidas.

Em resumo, que eu conheça, há basicamente uma cura para isso: Levante-se e aja. Não 
receie falhar. Sim, talvez você fique extremamente embaraçado(a). As pessoas podem 
se retirar... Mas você sabe que algo se transforma quando algo assim lhe acontece. Suas 
próprias energias internas, mencionadas por você, são acionadas e dizem: “Não me 
importa o que as pessoas digam. Estou expressando meu eu, expressando minha 
verdade e isso é tudo o que importa.” Por outro lado, você poderá atrair grandes grupos 
e platéias, que venham não somente para ouvirem suas palavras, mas para sentirem a 
sua energia. De forma que você realmente precisa tomar uma decisão no sentido de 
simplesmente fazê-lo, não importa o que aconteça. Obrigado!

LINDA: Mais duas perguntas?

TOBIAS: Três... quatro... Não… Sete! (risos)

LINDA: Sinta, sinta, sinta a voz... Quantas perguntas? (Tobias ergue três dedos.) 
Obrigada!
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PERGUNTA DA SHAUMBRA 8 (uma mulher ao microfone): Olá! Esta é a primeira 
vez que venho a um encontro e... é fantástico estar aqui! (A platéia aplaude.) Então eu 
sou Shaum... Shaumbra? É assim que se diz?

TOBIAS: Sim! “Meu nome é Bob. Eu sou Shaumbra.” É assim que dizemos aqui, sim! 
(risadas da platéia e gracejos de Tobias)

SHAUMBRA 8: Sim! Presumi que sim porque sinto tanta ressonância com o que tenho 
lido na Internet! O material é muito bom! Minha pergunta é sobre música. A música 
sempre fez parte de minha vida, embora intermitentemente... Em anos recentes, porém, 
decidi dedicar-me a ela mais seriamente, compondo canções... e até produzi um CD! O 
aspecto que acho mais difícil é o promocional… Mas quero levar isso adiante para o 
nível seguinte. Tenho me apresentado bastante, mas para grupos menores... e desejo 
expandir minha esfera de atuação. Apenas gostaria de ouvir o que você tem a dizer 
sobre isso!

TOBIAS: Certamente! Há muitas ondas de pensamentos diferentes sobre isso, 
cruzando-se ao mesmo tempo... Em primeiro lugar, há uma rede sendo criada agora por 
Shaumbra para distribuir os trabalhos musicais de Shaumbra. Através deste portal 
online, ainda em construção, alguns destes trabalhos atingirão um patamar de 
distribuição em escala mundial, enquanto outros terão uma distribuição menor. Mas isso 
não faz diferença, pois a música é um tipo de aconselhamento melódico e não importa 
se você atinge um milhão de pessoas ou apenas algumas poucas. Tem mais a ver com 
aquilo que dissemos antes - a infusão de consciência e a habilidade de efetivamente 
realizar aconselhamento energético com as pessoas através dos sentimentos e da música.

Trata-se pois aqui de testar várias fontes de distribuição, porque esse é o objetivo. Mas 
não confunda distribuição com promoção... Trata-se de atingir, como você bem sabe, os 
canais de distribuição de energia. Farei como que uma pequena aposta aqui com você: 
Há tantas tecnologias disponíveis hoje em dia... É incrível… Quando observamos a 
energia da Internet, nós aqui neste lado temos que ficar atrás de nossa própria mureta, 
contemplando a Terra e a tecnologia da Internet, na qual há uma quantidade enorme de 
energia, cuja maioria é Velha Energia, embora bastante Nova Energia esteja presente 
também... Talvez vocês ainda não percebam isso, pois basta que liguem qualquer coisa -
como um processador - e lá estão vocês, participando... Mas de nossa perspectiva 
podemos ver a energia potencial desta coisa chamada Internet.

A Internet é basicamente um reflexo ou paralelo da consciência humana. Saibam que 
atualmente a maioria da humanidade já adicionou sua energia à Internet. Ela é um tipo 
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de “coletividade descentralizada”. Vocês têm em suas casas computadores pessoais que 
lhes possibilitam a execução de tarefas pessoais, mas que também permitem que a 
consciência de toda a humanidade se encontre, o que gera um potencial tremendo!

Concentre-se pois na distribuição, não apenas nos métodos convencionais e físicos, mas 
na distribuição pela Internet. A energia que você projetou em sua música estará em 
ressonância com grupos específicos e certas partes do mundo, atingindo 
especificamente públicos mais masculinos ou mais femininos, mas encontrará seu 
próprio nível ótimo. Você realmente não precisa mais se ocupar em promover nos dias 
atuais, mas tão somente abrir portais de distribuição. E isto se aplica praticamente a 
qualquer coisa a que Shaumbra se proponha.

SHAUMBRA 8: OK! Obrigada!

LINDA: Impressionante! Gratos a você!

TOBIAS: Certamente! (A platéia aplaude.)

LINDA: Você está no seu melhor! No topo de seu próprio jogo!

PERGUNTA DO SHAUMBRA 9 (lida da Internet por Linda): Estou numa 
encruzilhada e desesperadamente precisando de um rumo... Há alguns meses, Saint-
Germain disse que se alguém ainda estivesse com problemas relativos à abundância 
deveria considerar recompor-se e/ou sair de cena por algum tempo. Tomei essas 
palavras ao pé da letra e acampei na natureza durante os últimos meses, relendo todos os 
Shouds desde 2003, para ver se eu tinha deixado passar algo e por que minha vida não 
parecia funcionar como as de outros Shaumbra. Recebi muitos novos ‘insights’ e liberei 
coisas que percebi realmente me travavam. Passei dias chorando, com raiva e confuso, 
assim como dias repletos de alegria, esperança e felicidade… Todavia, nenhuma 
resposta me chega quando me pergunto o que verdadeiramente quero. Preciso saber o 
que está causando este bloqueio. Por favor, oriente-me para alguma área, porque eu não 
quero morrer de apatia. Obrigado!

TOBIAS: Bem, você fez a escolha de não morrer de apatia. Então, antes de tudo, 
compreenda que toda esta situação chegará a uma conclusão. Você se permitiu 
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atravessar um tremendo nível de liberação e auto-descoberta, pelo qual a maioria dos 
seres humanos não passa... Portanto, conceda-se a honra e o crédito por vivenciar este 
processo. Você o está fazendo muito rapidamente, não apenas esticando-o ao longo de 
várias existências, mas literalmente explorando cada parte de si mesmo.

Mas agora você chegou àquele ponto de análise em que você não tem mais como 
analisar, o que é uma coisa boa. Não lhe é mais possível continuar a tentar destrinchar 
as pecas do quebra-cabeças e agora você sabe que isso não funciona. Num certo sentido, 
você se tornou um recipiente vazio. Sua frustração e seu desespero estão evidentes, mas 
retorne por favor àquilo sobre o que conversamos no início do Shoud. Por detrás de 
cada dia ruim, existe também um dia bom! Quando você os observar lado a lado, 
perceberá uma realidade completamente diferente. Não é mais apenas “um dia”, mas 
uma experiência. De forma que de um lado você sente este tremendo desespero, mas do 
outro existe sua contraparte, ou seja, tremendas satisfação e plenitude. E este é 
exatamente o ponto em que você se encontra: um recipiente vazio, em função da 
exaustão, da frustração e do desespero. Você portanto permitirá que qualquer coisa 
chegue até você, de forma a basicamente resgatá-lo. Mas o único ser que pode fazer isso 
é você mesmo... e você está aberto a isso!

Portanto, dê uma outra olhada em tudo isso e escute - não leia - escute este Shoud mais 
algumas vezes. Sinta seu “J’Encore”, ou seja, sua própria reintegração e seu próprio 
reencontrar-se. Enquanto você se ocupava com aquela busca desesperada, tentando 
compreender as coisas e recompor-se como ser humano e como espírito, você 
literalmente enviou todos os tipos de aspectos energéticos de si mesmo para explorarem 
todo e cada domínio da existência. Você se lembra de ter feito isso, não se lembra? 
Você se lembra de ter dito: “Devo conferir esta e aquela dimensão e verificar os 
potenciais que elas encerram.” Você o realizou em seu silêncio e em sua solidão... e 
agora aquelas partes e peças começam a retornar e a reagrupar-se. Não as force. Não 
tente coagi-las ou manipulá-las. Deixe-as livres. No momento em que você se perceber 
cerebral, tentando pensar em como trazê-las, desapegue-se e relaxe. Esqueça o assunto. 
Vá dar uma caminhada e respire profundamente. Suas partes retornarão e você se 
reintegrará - “J’Encore” - natural e facilmente.

E, quando o fizer, experimentará um daqueles tremendos momentos de “A-há!”, 
percebendo como de fato você planejou tudo isso, para ajudá-lo a compreender as 
profundezas de si mesmo. E as questões da abundância e da saúde não mais serão o foco 
nem serão “problemas”, mas as conseqüências naturais de você se permitir ser apenas 
você mesmo. As palavras que usamos aqui podem lhe parecer difíceis, porque você tem 
essa tendência a analisar e destrinchar as palavras. Portanto lhe pedimos que 
simplesmente retorne à essência dos sentimentos e das sensações da mensagem de hoje. 
Pois a ela estamos adicionando consciência e um tipo de energia potencial para você. 
Apenas a aceite em si... Observe como todas as partes e peças retornam e se reagrupam, 
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embora de um jeito completamente novo. Seu velho “você”, num certo sentido, morreu 
e se foi... Seu novo “você” agora começa a chegar a esta realidade. Obrigado!

LINDA: Mais uma ou duas perguntas.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 10 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias! Acho que 
você respondeu à minha pergunta, mas... uma das coisas que fiz nesta vida - e sobre a 
qual você nunca falou de forma otimista - são os medicamentos psiquiátricos. E fiquei 
imaginando que energia você veria envolvida neles e como fazer para trazer essa parte 
de mim de volta para casa.

TOBIAS: Muito bem… Apenas sua própria percepção consciente sobre a questão já faz 
uma enorme diferença. O fato de que você agora compreende o que fez no passado e 
que você precisava estabilizar-se. E que, em verdade, usou estas substâncias para abrir-
se a si mesma e também recompor-se e reintegrar-se.

E você sabe que fazemos essa brincadeira entre nós dois... Você tem tanta grandeza... 
mas não quer olhar para ela! De forma que cria este jogo no qual você não é grandiosa -
algo que em si mesmo é grandioso! (algum riso) Você tem tanto potencial... e eu já 
provoquei você inúmeras vezes sobre isso... Já lhe disse que você se permitiu 
experimentá-la em existências passadas - a grandeza humana, aquela parte que 
representava o papel de líder e legislador(a) de terras e países, aquela parte de você que 
exercia influência sobre muita gente e, num certo sentido, você agora faz um jogo que 
realmente não era e não é você. E assim você joga o jogo de “não ser grande”. E isso é 
de fato grandioso!

Mas chegou este momento em que você está ficando entediada com este velho jogo - o 
que eu lhe disse que aconteceria... Você está chegando ao ponto em que deseja viver de 
um novo jeito. Não se preocupe com o que aconteceu relativamente àqueles 
medicamentos. Mais uma vez, porém apresento aqui algumas recomendações, as quais 
não constituem prescrições médicas nem aconselhamento psiquiátrico, mas grandiosos 
conselhos espirituais, que são melhores que quaisquer daqueles juntos... Sinta Saint-
Germain! (risos)

E para todos vocês que utilizaram medicamentos psiquiátricos ou drogas para a mente, 
para a depressão e para regular seu estado de humor, se as deixaram há cerca de um ano 
e ainda sentem a tendência de a elas voltarem, ou mesmo aquela tendência mais geral de 



377

se sentirem incompletos, é porque elas de fato deixam um tipo de “buraco psicológico” 
em vocês, uma sensação incompleta e inconclusa, que tende a permanecer com vocês 
muito tempo depois de as terem abandonado. Em nossas pesquisas energéticas deste 
lado do véu, descobrimos que comer uma boa quantidade de peixes provenientes do 
oceano - não de lagos ou rios - mas certos frutos do mar, dentre os quais atum, salmão, 
camarão, mariscos, bem como quaisquer peixes que venham do oceano, tende a exercer 
um efeito homeopático e natural de cura. Mas isso não procederá se alguém ainda 
estiver fazendo uso atualmente daqueles medicamentos e tentando livrar-se deles, pois o 
efeito seria quase o inverso. Mas se vocês já os tiverem dispensado há cerca de um ano, 
comam bastante daqueles tipos de peixe.

E vocês descobrirão que seus sistemas os aceitam muito mais que a certos alimentos 
mais densos como as carnes em geral, podendo também identificar outras preferências. 
Após essa dieta regular de peixe - não composta apenas de peixe, mas porções de peixe 
a cada período de alguns dias - depois de meses sentindo aquele vazio psicológico, 
embora ainda possa restar a sensação de um buraco interior, aquela percepção de se 
estar incompleto(a) irá desaparecendo, o que na verdade ajudará a purificar seu sistema 
e a expulsar alguns dos resíduos psicológicos e físicos que ainda estejam retidos em 
você. Obrigado! E pare de se preocupar!

SHAUMBRA 10: Obrigada a você!)

LINDA: Obrigada! Última pergunta.

TOBIAS: Sim.

PERGUNTA DA SHAUMBRA 11 (uma mulher ao microfone): Oi, Tobias! Obrigada! 
Estar aqui é pura indulgência para mim.

TOBIAS: Que bom!

SHAUMBRA 11: Faz bastante tempo que subi até aqui para conversarmos e… como 
nossos dias estão contados, talvez seja esta a última vez... e quero lhe agradecer por me 
inspirar por tanto tempo... e também ouvir se haveria qualquer coisa que você gostaria 
de me dizer.
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TOBIAS: (pausa) Estamos observando sua energia aqui... Há sim… Existe algo, mas 
que deverá causar algumas reverberações, turbulências e coisas semelhantes... Haverá 
alguns telefonemas bem tarde da noite e também discussões resultantes disso, mas sim... 
é muito importante agora que você comece a ensinar. Comece a ensinar e isso é tudo. 
Esta é sua paixão! Este é o seu desejo! Tem havido coisas que a travaram, que se 
manifestaram sob várias e diferentes formas, mas não importa. Ensine! Ensine... E se 
não funcionar da maneira que você quer, volte e teremos uma conversa com algumas 
outras pessoas.

SHAUMBRA 11: Muito obrigada!

TOBIAS: Obrigado a você!

E não deixem que ninguém lhes pare, Shaumbra. Sejam a plena expressão de quem 
vocês são!

Foi um deleite estar aqui neste dia do “J’Encore”... da reintegração do Eu...

E assim é!

Tradução para o Português: Estêvão Veríssimo estevao@teacher.com

Tobias do Conselho Carmesim é apresentado por Geoffrey Hoppe, com o pseudônimo 
de "Cauldre", Golden, Colorado. A história de Tobias, do bíblico Livro de Tobit, pode 
ser encontrada no web site do Círculo Carmesim: www.crimsoncircle.com. O Material 
do Tobias é oferecido gratuitamente aos Trabalhadores da Luz e Shaumbra de todo o 
mundo desde agosto de 1999, época em que Tobias disse que a humanidade tinha 
ultrapassado o potencial de destruição e entrado na Nova Energia.
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O Círculo Carmesim representa uma rede mundial de anjos humanos que estão entre os 
primeiros a fazer a transição para a Nova Energia. Enquanto eles vivenciam as alegrias 
e os desafios do status da ascensão, ajudam outros humanos em suas jornadas, 
compartilhando informações, atendendo e orientando. Mais de 50.000 visitantes vão ao 
web site do Círculo Carmesim todos os meses ler os últimos materiais e discutir suas 
próprias experiências.

Os encontros do Círculo Carmesim acontecem mensalmente em Denver, Colorado, 
onde Tobias apresenta as informações mais recentes através de Geoffrey Hoppe. Tobias 
declara que ele e os outros do Círculo Carmesim celestial estão, na verdade, canalizando 
os humanos. De acordo com Tobias, eles estão lendo nossas energias e traduzindo 
nossas próprias informações de volta para nós, de modo que possamos vê-las vindo de 
fora, enquanto as vivenciamos no nosso interior. O "Shoud" é uma parte da canalização 
em que Tobias fica de lado e a energia dos humanos é canalizada diretamente por 
Geoffrey Hoppe.

As reuniões do Círculo Carmesim estão abertas ao público. O Círculo Carmesim 
sobrevive com o amor sincero e a doação dos Shaumbra de todo o mundo.

O objetivo dos que fazem parte do Círculo Carmesim é servir de guias humanos e 
professores àqueles que seguem o caminho do despertar espiritual interior. Não é uma 
missão evangélica. Pelo contrário, a luz interior é que guiará as pessoas até você para 
receberem compaixão e atenção. Você saberá o que fazer e o que ensinar nesse 
momento, quando vier até você o humano precioso e único, pronto para embarcar na 
jornada da Ponte de Espadas.

Se você estiver lendo isto e sentir a verdade e a conexão, você é realmente um 
Shaumbra. Você é um professor e um guia humano. Permita que a semente da 
divindade cresça dentro de você agora e em todos os momentos que estão por vir. Você 
nunca está sozinho, porque a família está espalhada por todo o mundo e os anjos estão 
ao seu redor.

Por favor, distribua este texto livremente numa base não comercial e sem cobrar por ele. 
Por favor, inclua as informações na íntegra, inclusive com todo este pé de página. Todos 
os outros usos têm que ser aprovados por escrito por Geoffrey Hoppe, Golden, 
Colorado. Veja a pagina de contatos no website http://www.crimsoncircle.com/



380

© Copyright 2007 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. Todos os 
direitos reservados.

www.novasenergias.net/circulocarmesim   Site Oficial do Circulo Carmesim. 

Mais Tobias no site Oficial.

Divulgação e Formatação:  www.luzdegaia.org


