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Introdução 
 

Onde você estava em 11 de setembro de 2001? 
 
11 de setembro de 2001 foi um ponto de separação para a consciência no planeta. Como 
chegamos ao aniversário de 10 anos deste evento global mais Shaumbra estão pensando sobre 
onde eles estavam quando ouviram a notícia, e o que aconteceu em suas vidas durante os dias 
seguintes.  
 
Dez anos atrás, um grupo de 20 Shaumbra se reuniram na Inglaterra para uma excursão de 5 
dias em locais sagrados, como Stonehenge, Avebury e Glastonbury. Foi apenas o segundo 
workshop do Círculo Carmesim já realizado, e a primeira vez que Geoffrey Hoppe viajou para 
fora da América do Norte. Em 8 de setembro, apenas três dias antes de 11/09, o grupo se 
reuniu no minúsculo North Stoke com um punhado de ingleses para ouvir Tobias. Sua 
mensagem foi diferente do que qualquer outra canalização anterior. Em tons solenes Tobias 
falou sobre Amael, o Arcanjo da Esperança, enquanto ele enfatizou a necessidade de 
esperança neste planeta. Era um prelúdio para os eventos de 9 / 11.  
 
Em 11 de setembro, aproximadamente às 9h00, horas de Nova York, o grupo estava reunido 
em torno das antigas pedras em Avebury para ouvir uma mensagem de Tobias. Em vez disso, 
Tobias se comunicou em particular com Geoffrey, dizendo-lhe que ele estava muito ocupado 
no momento e que era para Geoffrey liderar o grupo fazendo respirações. Enquanto o grupo 
respirava, inspirando e expirando, um grande enxame de mosquitos formou uma espiral em 
vórtice sobre eles. Após cerca de 10 minutos de respiração Tobias finalmente apareceu, mas 
ao invés de dar a sua mensagem de costume, ele simplesmente repetiu as palavras: "Fiquem 
em paz, fiquem bem focados" mais e mais. Quinze minutos depois, o grupo soube dos 
primeiros ataques no World Trade Center em Nova York.  
 
O grupo encontrou refúgio em um hotel em Londres, onde alguns dias depois Tobias ofereceu 
uma canalização completa relacionada com o 11/09. A mensagem de consolo oferecido e 
significado para uma situação traumática de outra forma, especialmente porque ninguém 
poderia voltar para casa por causa das restrições de vôos de avião.   
 
As mensagens vão trazer de volta profundas memórias de suas experiências pessoais do 9/11, 
e são a certeza de oferecer esperança e inspiração para o futuro. 
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1ª Sessão  

O Anjo da Esperança 
 
 
 

De Geoffrey Hoppe:  
Esta canalização de Tobias foi apresentada na pequena vila de North Stroke, Inglaterra, em 8 
de Setembro de 2001, apenas 3 dias antes do ataque terrorista aos Estados Unidos. Apesar 
desta canalização ter sido específica para o grupo que participou do seminário, me senti 
compelido a fazer a transcrição e oferecê-la em texto através da Internet. Tobias apresentou 
Amael, o Arcanjo da Esperança, e falou extensamente sobre a energia da Esperança e sua 
direta relevância para a Grã-Bretanha. Tobias falou bastante nesta canalização da 
importância de trazer a energia da Esperança ao mundo nesta época. Três dias depois, eu 
vim a perceber o real significado de suas palavras. 
 
Tobias: 
E assim é, queridos amigos, que nos reunimos aqui neste dia, nesta energia, neste círculo. Nos 
reunimos aqui com aqueles que chamamos Shaumbra, aqueles que chamamos “família”. Oh, 
queridos amigos, vocês percorreram um longo, longo caminho para chegarem aqui, e não 
estamos falando só da jornada desta vida. Falamos de muitas, muitas vidas que os trouxeram 
até aqui. Hoje falaremos disso. Hoje falaremos das muitas razões pelas quais estão sentados 
aqui neste grupo, do porque estão cercados pela família agora. 
 
Nós amamos realmente a energia quando chegamos aqui. Nós adoramos quando somos 
convidados por vocês, os humanos, para estar aqui. Em tempos como estes podemos nos 
aproximar mais. Em tempos como estes, podemos tocá-los e estar com vocês. A energia que 
vocês estão nos ajudando a criar faz que seja tão apropriado, tão fácil, vir aqui. 
 
Há muitos que vieram hoje. Não só eu, Tobias, mas também muitos que vieram. Pedimos a 
vocês que tomem um momento para respirar isto, para respirar todas as energias que vieram 
visitá-los hoje, as energias de todos os do passado que estão aqui. Respirem profundamente 
agora. Respirem profundamente. Respirem estas energias.  
 
Inspirem-nas. 
 
Oh, queridos amigos, um longo tempo se passou desde que vi muitos de vocês aqui, desde 
que caminhamos juntos sobre a Terra. Há algo que muitos de vocês que estão aqui fizeram há 
muitíssimo tempo. Vocês se moveram juntos, puseram juntos algo que seria importante, que  
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voltaria em um certo momento, em um certo momento para ser reaberto, para ser reaberto. 
Um longo tempo se passou desde que nos sentamos juntos, todos nós como família, neste 
lugar. Tantas experiências e vidas se passaram! 
 
É bom estar de volta. É bom estar neste lugar para caminhar a nova jornada sobre a Terra. É bom estar 
aqui de novo com vocês que aprenderam muito, e agora aceitaram este novo papel, aceitaram seu lugar 
como professores, como facilitadores, como guias humanos de outros. 

 
Nós rimos, pois vocês ainda duvidam! Não têm certeza ainda! Pedimos simplesmente que respirem e 
abram seus corações para permitir que hoje entre todo este amor. Há ainda um pouco de tensão aqui. 
Isto é a família que se reúne. É a energia do amor que se derrama em vocês, a energia do amor que 
vem neste momento. 

 
 
Visitantes 
 
Como sempre, quando nos reunimos em um espaço sagrado como agora, há visitas. Há uma longa fila 
daqueles que querem entrar. Sabem que quando nos reunimos, vocês estão no Primeiro Círculo? 
Vocês estão no lugar de honra. Vocês são aqueles que são exaltados hoje. Nós estamos aqui para 
honrá-los e lhes agradecer, e para adorá-los. 
 
Vocês são aqueles no Primeiro Círculo. Então, há outros que estão aqui. Eles estão no Segundo 
Círculo. Eles vêm como visitantes. Eles estão muito perto de vocês, tão perto que podem tocá-los. 
Energeticamente, eles os abraçam. Estão sentados ao seu lado. Estão caminhando entre vocês, os que 
vieram. Sempre há visitas. Sempre estão aqueles aos que lhes permitimos entrar. 
 
Falamos recentemente nestes encontros de família sobre aqueles chamados "Arcanjos". Há uma 
importante razão para isso neste momento. Alguns dos que vocês chamam “arcanjos” são 
mencionados em suas escrituras sagradas, há outros sobre os quais só se faz uma referência, mas há 
muitos, muitos mais, que não são conhecidos, que não foram apresentados. Há muitos, muitos 
arcanjos, cada um servindo a um propósito e a uma razão. Recentemente apresentamos a um que 
esteve sempre muito perto, mas não no círculo. Nós o apresentamos faz algumas semanas, seu nome é 
Rafael. 
 
Hoje um novo arcanjo se apresenta, de quem nunca se falou antes em seus livros ou seus encontros. É 
uma energia e uma presença muito especial, com quem cada um de vocês trabalhou e esteve 
conectado. Por isso lhes pedimos que abrissem seus corações e sentissem as energias que chegam 
hoje. É um ser único, uma energia única que viajou com vocês, particularmente com aqueles 
provenientes desta região. Esta energia viajou com vocês por um longo, longo tempo. 
 
Nós abrimos as portas do Segundo Círculo para este arcanjo, de nome "Amael". Amael. Esta energia 
penetra no nosso espaço sagrado no círculo. Enche este salão, este formoso salão, com energia que 
ilumina e dá mais calor a este lugar. Amael estende suas asas, seu ser energético, para cercar, envolver 
cada um de vocês, para cercar a totalidade da estrutura onde estão sentados, e inclusive emanando de 
lá. 
 
Amael, a quem pode se chamar de "Arcanjo da Esperança", vem hoje para nos ajudar a lhes entregar 
esta mensagem, esta mensagem que nos pediram para que compartilhássemos com vocês neste 
momento de sua jornada. Esta mensagem contém muitos códigos e muitas pistas sobre o motivo de 
estarem aqui, não só nestas cadeiras hoje, mas também nas regiões onde estiveram, tendo caminhado 
os caminhos que caminharam. 
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Amael é alguém que os conhece muito, muito bem, inclusive mais que eu, Tobias. Ele vem hoje aqui, 
porque vocês estão preparados, cada um se preparando para a próxima parte de sua jornada. Ele vem 
hoje aqui para compartilhar esta energia. Nós falaremos de algumas das razões para isto. Falaremos  
hoje de sua história e seus antecedentes. Falaremos de nossas razões para estar aqui com este grupo 
especial. 
 
Vamos pedir a Cauldre que permaneça uns momentos calado, para permitir a vocês respirarem as 
energias, para permitir darmos as boas-vindas em seus corações, que não estão ainda muito abertos!  
Abram seus corações para aquele que foi uma parte importante de todos seus tempos sobre a Terra. 
Abram seus corações a Amael, o Anjo da Esperança. Voltaremos em breves momentos. 
 
(Pausa) 
 
A energia de amor e esperança está sendo construída tão bem aqui. Tão bem. 
 
Agora, vamos pedir àquele que se senta ao nosso lado aqui para reduzir esta música para um 
momento para que possamos nos conectar melhor energicamente com cada um de vocês. Há 
muito para transmitir neste dia, não só com palavras, mas também das energias que entrarão 
em cada um de vocês em todos os níveis. Já sabem, não são tanto as palavras que dizemos, é a 
energia que entra em todos os outros níveis. Realmente, muitos de vocês –  como vocês dizem 
–  podem "sair" durante este tempo, mas já receberam toda a energia necessária. 
 
Sabem que este dia é para vocês uma "encruzilhada", um dia de um ponto decisivo? Não há 
engano no tempo, nem de lugar, ou das pessoas sentadas nestas cadeiras. Este é um ponto 
decisivo. Se olharem para trás, meses ou anos do agora, entenderão que vocês nos pediram 
para estar aqui. Vocês pediram a presença de Amael para estar aqui para a sua jornada e para 
o que esta adiante para vocês. 
  
(Tobias fala com muita emoção) Há muita doçura neste lugar. Há muita doçura. É amoroso e 
curativo. Eu, Tobias, às vezes me sinto afligido. Posso sentir a energia e sinto tanta 
compaixão e honra pelo que estão fazendo. Mas agora, nos permitam lhes falar de uma 
jornada, da sua jornada. 
 
 
Atlântida 
 
Houve uma terra que nós chamamos de Alt, a terra que vocês chamam de Atlântida. Era um 
lugar magnífico, grandioso. Foi bem um reino sobre a Terra. Ali vocês jogaram, e passaram 
por muitas, muitas vidas. Alguns de vocês foram sacerdotes e sacerdotisas. Alguns foram 
pensadores, ou alunos. Outros, escribas. Alguns de vocês simplesmente estavam ali para 
facilitar os outros, para se divertir, jogar seus jogos. Outros estavam para entreter e fazer os 
outros humanos rirem.  
 
Tinha sido descoberto, inclusive antes dos tempos de Alt, que as risadas lhes serviam muito 
bem para se expressarem através de todo o seu ser. 
 
Todos vocês estiveram em Alt. Todos estiveram ali. Vocês têm, inclusive agora, lembranças 
de suas muitas vidas ali, e do que fizeram. Como sabem, este era um magnífico lugar, mas à 
medida que o tempo passava, houve um certo desequilíbrio energético. Houve uma profunda 
busca do Espírito interior. Uma profunda busca de uma forma de voltar para Lar, ao Reino de 
Tudo O Que é. 
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Vocês empregaram muita tecnologia neste lugar. Vocês empregaram muita tecnologia que os 
ajudasse a descobrir a sua divindade, a sua maneira de retornar ao lar. Através de esforços de 
uma pesquisa massiva, buscando o caminho vocês aprenderam muitas coisas sobre o corpo 
humano. Muitas coisas sobre a alma humana. Vocês aprenderam muitas, muitíssimas coisas a 
respeito da física da Terra, das dimensões, do tempo e do espaço, e da matéria. Foram tempos 
de um magnífico crescimento. 
 
O tempo de Alt era como sua época quando uma criança quando vai aprendendo a descobrir a 
sua vida, quando são inquisitivos, e brincam com seus novos conhecimentos. E, vocês sabem 
o que pode ocorrer quando as crianças brincam com coisas poderosas? Às vezes, 
acidentalmente, podem ocasionar um incêndio. Podem romper algo valioso. Podem inclusive 
destruir uma casa inteira ou um veículo! Estas coisas ocorrem por acidente.  
 
Eles não pretendem fazer estas coisas. Mas estão procurando, descobrindo, escavando mais e 
mais profundamente, e isso é o que fizeram vocês nos dias de Alt quando estavam lá. Estavam 
procurando sua divindade, procurando-a com suas tecnologias, mas não puderam encontrá-la.  
E ainda ocorreram muitos outros descobrimentos importantes. Havia padrões energéticos que 
vocês ainda usam na composição de sua forma humana. 
 
Sabiam que nos tempos de Alt os corpos humanos eram um tanto diferentes do que são agora? 
O corpo tendia mudar mais. Não era tão estável como o que têm agora. Pelo trabalho que 
vocês e os outros fizeram lá vocês estabilizaram o sistema biológico. Algumas vezes se 
perguntam por que tendem a se parecer de algum modo tão iguais, com as mesmas 
características, o número de dedos, mãos, e dedos dos pés. Mas isto não foi sempre assim! 
Não foi sempre assim. 
 
Você se perguntam por que tendem a ter o mesmo peso em geral, por que tendem a ter uma 
certa uniformidade, uma unidade com vocês? É devido ao trabalho que fizeram em Alt, que 
olhou profundamente na biologia humana. Vocês não conheciam nem entendiam as palavras 
DNA, mas jogavam com isso de um ponto de vista energético ou magnético. Sabiam que 
havia algo no fundo dentro da composição humana, mas jogavam com isso. Através do 
trabalho que fizeram ali, descobriram muito sobre o corpo humano. E foram capazes de 
estabilizar o processo. Foram capazes de fazê-lo de maneira tal que ficasse mais uniforme, e 
esse é um dos maiores presentes que chegaram a essa terra que vocês tinham. 
 
Agora, vamos nos desviar deste tema por um momento. Vamos deixar um pouco de lado a 
terra de Alt. Vamos falar de outro tema. 
 
 
A Ordem do Arco 
 
Escutamos hoje em suas discussões a respeito deste impasse energético que foi criado, que 
ocorreu em seu universo. Não queremos que interpretem mal o que disse Cauldre sobre estas 
guerras, porque não as vemos tanto como guerras, mas elas foram maneiras para chegar a 
entender como vocês poderiam ser um criador, como trabalham as energias em seu universo, 
e isto ocorreu muito rapidamente. E houve com certeza energias opostas. Estavam fazendo 
uma espécie de dança. Estavam interagindo de uma maneira necessária e apropriada para o 
crescimento de todas as coisas. Mas, realmente houve um tempo em que se tornou um 
bloqueio energético onde as coisas não podiam avançar mais, quando as forças e energias  
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criativas em seu universo, em sua existência conhecida, chegaram a deixar de funcionar. 
Quando isto ocorreu, criou-se um conselho, assim foi uma Ordem de todas as entidades e de 
todas as famílias que existiam –  de vocês –  dos grupos  que vocês pertenceram.  
 
Uma pequena parte de vocês construiu uma ponte, fundiu-se, para criar a Ordem de Arco. A 
Ordem de Arco, foi o que vocês chamam de seus “arcanjos”, mas eles eram energias. Eram 
compostos de energia que foram criados para ajudá-los a encontrar uma solução para esse 
impasse que ocorria. Vocês chamaram a estas energias “arcanjos”. E os percebem como 
grandes seres alados. De certo modo –  isto é engraçado para nós – meus queridos, isto é um 
tanto diferente. São combinações energéticas de freqüências que chegam, como Amael, quem 
vem hoje que carrega uma freqüência e um código específicos. 
 
A Ordem dos Arcanjos foi criada por todos vocês para estar ao serviço de todos vocês. Vocês 
não estão a serviço deles. Eles estão aqui por vocês. Eles estão aqui para lhes ajudar a 
encontrar uma solução para este impasse de energia que ocorreu. Cada um carrega atributos 
específicos. Miguel tem o atributo da Verdade, Mi-gue-l como o chamam. Rafael, a quem 
apresentamos recentemente, o de ajudar a transmutar o medo em amor. Amael, o Arcanjo da 
Esperança, o Arcanjo da Esperança. 
 
Agora, a fim de encontrar uma resolução para este impasse através dos esforços e trabalhos 
destes arcanjos, eles criaram, eles os ajudaram a criar este lugar chamado “Terra”, aonde 
alguns de vocês, algumas entidades deveriam tomar o véu, a tomar estas “viseiras” de maneira 
tal a nem sequer ver quem eles eram, e vieram aqui para caminhar vida após vida, experiência 
após experiência, a fim de descobrir maneiras de liberar para que assim as forças criativas de 
"Tudo O Que é" pudessem continuar a seguir em frente. Amael, o anjo da Esperança, 
caminhou com vocês em particular, com este grupo que se reuniu aqui hoje para algo 
especial. 
 
 
A Esperança 
 
Agora, vamos voltar para os tempos da Atlântida. Vamos ao tempo onde vocês sabiam que 
era a conclusão. Sabiam que era um tempo de purificação, e de seguir adiante. Muitos de 
vocês ainda carregam o trauma desses dias de destruição, da destruição que aconteceu. Muitos 
de vocês sentiram este medo enorme surgir, se aproximar, inclusive ao final do recente 
milênio, um medo interior de que possivelmente aconteceria uma vez mais. Isto fez com que 
muitos de vocês procurassem refúgio, se escondessem por um tempo.  
 
Mas voltando aos dias de Alt, quando tudo estava chegando ao fim, havia algo maravilhoso 
que foi descoberto lá. Havia uma energia de que falamos anteriormente, que foi transportada, 
transportada através do outro lado para a sua Terra. Era a energia da Esperança. 
 
Falamos disto a vocês antes, e dissemos que quando seu novo universo estava sendo criado 
por vocês, quando estava a Segunda Criação estava surgindo dentro do ser, Tudo O Que É 
sabia que isto traria os atributos do amor – de fato. O Amor é algo tão especial que a nova 
criação traria também os atributos da Verdade, pois era necessária para o equilíbrio. 
 
Como já dissemos antes, em reuniões, que o que nós não sabíamos, o que nos surpreendeu, 
surpreendeu Tudo O Que É, foi que um outro elemento para esse novo universo, o 
desconhecido, era a energia da Esperança. Esperança. Esperança é o sonho.  
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Nós não queremos usar o termo ”objetivo" aqui, por que é diferente e carrega uma energia 
humana diferente. Mas a esperança é a realização. A esperança é a jornada cumprida e 
concluída. A esperança é a essência da energia que faz com que o trabalho da grade, que 
fornece o enquadramento para as coisas serem construídas a partir daí. 
 
A energia da Esperança, aquela nova na nova criação... Vocês a trouxeram para a Terra, 
queridos amigos. Vocês a trouxeram com Amael a este lugar Atlântida. E nos últimos dias da 
destruição da Atlântida, vocês não queriam perdê-la, já que era mais valiosa que a tecnologia, 
mais valiosa que todas as jóias, mais valiosa que todos os edifícios e os impérios criados. E 
trouxeram a energia da Esperança à Terra, trouxeram-na do outro lado e a implantaram na 
Terra. Não queriam perdê-la. 
 
Esta energia da Esperança não foi transportada em uma única pedra. Não foi transportada em 
uma caixa. Não tampouco fez parte de uma árvore! Trouxeram a energia da Esperança na 
consciência de todos, realmente a possuíam e a carregavam na consciência deste grupo e 
outros que hoje não estão aqui. A energia da Esperança foi guardada em sua consciência. 
Vocês, cada um de vocês, foram possuidores desta energia desde então, levando-a com vocês 
até que o tempo apropriado. E às vezes se perguntam por que seus fardos foram tão pesados. 
perguntam-se por que passaram por algumas das coisas pelas que aconteceram! 
 
Nos tempos finais de Alt houve um êxodo de humanos, um pequeno grupo que se foi. Eles 
fizeram seu caminho através – como forma de viajar – através de áreas que vocês agora 
conhecem como as Áfricas e como as nações européias. Eles fizeram seu caminho até aqui, 
até esta terra que vocês chamam “lar” (em referência às Ilhas Britânicas), que vocês chamam 
de “seu país”. Esta terra é um dos poucos segmentos que provêm da original massa de terra de 
Alt, que ainda permanece por sobre o nível da água. Este lugar se assenta sobre o mar, muito 
especial por certo, pois é uma das partes que ficam de Alt. Vocês viajaram através de outras 
terras para voltar para este mesmo lugar, para voltar para a mesma energia que tinha sido o lar 
para vocês, que tinha sido aquele lugar que vocês chamaram de Atlântida. E o que vocês 
trouxeram com vocês foi uma consciência, foi uma energia de Esperança.  
 
Vocês vieram em pequenas tribos para estar aqui. Oh! Isto ocorreu faz eons de tempo. Não 
esperamos que se lembrem disso tudo. Havia um conhecimento de que quando as novas 
civilizações emergissem depois da queda da Atlântida... haveria um conhecimento de que um 
dia estas energias seriam apropriadas. Estas energias de Esperança que trouxeram com vocês, 
que preservaram, algum dia seriam necessárias para outros humanos, para a humanidade, para 
Tudo O Que É. É difícil de explicar, mas de algum jeito, vocês transferiram estas energias ao 
mesmo tempo em que as transportavam para vocês e para outros. Vocês transferiram muitas 
destas energias no momento em que foram realizadas por você e os outros, você transferiu 
essas dentro do próprio solo que está aqui e nesta terra em que vocês vivem. Vocês 
permitiram que essas energias e sua consciência fossem fundo, bem mais e mais fundo dentro 
da vibração da Terra aqui, e aqui permaneceram por um longo, longo tempo. Por um longo 
tempo. Vocês voltaram agora em períodos de vida recentes para ajudar a liberar e a restaurar 
as energias de Esperança e levá-las adiante, não só para vocês, mas para todos.  
 
Pode-se dizer que esta terra de vocês, essa terra mágica ... Eu, Tobias, nunca pude visitá-la 
quando eu andava na Terra. Sempre quis minha presença sobre esta terra, e eu acho que estar 
aqui  é  muito  -  como Cauldre diria  -  "encantador"  (imitando  a  versão do acento inglês de  
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Geoffrey Hoppe, acompanhado pelas risadas da audiência). Muito adorável. Vocês vieram 
aqui em muitos períodos de vida passados para deixarem estas energias de Esperança, e 
voltam agora nestas últimas séries de vidas para ajudar a levá-las adiante. 
 
Esta terra em que vivem está cheia de lendas. Foi um lugar de muitas guerras, de muitas lutas. 
Há outros que invadiram este lugar e não sabiam a razão, nem sequer entendiam por que 
queriam ter o controle do lugar. Eles tentaram, batalha após batalha. Muito sangue foi 
derramado nesta terra aqui, pois eles são aqueles que sentem algo, sem entender muito. Mas 
ainda sentem algo muito especial por esta terra e escolhem travar batalhas. Mas com o tempo 
com todos os que tiveram equilíbrio, a terra voltou e aqueles que foram os primeiros aqui 
voltaram a isso agora.  
 
De algum modo, pode-se dizer que esta terra, esta massa de terra em que vocês estão agora é 
como o coração, o coração de sua Terra, porque a Esperança está no coração. É como o 
coração do mundo, e vocês e os outros que estiveram protegendo este lugar por tanto tempo 
colocaram as altas barreiras a propósito. Têm guardado por um propósito.  
 
Agora é tempo para que cada um de vocês abra seu coração. Isto liberará a Esperança. Isto 
liberará a energia do sonho concretizado. O sonho concretizado é a habilidade de trazer o 
Espírito e Tudo O Que é e a sua divindade para este lugar chamado “Terra”. A Esperança é a 
concretização do que foi imaginado pela Ordem de Arco para ter um lugar que resolvesse e 
permitisse à criação avançar, mas com um novo equilíbrio.  
 
A Esperança é o sonho que pode ser transformado em realidade quando é transmutado por um 
anjo humano.  
 
A Esperança é um tipo de paixão.  
 
A Esperança é a realização de um novo dia.  
 
A Esperança é quando as energias do Lar são materializadas em um novo lugar, como a Terra. 
E é uma energia interessante –  Esperança. Não são desejos ou sonhos frívolos. A Esperança é 
uma energia fundamental. De certo modo, é uma energia de pre-criação para a qual virá a 
seguir. 
 
Queridos amigos, aqueles que estão aqui fizeram parte deste processo. Vocês trouxeram a 
Esperança desde Alt, e a enterraram nesta terra. Por muitas gerações defenderam a terra, 
sabendo que havia algo precioso guardado aqui. E agora vamos aqui neste dia, neste tempo, 
em seu ano 2001, quando a Terra, quando toda a humanidade está começando a experimentar 
um novo despertar, enquanto algo está varrendo o seu mundo – este despertar  –  e limpando 
as velhas instituições que frearam o progresso das coisas, mudando a maneira em que as 
coisas são feitas. É tempo para esta energia surgir. É tempo de ensinar aos outros as maiores 
compreensões sobre a Esperança. É tempo para ensinar como abrir realmente os corações, 
como deixar sair realmente o amor e a paixão.  
 
Não é estranho que este grupo, esse que tem mantido com força, não é estranho que essas 
pessoas, aqueles que são conhecidos – essas pessoas da sua terra – conhecidos por segurar as 
suas emoções? Na verdade, é porque vocês têm protegido essa coisa que foi do coração. É 
hora de trazer isso adiante agora. É por isso que Amael faz sua aparição neste dia e toca cada 
um de vocês. Ele o conhece vocês muito bem. 
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Vocês são aqueles aqui, se escolherem, se aceitarem, serem os professores da Esperança, 
serem aqueles que mostram aos outros como abrir seus corações. À medida em que vocês 
assumem esta tarefa, queridos amigos, isto ajudará a liberar as mesmas energias que estão 
plantadas, enterradas no chão e nas rochas, e na consciência de toda sua terra. Ajudarão a 
liberar estas energias, pois de algum modo, contanto que você as mantenham perto de seu 
coração, enquanto vocês mantêm as coisas firmes dentro de você, elas também serão mantidas 
firmes, dentro das árvores, dentro das rochas e do solo e nas águas.  
 
Quando vocês começam a abrir seus corações e permitir que a Esperança surja e se expresse 
em suas vidas, isto libera um pouco da energia contida aqui. Sentirão isso. Sentirão isso em 
seu interior. Sentirão ao seu redor à medida que se abrem. Vocês verão estas coisas, estas 
rochas, o chão, às águas se abrirem também.  
 
E enquanto ensinam outros a abrir seus corações também e permitir que a Esperança saia – 
pois eles são família, estiveram esperando, como vocês – isto criará um grande efeito e mais e 
mais serão liberados, e vocês começarão a ouvir sobre estranhos acontecimentos em sua terra, 
estranhos acontecimentos geológicos, estranhos descobrimentos de coisas que estiveram 
enterradas na terra por um longo período de tempo. Abram seus corações e permitam que a 
Esperança surja do interior da Terra, para este plano em que vocês vivem, vocês verão todas 
estas coisas. 
 
Agora, já escutamos alguns de vocês perguntando "Mas, como deveríamos fazer isto? Qual é 
o mecanismo para trazer a Esperança? Como abrimos nossos corações?" Queridos amigos, 
não sabemos. Nós não temos as respostas para isso. Não temos isso escrito em um livro 
porque vocês são aqueles que estão escrevendo os novos livros. Vocês são os que têm que 
avançar e descobrir estas coisas. Vocês são os que devem descobrir este processo e 
compartilhá-lo com os outros. De nossa perspectiva, sabemos que está muito próximo, ao 
alcance da mão. Não é algo para o qual tenham que cavar muito fundo; está quase diante de 
vocês. De nossa perspectiva, simplesmente é vocês fazerem a escolha, a escolha de "Eu sou a 
Esperança", a escolha de estar nessa energia. Isso começa o processo. 
 
Vemos também que iria ajudar se vocês pegassem a sua mão e a mantivessem sobre o seu 
coração a cada dia por um período de tempo, para tornarem-se conscientes da abertura, para 
tornarem-se conscientes do coração de seu corpo, e do coração da sua terra, o coração desta 
Terra.  
 
Os outros processos desta abertura são coisas que irão descobrindo. São coisas que então 
ensinarão a outros, que virão a vocês no tempo apropriado. Eles os olharão, e dirão: "Querido 
humano, está tão aberto e tão livre. Mais leve que o vento. Como é isso, como o faz? Por que 
eu me sinto preso, fechado?" É ai que seu trabalho como professor da nova energia começará.  
 
É aí que compartilharão com eles as coisas que aprenderam. Ali é onde eles, por sua vez, 
aprenderão a abrir seus corações e permitirão que a Esperança surja. 
 
Isto, meus queridos amigos, não é algo corriqueiro. Não é só um grão de areia em um grande 
deserto. Para nós este trabalho é muito importante! Para nós, é para isso que o Arcanjo Amael 
vem hoje trabalhar com cada um de vocês. Amael, aqui como família para estar com vocês, 
para ajudá-los em sua nova jornada de abrir o coração, de liberar a Esperança que se espalhará 
sobre esta terra e todas as terras, para ajudar a criar esta Nova Energia. 
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Isto é necessário neste tempo, e é necessário que emane deste local, de vocês que estão aqui, 
um pequeno grupo, um grande trabalho, mas também há muitos que virão para auxiliá-los. 
Vocês podem se afastar e negar estas energias que vieram aqui hoje ou as palavras que foram 
ditas; nós ainda assim os amaremos profunda e amorosamente. Ou podem vocês escolher este 
caminho. Podem escolher serem os abridores, os abridores do coração, aqueles que ajudam a 
trazer a autentica energia que trouxeram aqui para esta terra em primeiro lugar, serem aqueles 
que liberam. 
 
 
Energias das Ilhas Britânicas 
 
Vamos falar desta terra por um momento, um lugar muito sagrado e especial. Um lugar muito 
sagrado e especial Há muito escondido aqui, contido aqui, inclusive em suas lendas. Há a 
espada (Excalibur) que está aqui. Está a taça (Santo Graal) que foi trazida aqui. Estas são 
todas metáforas e símbolos das energias que foram trazidas à terra sagrada, que se sentaram 
sobre o tapete da Esperança que vocês trouxeram faz muito, muito tempo. 
 
E assim foi que inclusive Yeshua Ben Joseph viajou por aqui bem jovem, não para aprender 
nem pregar. Ele foi trazido aqui para honrar as energias da Esperança que aqui estão. Chorou 
sobre esta terra porque sabia do sofrimento que ocorreria aqui, o sofrimento que ocorreria 
para sustentar esta energia, do sofrimento que aconteceria para cada humano que seguisse o 
caminho. Também chorou pelos que voltariam algum dia para recuperar isto. E chorou pelos 
que dedicariam suas vidas a liberar esta energia de Esperança que está aqui. 
 
Realmente, para aquele que acaba de perguntar (em seus pensamentos), Yeshua está aqui 
agora. Ele nem sempre deixa saber de sua presença a menos que alguém pergunte, mas ele 
realmente está aqui, sorrindo, encantado que o dia chegou, que a transformação do antigo para 
o novo está aqui, e neste tempo de transformação que algo que é sagrado e precioso que 
sobrou dos dias de Alt estão aqui. Respirem, se escolherem. Inspirem a energia de Yeshua, 
que vem para tocá-los mais uma vez.  
(pausa) 
 
 
O Que Vem a Seguir 
 
Agora, esta terra, como dizíamos, esta terra é muito sagrado e daqui esta energia da Esperança 
pode se espalhar para todos os que estão na Terra. Seu trabalho aqui é muito simples agora. É 
simplesmente reconhecer que você, aquele que trouxe isso aqui, agora está pronto para trazê-
lo para fora. Você não precisa saber especificamente como isso é feito agora, pois você não 
precisa ligar o seu cérebro tanto. É simplesmente reconhecer que você é aquele que vai ajudar 
a trazer isto adiante e trazer isto inteiramente. Ao mesmo tempo, há a abertura de seu próprio 
coração, que é tão importante que faz parte do processo. Ele corre paralelo a isto. 
 
Como você abrir o seu próprio coração? Como você abrir isso? É amar-se 
incondicionalmente. É até mesmo sentir o seu coração a cada dia com a sua mão, reconhecer 
que ele está lá. 
 
Ao fazer isso, libera essa energia no solo, mas em sua própria vida também. Ela libera as 
esperanças de que sempre estiveram lá. Vocês sabem, cada um de vocês em particular, aqui,  
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incondicionalmente. É até mesmo sentir o seu coração a cada dia com a sua mão, reconhecer 
que ele está lá. 
 
Ao fazer isso, libera essa energia no solo, mas em sua própria vida também. Ela libera as 
esperanças de que sempre estiveram lá. Vocês sabem, cada um de vocês em particular, aqui, 
tem profundas esperanças enterradas, sonhos não realizados que estão prontos para nascer e se 
manifestar, mas que vocês têm segurado. Vocês têm puxado para o passado, freado, colocado 
uma tampa. Você vai encontrar, em sua própria vida também, que as esperanças surgirão e 
serão cumpridas. Vocês não terão que lutar com ela ou trabalhar duro com ela. Isso vai 
acontecer facilmente e naturalmente. 
 
Há muito trabalho a ser feito aqui, talvez um pouco esmagador. Não tínhamos a intenção de 
fazer isso. Há muito trabalho a ser feito. Nestes dias, semanas e meses que se seguem, todas 
as coisas apropriadas virão até vocês – as ferramentas que vocês precisam, os entendimentos 
de que vocês precisam seguir adiante em seu caminho – todas as coisas, todos os recursos. E a 
cada passo do caminho Amael estará andando ao seu lado com sua energia e com sua 
orientação. Iremos verificar com vocês de vez em quando para ver como as coisas estão indo. 
 
E sim, para aquele que pediu apenas, haverá mudanças em sua vida mais uma vez. Sabemos 
que estas são difíceis às vezes, mas estas serão as mudanças de uma ordem diferente. Estas 
serão as mudanças que você vai achar gratificante, que você vai achar agradável e energizante 
em sua vida. Elas não vão ser as mudanças que você tem atravessado nestes últimos anos, o 
que exigiu muito de você, arrastando, liberando muito das coisas em que você esteve se 
segurando firme. Essas mudanças que você vai experimentar, ao mesmo tempo pode colocá-
lo em diferentes tipos de situações das que você está neste exato momento, você vai achar que 
estas serão mais gratificantes. 
 
Nossa mensagem neste dia é simples, é curta. Ouvimos o que Cauldre diz que somos prolixos 
às vezes, mas nem sempre. Com este grupo em particular nós escolhemos vir hoje para 
entregar uma mensagem muito direta. Sabemos que isso criou mais questões em suas mentes. 
Nós sabemos, nós vemos como suas mentes vão. Nós os vemos dizendo: "Como isso se aplica 
a mim? Talvez eu vim aqui por engano. Talvez não era para mim” Vemos os outros, dizendo: 
"De fato, é a hora, na verdade eu sei disso dentro do meu ser. Mas o que eu faço a partir 
daqui?” 
 
Todas estas serão respondidas no tempo certo. Foi o nosso trabalho, para vocês, vir aqui para 
abrir esta energia, este assunto, para introduzir agora – para reintroduzir agora –  a energia de 
Amael para estar com vocês. 
 
Ouçam por um momento, para a verdade que está dentro de vocês. 
 
(Pausa) 
 
Agora ancorem esta energia da verdade, da unidade e do amor que existe neste momento. 
Ancorem esta energia em seu ser, pois quando vocês saírem daqui neste dia haverá coisas que 
dirão a vocês que talvez vocês não sejam digno disto, que dirão a vocês que talvez isto seja 
muito grande, que dirão a vocês que este foi um bom show, mas é isso, que dirão a vocês que 
é  hora  de voltar à sua vida normal.  Mas  quando esses sentimentos  chegam da  maneira que  
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 chegam, e isto é apenas parte das energéticas; quando eles chegarem voltem a este momento, 
a esta energia, ao que vocês estão sentindo aqui. Voltem para o amor que está sendo 
transmitido, que está sendo compartilhado por este ser chamado Amael. Esta é a sua dádiva.  
 
Às vezes nós não gostamos de dizer palavras, pois a energia é mais espessa do que qualquer 
coisa que poderíamos dizer. Às vezes nós simplesmente gostamos de nos sentar aqui, de mãos 
dadas com vocês, beijando-lhes a face, enxugando as lágrimas dos nossos olhos e depois dos 
seus, lágrimas de alegria pelo entendimento de que vocês vieram até aqui, tão longe, tendo 
feito muito. Incrível. Incrível, vocês humanos são incríveis.  
 
Nossa energia vai ficar com vocês aqui neste espaço, desde que fiquem aqui mesmo, neste 
dia. Vamos cantar e vamos dançar com vocês, e vamos compartilhar seus sentimentos e seus 
pensamentos. Amael estará aqui, Yeshua estará aqui, e devemos dizer que eles não são tão 
sérios. Eles gostam de ter bons momentos, portanto aproveitem. Então aproveitem, e 
comecem, mesmo neste dia, mesmo quando passam este tempo de vocês socializando juntos 
nesta noite, toquem o coração de cada um.  
 
Abram o coração. Isso libera a Esperança, essas mudanças do planeta, libera Tudo O Que É. E 
quando isso ocorre, caros amigos, o que vocês estavam esperando todo esse tempo pode 
ocorrer, e isso é para o retorno do Lar para vocês. Mas ao invés de você ir para Casa, a Casa 
virá aqui. O Lar virá através de todos os corredores que vocês criaram, tudo da mente e do 
pensamento e corredores energéticos. Ele virá correndo através de seu universo e estas 
energias virão através do véu para estar com vocês. Isso é o que está liberando o impasse. Isso 
é o que o seu trabalho na Terra tem sido, e sim, até vocês, mesmo um pequeno grupo como 
este, pode ter um grande efeito.  
 
Nós os amamos muito ternamente e foi realmente uma honra compartilhar esse espaço e esse 
tempo com vocês, e como dissemos, aqueles que estão reunidos aqui hoje no Segundo Círculo 
permanecerão, estarei aqui por vocês.  
 
E queridos amigos, lembrem-se, em sua nova jornada, vocês nunca estarão sozinhos.  
 
E assim é. 
 

 

 

Tradução:  Silvia Tognato Magini 
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2ª Sessão 

 A Onda de Escuridão 
 
 

De Geoffrey Hoppe:  
Nossa viagem para a Inglaterra foi além do que pode ser descrito neste momento. Este foi o 
nosso primeiro workshop do Círculo Carmesim no exterior. Linda e eu tivemos sorte de nos 
reunir com os outros trabalhadores da luz em função dos EUA, Israel e Noruega. Nós todos 
nos reunimos em North Stocke, Inglaterra, cerca de 100 quilômetros a noroeste de Londres, 
com os nossos anfitriões britânicos e os participantes do workshop. 
 
A mensagem canalizada de Tobias, dada no sábado, 08 de setembro, foi sobre a Esperança. 
Ele falou sobre como a Inglaterra era a Terra da Esperança. Muitas batalhas foram travadas 
neste país, mas a esperança ajudou a manter viva a promessa de liberdade e da "Nova 
Atlântida" viva. 
 
Nos dias seguintes, após o seminário, visitamos os locais antigos espalhados pelo interior 
Inglês. Numa manhã bem cedo fomos presenteados com uma visita especial dentro de 
Stonehenge, antes que o lugar fosse aberto nesse dia para o público em geral. No dia seguinte 
visitamos Glastonbury, onde segundo a lenda, e talvez a realidade, foi dito que o Rei Arthur 
cresceu. Bebíamos água da fonte de Chalice Well, onde se afirma que o Santo Graal está 
enterrado e onde se diz que Yeshua ben Joseph (Jesus) visitou seu tio, José de Arimateia. 
Visitamos as ruínas da Abadia, onde estivemos ao lado do túmulo do Rei Arthur e Guinevere. 
Vários de nós foram em busca do Castelo de Cadbury, o local da lendária Camelot. Depois de 
encontrar o lugar e andar por estas terras, Tobias me disse que este não era o local de 
Camelot, embora tenha sido uma fortaleza estratégica para o Rei Arthur. Visitamos também 
os antigos banhos romanos em Bath, Inglaterra, onde se diz que as águas sagradas curaram 
muitos soldados e pessoas comuns. 
 
Na terça-feira, 11 de setembro, ao mesmo tempo em que os trágicos acontecimentos ocorriam 
em Nova York, o nosso grupo de 15 trabalhadores da luz estava em um círculo em Avebury, 
Inglaterra, um lugar de muitas pedras antigas e uma área com muitos dos Círculos das 
colheitas (Crop Circles) da Inglaterra. O grupo não tinha conhecimento dos acontecimentos 
que se desenvolviam nos Estados Unidos.  
 
Enquanto nos reuníamos em nosso círculo, eu chamei Tobias para vir para uma mensagem 
canalizada para o grupo. Fiquei um pouco surpreso quando Tobias disse: "Não agora... você  
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faz a palestra." Então, ao invés de fazer uma canalização normal, eu passei o pensamento de 
Tobias para o grupo. Olhando para trás agora eu percebo que ele estava mesmo preocupado 
naquele momento. 
 
Tobias me disse, e eu passei o grupo, que a área em torno de Avebury era uma espécie de 
vórtice de energia onde energias antigas da humanidade e da Terra eram liberadas. Tobias me 
disse que havia muitos vórtices semelhantes em todo o planeta, mas o de Avebury é 
considerado o mais forte por causa de sua importância para a liberação de energia em 
decomposição que vinha se acumulando desde o momento em que o movimento cristão 
começou a invadir o mundo ocidental. Tobias me mostrou um vórtice em forma de taça, onde 
velhas energias são coletadas e liberadas. Eu podia ver literalmente uma espécie de turbilhão 
de energia no vórtice, esperando para ser liberado. Mais tarde, após a mensagem para o grupo, 
nos olhamos para cima e vimos um monte de moscas voando em cima em uma formação em 
espiral. 
 
Tobias me relatou, e eu passei ao grupo, como as velhas energias que foram liberadas nesta 
área, poderiam trazer potenciais da nova energia a partir de outros vórtices. Eu vi tal vórtice 
na região do Havaí, embora soubesse que havia muitos outros também. Ele continuou a dizer 
também que uma das funções dos trabalhadores da luz é ajudar a passar ao longo e liberar 
velhas energias que não são adequadas. À medida que a consciência humana muda, é preciso 
deixar ir a velha consciência. Se as energias não são devidamente liberadas, elas tendem a se 
acumular e, eventualmente, "explodir" exatamente como vocês poderiam esperar do lixo em 
decomposição que produz gases que precisam ser liberados. Tivemos grandes mudanças na 
consciência, nos últimos anos, mas grande parte da velha energia ainda anda por aí, esperando 
para ser liberada. Eu suponho que é uma espécie de energia de flatulência espiritual. 
 
Há muitas maneiras de liberar velhas energias, incluindo terremotos, desastres naturais, 
guerras e outros "pontos de mudança traumática". Há também formas mais positivas para 
liberar o velho, incluindo os esforços deliberados e conscientes dos anjos humanos 
sintonizados espiritualmente, e por meio de "círculos de liberação", tais como aquele em que 
estávamos. 
 
Na terça-feira, 11 de setembro Tobias estava solene e de alguma maneira eu me senti um 
pouco distante. Isso foi um contraste impressionante com o seu comportamento habitual 
jovial e acolhedora. Ele nos pediu para liberar as energias da velha Terra naquele momento, 
incluindo velhas energias de vidas passadas, as energias de destruição e conquista que tinham 
ocorrido, e as velhas energias de sofrimento e dor. Ele continuou pedindo a nós para 
liberarmos, e depois continuar a liberar mais. Nós todos sentimos a liberação de energia em 
decomposição que precisava ir embora. 
 
No final de nossa cerimônia, Tobias veio mais diretamente através de mim, sentindo mais 
como ele normalmente faz durante uma canalização. Mas sua mensagem surpreendeu todos 
nós. "Esperem aí", disse ele. "Esperem aí, pois há tempos difíceis pela frente. Sua terra vai 
precisar de vocês como professores. Esperem aí. Vocês têm muito trabalho a fazer agora". 
 
Após a cerimônia de liberação, voltamos para o lugar no campo onde os ônibus estavam 
estacionados. Surpreendentemente, todo mundo estava muito calmo após a cerimônia tão 
poderosa.  Linda e Bonnie Cappele  tinham ido a uma  pequena loja fazer algumas compras de  
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última hora. Alguns momentos depois, saíram com um olhar de horror em seus rostos. Em 
palavras cortadas nos disseram que um avião seqüestrado se chocou contra o Pentágono. 
Pouco tempo depois, soubemos que dois aviões caíram no World Trade Center. A vida mudou 
nesse exato momento.  
 
Como o resto do mundo, todos os trabalhadores à luz do nosso grupo passavam por dor, 
tristeza e raiva nos dias seguintes. Agora preso na Inglaterra, devido ao cancelamento dos 
vôos, estávamos preocupados com nossas famílias e amigos e da volta para casa, e nós 
sentimos como estranhos em um país estrangeiro, no momento de uma crise nacional. Na 
noite de terça-feira, Tobias disse que gostaria de dizer algumas palavras ao nosso grupo, e que 
seria apropriado passar a mensagem para os Shaumbra de todo o mundo. Reunimo-nos em 
uma pequena sala do hotel na manhã da sexta-feira para ouvir Tobias e para obter alguns 
possíveis insights sobre os trágicos acontecimentos. Levei mais tempo do que queria para 
colocar esta mensagem na Internet, mas a nossa comunicação ou acesso à Internet tem sido 
limitado ou não está disponível. Eu estou literalmente no avião de volta para a América agora, 
cerca de seis dias após os ataques, e eu ainda estou cheio da energia e emoção desta viagem 
tão angustiante e cheia de insights. Aqui está o que Tobias compartilhou conosco alguns dias 
atrás, sobre a tragédia em Nova York. 
 
 
 
TOBIAS (em tom solene):  
 
E assim é, meus amigos, que nosso amor e compaixão preenche esta sala neste dia. Ele 
preenche este círculo de seres humanos. Pedimos agora a vocês que respirem essa energia a 
todos aqueles que chegam em visita hoje. Abram o seu ser para todos os que estão presentes e 
para a energia que está chegando.  
 
Certamente, como todos vocês estão sentindo agora, a energia é um pouco diferente daquela 
que vocês têm utilizado anteriormente. A energia deste círculo, a energia dentro de si 
mesmos, por tudo agora é diferente de fato.  
 
Agora, para nós deste lado do véu, que vêm para visitá-los nesta hora, percebemos que há 
certamente algo um tanto diferente nas faces e na energia de cada humano que está aqui e de 
todos os outros Shaumbra com quem estamos nos conectando neste instante. Sua energia 
mudou nos últimos dias, exatamente como a da própria Terra mudou nos últimos dias.  
 
Tivemos um numero enorme de lágrimas aqui do nosso lado, assim como vocês tiveram como 
humanos. Mesmo no meio de algo que tem o potencial para uma grande mudança para a raça 
humana, há lágrimas do nosso lado pelo sofrimento, pela dor que vocês anjos humanos 
suportam. Há lágrimas pelas mudanças que vocês estão passando e pelo que vocês farão como 
anjos humanos para passar por todas essas coisas.  
 
 
Este Grupo 
 
Para este grupo que está sentado no Primeiro Círculo hoje, vocês estiveram em uma jornada 
considerável, uma jornada considerável, e tudo por que vocês têm passado em suas vidas têm 
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passado em suas vidas tem sido muito apropriado. Chegando a este espaço, se juntando a este 
grupo em nosso círculo em um local de North Stroke, estando dentro da energia da 
canalização da Esperança, tocando o seu coração com a energia de Amael, o Anjo da 
Esperança; e, especialmente, estando nesse exato lugar das pedras redondas, as pedras que 
estavam em círculo (Avebury) unindo-se em amor e unindo suas mãos, permitindo a liberação 
de muito do velho que acorria. Tudo isso foi tão apropriado. Muito apropriado. 
 
Mesmo tendo esta demora para retornarem à sua terra natal é tão apropriado, porque isso tem 
dado a vocês o tempo suficiente para processar, para trabalhar por essas coisas, para refletir, e 
de certo modo, para ficar atrás da mureta para observar de uma lugar distante, para observar o 
que está acontecendo em seu país, para observar o que está acontecendo ao redor de todo o 
mundo. 
 
Aqueles que estão aqui hoje representando os Shaumbra, a família por todo o mundo. Cada 
um de vocês tem um pedaço de luz para todos os outros que são Shaumbra, todos os outros 
que estão andando pelo caminho neste momento.  
 
Há honra aqui do nosso lado pelo que cada um de vocês aqui e todos os Shaumbra têm feito 
nesses últimos dias. Temos visto o que você atravessou no seu nível pessoal. Temos visto os 
problemas que surgiram como resultado dessa ação, desta tragédia que ocorreu em sua terra. 
Vimos você passar pelas suas próprias questões da escuridão. Vimos vocês atravessarem as 
questões escuras em nome de todos os seres humanos de sua Terra. E vimos a sua compaixão 
e seu cuidado para com todos. 
 
Agora, como demos a Cauldre outro dia quando vocês estavam em seu círculo de pedras, 
quando vocês estavam liberando, e pedimos a ele para dar seguimento ao dia, porque de fato, 
como Cauldre disse, nós estávamos muito ocupados naquele momento neste lado. Havia 
enorme atividade em curso, acontecendo. 
 
Mas como passamos a Cauldre para falar a todos vocês, os dias que seguem este evento, este 
ponto decisivo para a humanidade, foram tão essenciais para vocês e para todos os outros. 
Não é tanto sobre este acontecimento trágico, mas é sobre como e o que vocês fazem com isso 
depois. O que a consciência faz vocês entrarem? Como vocês reagem? De todas as escolhas 
de potenciais que vocês têm de raiva ou vingança ou compaixão ou amor, como vocês reagem 
a isso? Como Shaumbra, como os que são professores agora, como vocês sentem isso dentro 
de vocês? Para onde vocês vão a partir daqui? 
 
Nós lhes dissemos no outro dia que vocês estavam em uma encruzilhada. Todos vocês aqui, 
todos os que são Shaumbra, nestas últimas horas deram uma olhada nos potenciais diferentes 
e nos diferentes caminhos que vocês pode andar, e vocês passaram por tanto internamente em 
seu sono e em seu estado de vigília para tomar essas decisões . Cada um de vocês em seu 
próprio caminho analisou o que está à frente de você em sua vida, o que você escolhe para 
fazer para o resto de sua vida.  
 
Há ainda muita energia fluindo através de você. Ainda há escolhas a serem feitas. Para vocês, 
os representantes dos Shaumbra, e para toda a família em todo o mundo, ainda há opções. Há 
ainda o processo de liberação ocorrendo. Vocês ainda estão passando por isso, mas estamos 
aqui para dizer a cada um de vocês que são a família que vemos e estamos em alegria pelo 
que vocês estão escolhendo para o resto de suas vidas. 
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Nós sabíamos deste lado que este evento estava para acontecer? Não, nós não sabíamos. Nós 
não sabíamos as questões específicas. Nós só podemos ver o potencial, e até o momento, até 
aquele exato momento em que os humanos escolhem – e todos os humanos que estão 
envolvidos nestas atividades – nós não sabemos. Mas o que vimos a sua Terra, o que 
tínhamos conhecimento há algum tempo, foi a necessidade de liberação de muita coisa em sua 
Terra. Houve um acúmulo do que vocês chamariam de "energia negativa", e dizemos isso sem 
julgamentos. Estas são as velhas energias que precisavam ser liberadas. Elas estavam 
penduradas como resíduos velhos. Vocês sabem com o que isso se parece, porque tiveram 
dentro de seu próprio ser. Isso também ocorre na escala da consciência de massa. 
 
Nós temos falado recentemente, enquanto temos excursionado com Cauldre e Linda e os 
outros que se juntaram no tour, falamos agora no mês passado sobre questões que sabíamos 
que seriam de importância, que sabíamos que iria ter um impacto tão grande na Terra e sobre 
o trabalho que cada um de vocês fazem. Temos falado de questões, de se unir em 
comunidade, a importância da comunidade. Em vez de vocês como Shaumbra serem ilhas 
isoladas, unam-se, juntem suas energias, mesmo quando vocês não estão cara a cara um com 
o outro, mas mantendo-se conectados, sejam comunidade, pois isso adiciona força a todos. 
Aqueles que estão nesta sala têm uma responsabilidade - sim, vocês têm uma 
responsabilidade, pois vocês a escolheram - serem facilitadores da comunidade para os 
Shaumbra de todo o mundo. 
 
 
Mudanças na Terra 
 
Falamos sobre o poder da energia de morte, e nós falamos sobre isso extensivamente na área 
do nordeste dos Estados Unidos, pois esta é uma área onde existem ainda muitas velhas 
energias. Esta é uma área onde é necessário fazer um monte de liberação. Esta é uma área que 
está se focando na morte. 
 
Falamos sobre o medo em seu local perto do belo Lago Tahoe. Nós falamos do medo, porque 
esta é uma energia que persiste em todos os seres humanos. Eles vêem o medo como um 
elemento externo. Os seres humanos vêem o medo como algo que eles são incapazes de lidar. 
Não sabem como atravessar por ele. Eles vêem o medo como uma barreira na estrada e 
tentam lutar com o medo com seus punhos e com sua armadura. Outros ficam covardes do 
medo e se escondem. Outros se tornam congelados e imobilizados.    
 
Caros amigos, é hora de vocês como Shaumbra, de todos os seres humanos caminharem 
através de seu medo, para passar pelos medos com a sabedoria e a força que vocês ganharam, 
caminharem através do medo. Vamos continuar falando de assuntos e temas em nossas 
viagens que são pertinentes agora neste momento de mudança. 
 
Falamos no outro dia nesta exata terra da Esperança, e aquele que chamamos de Arcanjo 
Amael se juntou ao grupo nesse momento, coloquem a sua presença diretamente na frente de 
cada um de vocês. Ela está aqui neste dia. Ele foi trazido para um alinhamento mais direto 
com as energias da Terra, pois ele é necessário agora mais do que nunca. 
 
Amael, um recurso para todos vocês trabalharem, o arcanjo da Esperança. Como você anda 
através do medo, e como enfrenta a morte? É com a energia da Esperança. Ela está aqui. Ela 
veio à Terra neste  momento de  grandes mudanças. As  mudanças  vão continuar. Profundas  
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mudanças continuarão a ocorrer, pelo menos até o final do próximo ano. Estes não precisam 
ser violentas de todo como foram no outro dia. Mas as mudanças para a humanidade serão 
profundas como os ajustes finais para a grade ocorrer.  
 
Há aqueles elementos, que vocês chamariam de "negativo" ou "escuro", eles não querem ver 
estas mudanças finais. Isso realmente não tem muito a ver com o ódio deles por um governo 
ou sistema econômico ou um modo de vida. Elas vêm – estas forças das trevas agora – elas 
chegam porque não querem ver as mudanças que estão ocorrendo, o fortalecimento, a 
capacitação dos seres humanos. Eles não querem ver a integração do divino. Então, elas estão 
chegando agora para chacoalhar isso, para tentar impedi-lo.  
 
 E mais uma vez, dizemos isso sem julgamento. Entendemos que isso é parte de um 
equilíbrio. É apropriado, mas também, ainda dizemos a vocês que tem sido bem difícil para 
nós passarmos por isto também.    
 
Nos últimos dias, as ações em sua Terra, a violência que aconteceu não foi só ouvida na 
Terra, foram ouvidas e sentidas em todos os cantos do universo. Foram sentidas do nosso 
lado. Foi como uma onda de choque que se moveu através de tudo. Primeiramente, ela passou 
por vocês, as pessoas da Terra. Então, elas se moveram através de suas terras, então avançado 
através de nós e de todas as coisas fora do Primeiro Círculo do Reino. Foi sentida em todos os 
lugares. Entendam que não se trata só de vocês.  
 
O que aconteceu aqui foi simbólico e também real. E foi, como dissemos, a escuridão 
resistindo ao movimento em direção a consciência. Olhem para dentro de si mesmos, cada um 
de vocês aqui, cada um de vocês lendo ou ouvindo isto, vocês fizeram muito progresso nesta 
vida. Fizeram uma tremenda liberação. Vocês deixaram o ciclo kármico. Vocês limparam 
suas próprias vidas passadas. Vocês limparam muito do karma ancestral que temos falado. 
Mas, ainda dentro de vocês, especialmente nos últimos anos, cada um de vocês manteve uma 
parte da escuridão de quem vocês são, parte da escuridão de todas as coisas. 
Com todo o trabalho e todos os esforços que vocês enfrentaram para ser um trabalhador da 
luz, para ser um humano divino, ainda há a escuridão que existe dentro de vocês. E como cada 
um de vocês sabe, ele os manteve para trás de muitas maneiras. Isso persistiu, e vocês não têm 
certeza de como lidar com isso. 
 
Os acontecimentos dos últimos dois dias em sua própria terra foram um símbolo para vocês 
precisamente da escuridão que está se levantando em direção ao fim para tentar parar o seu 
progresso, para tentar colocá-los para baixo. Isso também faz parte da consciência de massa 
da humanidade, uma escuridão que existe e procura limitar a liberdade na sua Terra, o amor 
que está começando a florescer verdadeiramente em sua Terra. A escuridão veio para frente, 
balançando a cabeça feia como um monstro.  
 
 
Lidando com a Escuridão 
 
Como dissemos no outro dia quando estávamos no círculo de pedras, é hora de limpar. É hora 
de deixar ir ao passado. Então, qual é a maneira que temos de lidar com esses eventos? Vocês 
ficam com raiva? Tornam-se assustados? Do que correm? "Vocês lutam?  
 
O que vem a vocês como indivíduos, como anjos humanos, é como vocês tomam isto 
internamente. Que verdade, que nova verdade vocês encontram internamente? Que força 
encontram dentro de seu ser, mas uma força de equilíbrio? A força do equilíbrio. 
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Vocês permitem que um evento como este os confunda e os jogue fora do caminho? Você 
levantam seus braços quando estas coisas acontecem e dizem:" Isto está além de mim como 
um anjo humano. Eu não sei o que fazer, então eu vou para casa para me esconder em meu 
lar. Eu vou fechar as portas e janelas da minha casa nova". Vocês dizem isso? Vocês ficam 
com raiva e isolados como uma nação ou nações unidas em coligação, e tentam apagar esta 
escuridão com a consciência de ódio e medo?   
 
Dentro de cada um de vocês, vocês ainda estão procurando respostas. Ainda estão à procura 
de suas almas para saber o que fazer. E não estamos aqui neste momento para dizer-lhes o que 
fazer. Estamos aqui apenas para compartilhar a nossa perspectiva. Mas nós vemos que dentro 
de vocês neste momento estão ganhando mais força, uma força interior, mas agora uma força 
que é equilibrada, uma força que é compassiva para com outros seres humanos. Uma força 
não vai mais tolerar a escuridão. A nova força não mais permitirá que a escuridão traga o 
medo e os leve à morte.  
 
Vemos vocês lidando com isto ou começando a lidar com isto de uma forma muito 
equilibrada e integrada. À medida que assim fazem estão ajudando a integrar o seu ser divino 
dentro de vocês e o aterrando nesta Terra, mas ajuda a trazê-lo vivo. Há tanta força na 
Esperança e no Amor e na Verdade. E se há qualquer coisa que vemos aqui com este grupo e 
com os Shaumbra, é uma renovação da força, interior equilibrada. 
 
Estes tipos de eventos podem continuar em sua Terra, ou variações delas. Pode haver 
oscilações de suas economias. Pode haver mais batalhas tribais que ocorrem agora, pois as 
trevas e o demônio levantaram a sua cabeça por todo o seu mundo, e isso vai realmente trazer 
problemas. Isso vai realmente trazer a tona o passado. Vai realmente trazer a sua Terra para 
um tempo de resolução. 
 
De certo modo, podemos dizer que isso é apenas o começo. Isso irá trazer à luz todos os tipos 
de energias da dualidade que precisam ser liberados. Mas em outro sentido, dizemos a cada 
um de vocês é um momento de força, a força da Esperança, Amor e Verdade para ser levada 
para o interior de vocês. E vocês descobrirão quando vocês fizerem isso que realmente não se 
trata mais de você. Não é sobre você. Vocês descobrirão que realmente, à medida que 
integram estas dentro de vocês e então chegam a esses novos entendimentos, vocês vão ver o 
que temos falado há muito tempo –  
a necessidade de professores sobre a Terra, a necessidade de professores humanos. Porque 
quando esses começarem a fazer essa mudança em sua nova consciência, tanto quanto vocês 
têm feito, eles terão de enfrentar escuridão dentro deles tanto quanto a sua Terra, enquanto 
encaram a escuridão nos últimos dias. Eles terão de ir para aqueles que estão fortes.  
 
 
A Mensagem aos Shaumbra 
 
Shaumbra, todos vocês, nós dizemos a todos vocês nesta hora para permanecerem fortes e 
firmes dentro de seu ser. Para trazer sua divindade com força, para trazer o Amor e a Verdade 
e a Esperança, e mantenha-os firmemente em si. 
 
Em nossa mensagem para o Círculo Carmesim algumas semanas atrás (Lição 2 da Série da 
Ascensão: “Possua a Sua Divindade”) falamos da posse, de possuir sua divindade, por tudo o 
que devia estar acontecendo na sua Terra no momento, sabíamos que era importante trazer 
isto em primeiro lugar. Sabíamos que era importante para cada um de vocês ter a energia e a  
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compreensão de possuir a sua divindade, de permanecer forte em sua divindade, de não 
permitir que estas forças externas interfiram com ela, pois pudemos ver, não um evento 
específico, mas pudemos ver que a escuridão estava prestes a vir à tona. 
 
A escuridão que estava engarrafada há tanto tempo estava para vir à luz, e portanto, como 
dissemos a vocês como um grupo, nós mudamos a nossa discussão sobre o que íamos falar. 
Nós substituímos nossa lição daquele dia com o da posse. E, queridos amigos, o tema – o que 
era para ter sido a Lição número dois – iria ser a do novo equilíbrio de luz e escuridão, e 
vamos dar essa lição no nosso próximo encontro do Círculo Carmesim. Mas foi mais 
importante, para a compreensão da posse dentro do seu ser, para discutir isso do que discutir e 
que vocês intelectualizando a luz e a escuridão. E vemos que vocês todos fizeram um 
honroso, e como dizem aqui, um trabalho lindo de possuir quem vocês são. 
  
Esta jornada que este grupo aqui em particular tem feito, como representantes de todos os 
Shaumbra, tem sido extraordinária. Vocês tiveram a oportunidade de caminhar por terras que 
muitos de vocês andaram antes, que muitos de vocês têm lutaram antes.  Foi dado a vocês 
uma oportunidade de andar em terras que Yeshua caminhou também e beber das águas que 
ele bebeu também.  
 
Vocês tiveram a oportunidade para vir ao local exato da Terra, que neste momento é o que 
nós consideramos - como se diz - um vórtice de liberação de velhas e inadequadas energias. E 
no outro dia, meus amigos, quando vocês estavam em seu círculo de pedra liberando, este 
vórtice estava cheio de escuridão e negatividade, das energias do passado que precisavam ir. 
A taça que se formou lá, que vocês circularam ao redor, precisava ser liberada. Foi ainda 
simbolizada nas moscas que estavam bem ao seu redor de vocês. Era hora delas irem.  
 
Muitos de vocês aqui, especificamente, atuando como representantes dos Shaumbra, e, 
portanto, aqueles que são Shaumbra de todo o mundo, terão sentido isso também. Muitos de 
vocês estavam nas energias diretas de tudo isso em seu círculo. Houve um efeito em seu 
corpo e seu espírito através disto. Alguns de vocês não notaram tanto ainda. Mas, como vocês 
estavam naquele círculo, que era de fato o vórtice de liberação, e permitiram que todas essas 
coisas passassem por ele, isso também tocou as partes interiores de vocês. 
 
Pedimos-lhe para estarem cientes disso. Pedimos-lhe para estarem cientes das energias ocultas 
que podem surgir nas próximas semanas ou mesmo meses subseqüentes, e para entenderem 
que não é você, mas vocês estavam em um grande campo energético neste momento. Oh, 
vocês estavam no centro dele. Vocês estavam representando os Shaumbra, então eles sentirão 
os seus efeitos também, porque naquele momento no tempo vocês estavam conectados a eles.  
 
Então, cuidem bem de si e de seu corpo. Não se surpreendam que existam coisas que surgem, 
mas entendam que elas não são suas. Vocês estiveram simplesmente ajudando a liberar por 
todo o mundo, naquela época. Vocês estavam todos servindo – representantes que são dos 
Shaumbra – como pontos de ancoragem para essa transição, para deixar isso passar e ir. 
Entender que poderia ter sido difícil em seus circuitos biológicos e seus circuitos emocionais. 
 
Estejam lá para cuidar uns dos outros, pois as coisas podem vir à tona. Essas coisas que 
podem surgir podem ser energias residuais do que vocês fizeram no outro dia, mas também 
podem estar soltas balançando as velhas energias de dentro de si mesmos.   
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Vocês atravessaram terras sagradas. Vocês fizeram muita liberação, todos vocês, enquanto 
faziam isso. Vocês terminaram no vórtice de liberação no momento perfeito, e então tiveram a 
oportunidade de ficar atrás da mureta.  
 
O que vai a partir daqui, mais uma vez como já dissemos, depende de você. da forma como 
você lida com isso. Estamos aqui para dar a vocês e dar aos Shaumbra neste momento a 
mensagem de força, de manter e possuir tudo de quem você é, compreender que não se trata 
de você, para entender que seu mundo vai passar por mudanças, e mais mudanças. Algumas 
serão difíceis. Algumas serão maravilhosas liberações de velhos hábitos. Cada ser humano 
que tenha sido tocado por isso olhará para dentro tanto quanto eles olham para fora os jornais 
e as televisões. Haverá momentos de reflexões para todos.  
 
Nunca na história da Terra houve um único evento que teve este tamanho impacto na 
consciência. Porque vocês estão conectados em seus caminhos com seus meios eletrônicos e 
seus papéis e sua Internets, sua televisão e estações de rádio, o impacto foi sentido em todo o 
mundo pela grande maioria de todos os seres humanos quase no mesmo período de tempo.  
 
Nós nunca vimos do nosso lado tamanho potencial para a mudança de consciência, de passar 
para o próximo nível. Nunca vimos em nosso tempo de vida tanta compaixão, tanto amor se 
derramando, tanto interesse um no outro – de um humano para o outro. Em todas as nossas 
vidas que têm se sucedido, nunca houve um evento como esse para vocês.  
 
 
É Hora 
  
Entender que este é um tempo de mudar muita coisa. Que tem sido o assunto desde que nós 
começamos a falar através de Cauldre – as mudanças que irão ocorrer na sua Terra – e nos 
dirigimos a isso agora e a todos os Shaumbra. É hora de dar um passo adiante. É hora de 
tomar posse. É hora de não apenas falar destas coisas, não apenas ler palavras em suas 
páginas ou em suas telas e intelectualizar isso na mente e pensar o quão maravilhoso é todo 
este trabalho de luz, mas ainda tendo-o separado da realidade de quem você é como um ser 
humano. É hora de aproveitar isto agora para integrá-lo, sê-lo, vivê-lo, para ser tudo o que 
você é. 
 
É tempo agora de ser o professor, não de sair e ficar isolado. Há outros grupos sobre a Terra, 
grupos espirituais, como vocês os chamariam, que – como dizer – é apropriado para aqueles 
que estão envolvidos com o tornar-se isolado. O Shaumbra não é isolado. O Shaumbra 
estende a mão aos outros, abre sua porta quando eles chegam em lágrimas. Isso é o que você 
são. Isso é o que vocês são aqui. É hora de avançar para verdadeiramente tomar posse disso. 
.  
Muitos de vocês aqui, e lendo e ouvindo isso, vêm realizando muitos destes conceitos do 
trabalho de luz, da sua natureza espiritual, como pensamentos intelectuais, de ... humm, 
Cauldre nos faz parar, mas novamente, nós escolhemos as nossas palavras com cuidado. 
Muitos de vocês ... ele ainda não gosta muito disso! Mas falamos da nossa verdade.  
 
Muitos de vocês já realizaram tudo isso como jogos. Foi um jogo e uma diversão a partir do 
desafio de sua vida. Nós não estamos falando a todos vocês, estamos conversando com 
algumas pessoas. Agora é real. Não é mais o jogo. Não é mais um conceito intelectual, e se 
vocês  manterem-no lá – se vocês manterem-no lá,  queridos amigos que fizerem isso – vocês  
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vão achar que a sua energia se afasta da energia Shaumbra, pois a verdadeira energia desta 
família é aquela desta posse e da força da divindade, a força para transmutar a escuridão, para 
transmutar a escuridão no amor, na nova criação, no novo equilíbrio. Isso é o que você está 
fazendo e tem feito nos últimos dias e continuará a fazer. Não se trata de aniquilar a 
escuridão. É transmutando-a em uma energia mais elevada. Vocês são os alquimistas da 
energia, os que não tomam nada ou que tomam até mesmo essa escuridão e transformam-na 
em uma flor desabrochando. 
 
Agora, ficamos emocionados em momentos como este, pois podemos sentir todos vocês e 
sentir sua energia. Há muito, muito mais sobre o que falar nesses próximos dias, mas pedimos 
que cada um de vocês mantenham a sua força, para serem tudo de quem vocês são. 
 
Agora, Cauldre nos pede, antes de respondermos as suas perguntas, para que façamos uma 
pausa aqui por um momento para que vocês mudem o seu equipamento. E enquanto fazemos 
uma pausa desejamos que o restante que estão nesse círculo simplesmente tome essa posse, 
respire na sua divindade. Simplesmente sintam as energias do amor em particular, que Amael 
traz em hoje. Existem muitos outros aqui também.  
 
Vamos parar por um momento. 
 
(Pausa) 
 
 
Os Efeitos da Transmutação 
 
Vocês são os transmutadores de energia, aqueles que a mudam e a modificam e permitem que 
a energia alcance seu potencial mais elevado da criação. Pedimos a cada um de vocês para 
olharem como foram afetados como humanos. Estes incidentes afetaram cada um de vocês de 
forma diferente nestes três dias passados. Talvez vocês tenham abalado o seu equilíbrio 
emocional. Cauldre, por exemplo, foi atingido no estômago. Outros foram afetados na mente 
ou com dores de cabeça, e em outras várias partes do corpo.  
 
Pedimos a vocês – todos vocês, Shaumbra – para observarem como isso os afeta, como a 
transmutação toca vocês. Estas serão as suas áreas mais sensíveis. Estas são aquelas mais 
afetados primeiro, então pedimos que vocês dêem uma olhada e se lembrem dos sentimentos 
e sinais aqui. Não que você queira colocar sua transmutação através destas regiões 
específicas, mas vocês saberão. Saberão quando a máquina da transmutação está trabalhando 
dentro de você, porque vocês a sentem neste lugar. Vocês saberão que ele está ativo, e 
saberão para não se preocuparem e não focalizarem as suas energias sobre esta parte do seu 
ser ou da sua consciência. Mas vocês saberão que é o que está acontecendo, pois não se trata 
de você. Vocês simplesmente foram tocados em áreas enquanto estavam fazendo esse 
trabalho profundo. 
 
Olhe como vocês foram afetados nos momentos depois de terem ouvido esta notícia dessa 
destruição e tragédia. Olhem como isso afetou vocês. Alguns de vocês entraram em algum 
tipo de choque. Outros ficaram com medo. Outros preocupados com suas famílias e seus entes 
queridos. Pedimos-lhe para olharem para os acontecimentos dos últimos dias para ver como 
isso afetou vocês, e agora vocês vão saber como a transmutação toca partes do seu ser. Agora 
vocês vão saber como passar por esses medos ou esses bloqueios. Você vão entender que isso 
é simplesmente como partes de vocês – a sua biologia, a sua consciência – reagem. 
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A partir dessa sabedoria e desse conhecimento, vocês terão uma melhor compreensão, vocês 
terão uma melhor compreensão de como ficar em seu lugar de força enquanto outras coisas 
vêm paralelamente. Não, não estamos prevendo que haverá outras grandes tragédias como 
esta, mas haverá uma série contínua de mudanças que ocorrem, bem como um terremoto 
quando atinge, há réplicas, e haverá réplicas deste evento. Pode ser em um nível pessoal e 
individual. Pode ser em um nível global. Pode ser quebrar com as velhas coisas em pedaços, 
que já não servem a um propósito, ou desenhando novas coisas juntas, mas haverá tremores 
secundários desta. 
 
E acrescentamos mais uma nota a isso. Temos discutido muito do potencial da destruição da 
Terra ou grandes mudanças na Terra ao longo destas últimas décadas da história humana. E 
gostaríamos de salientar aqui que nada disso aconteceu, mas ainda havia uma enorme 
necessidade de liberar velhas energias. Pelas ações de alguns dias atrás, isso serviu a muito 
desse propósito. O foco de consciência sobre este evento e o foco de consciência na escuridão 
interior tem servido muito. Isso liberou mais do que poderia ter sido trazido em terremotos, 
lançou mais do que poderia ter sido trazido em guerras. 
 
Houve uma grande liberação que aconteceu, e embora muitos, muitos morreram, muitos 
vieram para o nosso lado em um momento de tempo, houve também muita coisa boa que foi 
feita e muita limpeza que foi feita por isso. 
 
Lembramos, ainda, que embora muito tenha sido limpo, ainda haverá os tremores 
secundários, o pós terremotos que acontecem a partir deste. 
 
 
Perguntas e Respostas 
  
Com isso, teremos o maior prazer em responder suas perguntas. 
 
PERGUNTA DA SHAUMBRA 1 (mulher): Tobias, com a situação como ela é agora, nós já 
conversamos antes, você falou antes como o Shaumbra está sendo cuidado. É claro, estamos 
surfando as novas ondas e como, por exemplo, uma coisa, uma onda faz sua crista, vem outra 
onda. Eu estou querendo saber sobre a situação econômica no mundo e como isso afetará, 
você sabe, o efeito dominó e como isso vai afetar todos nós em termos de nosso trabalho, dos 
nossos recursos financeiros e assim por diante, como nos movimentamos em relação a 
energia. 
 
TOBIAS: Primeiro é entender que continuarão a existir muitas flutuações aqui. Há uma 
purificação do velho e uma introdução do novo, então haverá muitas flutuações. Como 
Shaumbra, meus queridos, não entrem no medo quando vocês virem essas coisas 
acontecerem. Como costumamos dizer, fiquem atrás da mureta e compreendam. 

 
Mas nós temos que dizer a vocês em resposta direta a esta questão e para todos os outros, 
quanto mais nós amamos e nos importamos com vocês e ficamos ao seu lado, ainda vemos 
muitos de todos os Shaumbra se submetendo a nós, pedindo-nos para cuidar das coisas. Não é 
para isso que vocês estão aqui na Terra neste momento. É para vocês aprenderem como fazer 
isso. Estamos aqui ao seu lado. Nós nos reunimos como esta vez e damos a vocês o nosso 
amor e nossa energia, e isso ajuda a fortalecê-los. Mas, afinal, cabe a vocês, depende de você.  
É tão simples como tomar posse de sua abundância. Vocês não precisam entoar alguns 
canticos. Vocês não precisam entrar em profunda oração para isso. É tão simples como tomar 
posse de sua abundância, e então ela estará ai. 
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É tão simples como transmutar os medos que virão quando podem perder seu trabalho ou 
podem perder muito de sua poupança que está em suas aplicações. Apropriando-se de sua 
abundância. Ainda há a tendência – e dizemos isso com amor –  mas ainda há a tendência 
para muitos pedir a nós pela abundância deles. Não temos abundância para dar! Não lidamos 
com  dinheiro aqui. Nós temos amor, compaixão e energia e orientação para dar, mas pedimos 
a vocês para tomem posse disso. Pedimos a vocês para terem força. 
 
Muitos que são Shaumbra não permitiram a si mesmos tomarem a força da abundância, mas 
agora é a hora de fazer isso. E vocês vão ver –  vocês  escreveram sobre seu papel – que vocês 
podem surfar essas ondas, e é bastante fácil. E nós estaremos lá surfando bem ao lado de 
vocês. E agradecemos por esta pergunta. 
 
PERGUNTA DA SHAUMBRA 2 (mulher): Tobias, não estão todas as entidades envolvidas 
nesta situação, incluindo os sequestradores, honrados do outro lado do véu por cri..., você 
sabe, pela participação deles neste evento? Como resultado, nós ficamos passivos e não 
retaliamos, e enviamos amor para os opressores? Ou retaliamos e... e... este é o meu conflito. 
 
TOBIAS: Esta é uma pergunta muito interessante, e é uma em que novamente voltamos para 
a nossa discussão inicial de transmutação. Na velha energia, na dualidade era lutar ou fugir. 
Na nova energia, esta é a forma de transmutar. Agora, você pergunta sobre a honra e de fato, 
todos são homenageados por seus papéis e pelo que fazem. Mas, as palavras e as energias 
humanas são um pouco limitadas nisto. Não é o potencial que nós, deste lado, teríamos 
preferido ver. Existem outros potenciais. Há a transmutação que é feita sem a destruição e 
terror. 
 
Queridos amigos, antes de virem a esta Terra, antes de todos nós entramos na energia desta 
Terra, houve enormes conflitos e lutas pelo poder do nosso lado. Antes que vocês tomassem 
sua consciência humana vocês estiveram aqui conosco e houve enormes desequilíbrios, pois 
energia naquela época era bastante instável. A energia que Cauldre chama de época da Guerra 
nas Estrelas – da época que vocês deixaram o Lar antes de alcançar a Terra – houve conflitos 
tremendos. 
 
Não nos traz nenhuma alegria ver estes tipos de batalhas atuando na Terra. De fato, há honra 
pelos papéis que todos estão desempenhando, mas teríamos preferido ver outros potenciais 
atuando. É por isso que dissemos alguns dias atrás, agora mais do que tudo, é o que você faz 
com isso. Se trata de como vocês transmutam os medos e a raiva, e o desejo de se esconder ou 
desejo de retaliar. Isto é o que você faz agora. 
 
Aqueles que estavam envolvidos neste acontecimento, aqueles que vocês chamariam de 
seqüestradores, os que deliberadamente e propositalmente voavam estes aviões, os tomaram, 
eu posso dizer agora que eles não permanecem no nosso círculo de luz. Eles estão em sua 
própria realidade agora. Sentem-se muito confusos, porque pensaram que haveria celebração 
e honra para eles, uma festa para eles quando chegassem do outro lado do véu. Eles estão 
vivendo através de visões de seus próprios horrores neste momento. Não é nada do que eles 
esperavam, absolutamente. Eles estão vendo, até este momento, a dor que eles causaram. 

 
Às vezes, há equívocos de sua parte. Embora haja honra para todos, porque todos nós estamos 
conectados, há potenciais que nós certamente não gostaríamos de ver. Como dissemos 
anteriormente, as ondas de choque que vieram disto não foram sentidas apenas em sua Terra, 
mas  elas se fazem sentir  por todo o  universo,  através de  todos  nós.  Pedimos  que  os seres  
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humanos agora escolham o potencial de transmutar a velha energia. Vocês sabem que há 
potencial para que as coisas voltem à escuridão, de voltarem a um momento de raiva? Nós 
não gostaríamos de ver isso acontecer. Isso, com certeza, em resposta a pergunta de ontem, é 
por isso que pedimos a vocês que permaneçam na Terra, porque vocês são necessários mais 
do que nunca, vocês são verdadeiramente aqueles que têm causa e efeito na mudança. Sua 
energia é necessária nesta Terra agora mais do que nunca. 
 
Não vemos através destes eventos dos últimos dias que a humanidade irá deslizar para a 
escuridão. Há muito amor e compaixão. Há muitos, muitos seres humanos que estão 
comprometidos com a transmutação, e se mudar para a Nova Energia.  
 
Como já dissemos, vocês vão ver muita agitação e muita ira aqui, em especial, no próximo 
ano e meio, pois há forças, há energias que optam por não se mudar para esta nova Era de 
Ouro, nesta era de ascensão, e então eles estarão inflamados, irados. Mas – nós sabemos que 
temos um tempo para vir por aí com a nossa resposta aqui para isto -, mas enquanto há honra, 
há também a tristeza pelos caminhos que foram escolhidos, pois poderia ter sido de uma 
forma com muito mais amor e carinho. Agradecemos a esta pergunta. 
 
LINDA: Tobias, você continua a falar de transmutação, e neste momento –  
este momento importante –  poderá nos dar mais alguma compreensão sobre as melhores 
formas e maneiras Shaumbra de transmutar a energia? 
 
TOBIAS: Transmutação, em certo sentido, é tão simples como selecionar um potencial – nós 
falamos especificamente em uma das nossas reuniões do Círculo Carmesim de potenciais, e 
pode fazer muito bem voltar e rever isto neste momento – mas se há uma dúzia de potenciais 
na frente de vocês, incluindo a raiva e medo, ódio e medo, todos os potenciais diferentes, 
transmutando, de certo modo, é a escolha de um potencial –  mesmo que o medo possa ser a 
única que está na frente de você, porem  selecione outra - e depois caminhe por ela. 
Caminhando através de meios de frente para as coisas que estão lá. Caminhando através 
significa estar em um lugar de força, sabedoria e equilíbrio, e possuir o novo potencial. 
 
Você está nos pedindo para descrever um exercício específico ou um padrão específico para a 
transmutação. Em resposta a essa pergunta, Amael da Esperança é o único a melhor responder 
a isso. Fazemos uma pausa para um momento de trazer esta mensagem até o final: 
 
(Pausa) 

 
Esta Esperança é a energia de novos potenciais realizados. Amael diz simplesmente avançar 
em direção à energia do potencial mais elevado. Isso se faz através de suas ações e seus 
pensamentos. Para ir em direção disso ou - ele corrige o dizer – para atraí-la até você, para 
atraí-la até você, para trazer este potencial mais elevado até você, então fique e esteja em um 
lugar de resistência e permita que ela passe pelo seu ser. Então não podemos definir o 
processo exato aqui, mas à medida que você a traz para você, deixe-o atravessar o seu ser. 
 
Você vai aprender, como está aprendendo, mesmo nestes dias, você vai aprender muito 
rapidamente o que este então para ficar e estar em um lugar de resistência e permitir que ele 
vá através do seu ser. Então não podemos definir o processo exato lá, mas como você trazê-lo 
para você, deixe-o passar por seu ser. 
 
Você vai aprender, como você está aprendendo, mesmo nestes dias, você vai aprender muito  
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rapidamente como é este processo. Não é um processo de pensar. Ele não ocorre em uma 
parte do seu corpo, tal como a área do coração. É uma energia totalmente percebida, que se 
move por todo o seu ser e, em seguida, é liberada de volta como uma energia de maior 
potencial através de você e para o mundo. É como se você fosse os processadores. Você é os 
micro/macro processadores de energia. Não há um padrão intelectual para isso, mas está 
trazendo a energia de maior potencial e, em seguida, liberando-a de volta. 
 
Pedimos que cada um de vocês como indivíduos e como grupo entendam como processam e 
transmutam. Haverá uma especifica – uma pausa aqui para um ajuste – haverá uma 
canalização especifica em um dos seus, que vocês chamam, de seus workshops – não no 
Círculo, mas em um workshop que será dado a um grupo – especificamente sobre o processo 
de transmutação. E esta será antes do final do ano. E haverá mais informações contidas, 
porque em um sentido, temos que esperar para dar a esta discussão, até que coletar 
informações suficientes de todos vocês para ver como isso funciona na nova energia divina. 
Agradecemos a esta pergunta. até que obtenhamos a informação suficiente de todos vocês, 
para ver como isso funciona na nova energia divina. Agradecemos esta pergunta. 
 
PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (homem): Olá Tobias, eu tenho uma pergunta relacionada 
ao povo de Israel. Todas as ligações deste terror estão relacionadas com o Oriente Médio, e no 
Oriente Médio está o ... meu povo, eu quero dizer o povo Judeu vivendo por lá. Essa conexão 
está passando agora por Jerusalém, essas forças escuras, na área de Jerusalém ou nas 
comunidades que a circundam ?  
 
TOBIAS: Você pode ver que quase todos os velhos conflitos e batalhas que agora afetam a 
raça humana, que afetam a Terra em geral se originam desta área, porque estas são algumas 
das mais antigas batalhas da história da humanidade moderna. Há tanta energia da dualidade 
no Oriente Médio, e é assim que podemos descrever melhor esta terra de vocês, esta área de 
Jerusalém. É a energia da dualidade. É por isso que Yeshua escolheu voltar nessa região. Este 
é o lugar onde alguns dos conflitos da dualidade parecem vir juntos. Olhe para a sua terra, 
meu querido. Você vai ver isso como uma região na área da dualidade. Este é – como dizer – 
o centro da dualidade para a Terra.  
 
Assim, muitos dos conflitos que agora surgirão aqui para o próximo ano ou mais se originarão 
a partir daí. Mas, ainda assim também, cada um de vocês deveria olhar para dentro para ver 
como isso os afeta, porque dentro de cada um de vocês é uma velha Jerusalém. Dentro de 
cada um de vocês é um lugar de velhos conflitos que precisa de resolução. O Oriente Médio 
continuará a ser um lugar de conflito, e haverá um medo que permanece nesta terra até os 
seres humanos, até que os trabalhadores da luz começarem realmente a transmutá-la. E nós 
vemos o potencial de conflito muito, muito conflito, até – como se diz – até que um potencial 
aqui seja selecionado que colocará ou a calma sobre a terra e em todo o mundo, ou trará o 
conflito da dualidade a um chefe. 
 
Mas, sim, você está correto em suas observações. E, meus queridos, é por isso que lhes pedi 
outro dia para ficarem em cima desta terra, pois vocês são necessários. Vocês são necessários, 
apenas tragam a vocês os recursos da Esperança. Tragam a vocês os outros trabalhadores da 
luz ao redor do mundo que podem vir aí com sua sabedoria e sua luz. Tragam de volta com 
vocês esta energia de Amael. Ela estará ao seu lado. Ele vai estar lá em orientação. E sabemos 
que isso é – como dizer – um dever difícil para vocês, mas vocês têm sido cercados pelo amor 
da família de ambos os lados do véu nos últimos dias. E como vocês sabem, nós temos 
infundido vocês com força – com a força do divino. É por isso que vocês estiveram aqui, para 
receberem esta energia de força. 
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PERGUNTA DA SHAUMBRA 4 (mulher): Tobias, você pode nos dizer sobre este grupo 
particular de pessoas que se uniram para esta viagem nesta terra, e se esse grupo de pessoas 
caminhou junto assim como este, como um grupo com Yeshua? 
 
 TOBIAS: Este grupo aqui é muito especial, e vocês não estiveram todos juntos assim em 
suas vidas passadas. Como dissemos, vocês são representantes dos Shaumbra de todo o 
mundo. Cada um de vocês carrega partes de energia de todos eles e trazem isso para este 
círculo. Vocês a trouxeram para o seu círculo de pedra e a trouxeram para nossa discussão da 
Esperança 
 
Alguns de vocês já encontraram Jesus, outros não. Mas isso não é tão importante. Esta é uma 
nova época e uma nova energia. Aqui vocês têm um grupo de... hummm, Cauldre nos faz 
parar, mas pedimos a ele para respeitar nossas palavras aqui... vocês têm aqui um grupo de 
discípulos modernos de hoje, discípulos de luz – todos vocês – todos vocês carregando as 
energias de outras pessoas ao redor do mundo, mas também carregando consigo uma enorme 
responsabilidade, uma enorme responsabilidade com isso.  
 
Há muito trabalho a fazer para todos vocês. Isso não significa, por qualquer meio, que cada 
um dos Shaumbra não seja um discípulo, para todos vocês, todos eles são. Mas os que se 
reúnem aqui neste momento concordaram em se unir neste momento importante como 
representantes para o todo. E aquele que partiu um pouco mais cedo, na verdade, ele também 
faz parte deste grupo. Só havia simplesmente outros planos para ele, mas sua energia 
permanece aqui, aquele que vocês chamam de Peter. 
 
LINDA: Existe algo que você queira que Cauldre saiba especificamente? 
  
TOBIAS: Para ele, em particular, às vezes ele é teimoso. Pedimos a ele para entender que há 
– como dizer a ele, que ele entenderá – há uma organização por trás de tudo isso. Há – como 
dizer – uma estrutura por trás de tudo isso. Para Cauldre dizemos que isto é como um negócio 
e ele tem um papel nisso, pois às vezes ele se pergunta e às vezes ele não tem tanta certeza, 
mas do nosso lado do véu, tanto como no seu, há um estabelecimento e uma organização e há 
aqueles que servem em várias funções e empregos. Então nós pedimos que ele tome posse de 
seu trabalho dentro disto, bem como, entenda que quando ele libera seu medo de tomar 
decisões erradas, pois isso está no âmago dele, que ele iria tomar uma decisão errada, à 
medida que ele os libera, ele vai se tornar um líder e um professor muito melhor e um 
transmutador de energias. E sabemos que ele vai fazer isso. Sabemos que ele vai assumir esta 
responsabilidade. 
 
PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (homem): Eu tenho outra pergunta. 
 
TOBIAS: Certamente. 
 
PERGUNTA DO SHAUMBRA 3 (homem): Às vezes eu converso com as pessoas que não 
são Shaumbra, especialmente em Israel. Às vezes eu ouço você, isto vem através de mim, 
algum tipo de palavras quando estou falando exatamente, e depois de um tempo eu percebo 
que eu estou falando para as pessoas que não são Shaumbra em absoluto, e eu simplesmente 
me pergunto se estou fazendo o certo. Quer dizer, isso poderia , você sabe, influenciar, de 
uma forma diferente, outras pessoas. E eu apenas gostaria de saber se esta é a maneira certa 
de fazer, só dizer o que você tem a dizer em qualquer tipo de pessoas? Obrigado. 

 
TOBIAS: Certamente, e isso é algo que não desafia apenas você, mas todos os outros aqui. 
Há outros que não tanta confiança no que eles ouvem, e eles tendem a se fechar - você sabe  
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quem você é  –  que está aqui (risadas)  –  e você olha para a voz de Tobias,  ou para a voz de 
Miguel ou outros. Estamos incentivando todos vocês para ouvir e falar a voz do seu 
verdadeiro eu. Que é a posse, que é a força. 
 
Agora, vamos contar um pouquinho de um segredo aqui. Quando você ouvir a sua própria voz 
e você falar e expressá-la e permitir que ele venha para fora, o que também irá ouvir ao fundo 
é a nossa voz, pois você está se ligando em uma energia que está chegando de dentro de você, 
e essa energia está ligada primeiramente à família e naqueles que estão trabalhando em seu 
campo direto de energia. Então você vai ouvir um eco ao fundo que somos nós. E quando 
você tocar em sua própria energia divina é quando você vai se sentir mais próximo de nós 
também. Você sabe que estamos sempre perto. É quando você se liga em seu ser completo e 
integrado, e se torna consciente, é que estamos lá e sempre estivemos lá. 
 
Estamos incentivando este grupo, estamos incentivando todos os Shaumbra a começarem a 
usar a sua energia divina. Agora vocês nos pedem os métodos específicos para isso. Vocês 
dizem, "Tobias, mas como eu posso usá-la?" E nós dizemos em retorno para você, "Basta usá-
la." Vocês sabem como trazê-la para dentro. Vocês sabem como usá-la. Vocês acham que há 
um caminho prescrito. É tão simples usá-la em sua realidade, colocá-la adiante. Vocês 
aprenderão. Vocês nem sempre vão tomar –  como dizer –  a decisão mais eficiente de 
energia, mas vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Vocês escreverão os livros. Vocês 
ensinarão os outros, e não vão dizer a eles que, "Tobias ou Yeshua ou Amael me disse para 
dizer isto". Vocês dirão: "Isto é o que eu, como um ser humano divino, aprendi a fazer, e você 
também pode fazê-lo . O que estou fazendo, você pode fazer também". Será que essas 
palavras parecem familiares? 
 
Nos reuniremos e continuaremos a nos reunir com vocês. Cauldre, às vezes se preocupa que 
vamos sair de cena, mas nós vamos dizer a vocês, nestes próximos meses, serão momentos 
em que se reunirão mais e mais, e vamos falar com vocês com mais freqüência. Mas vamos 
também pedir para colocarem suas próprias energias. Vamos pedir que – como dizer – usem a 
sua própria divindade também. Existem perguntas que vocês vão fazer. Vamos pedir a você 
que essa pergunta volte diretamente a você, e vamos pedir a você para falar a sua verdade na 
frente do grupo. Isso não vai assustar você. Vamos pedir a vocês para de vez em quando 
responderem à sua própria pergunta através do seu ser e de suas canalizações divinas. Esse é o 
caminho da Nova Energia.  
Desde a nossa primeira aparição para vocês, desde que a nossa energia se fez presente, um 
pouco mais de dois anos atrás, sabíamos que haveria muitas mudanças. Isso é o que temos 
falado desde então. Nós sabíamos que haveria aqueles que precisariam assumir a 
responsabilidade e a força e para trazer isso a luz nós falamos disso,  mesmo assim nem tão 
misteriosamente. Se vocês lerem as mensagens anteriores, falamos sobre estes tempos 
difíceis, estes tempos difíceis. Estes são os tempos de tomar posse, força, amor, verdade, 
compaixão e acima de tudo, serviço. 
 
Nós os amamos muito, e pedimos a vocês para retornarem ao seu mundo, ao seu cotidiano, já 
que estarão fazendo isso muito em breve, voltar aos seus lugares onde moram e levar essas 
mensagens para os outros, assumir a responsabilidade de levar essas mensagens e capacitar 
outros seres humanos.  
 
Lembrem-se, queridos amigos, nenhum Shaumbra, nenhum de vocês nunca estão sozinhos.  
 
E assim é. 
 
 

Tradução:  Silvia Tognato Magini                             31          
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3ª Sessão 

A Escuridão Interior Busca Liberação 
 
 

 

E assim é, queridos amigos, que nos reunimos com vocês hoje, neste círculo sagrado. 
Realmente, como diz sua canção, somos velhos amigos. (Tobias se refere a canção de Simon 
e Garfunkle, “Old Friends”- ”Velhos Amigos”, tocada antes do início da canalização).  
 
 
Velhos Amigos 
 
Nossa jornada juntos começou na “Muralha de Fogo.” Nossa jornada nos levou a muitos, 
muitos lugares, através de dimensões que não teríamos possibilidade de explicar neste dia. 
Nossa jornada enquanto amigos, enquanto anjos, enquanto deuses nos levou a própria criação 
deste universo. Nossas jornadas juntos, como amigos, nos levaram ao ponto da criação da 
Ordem do Arco. Vocês e eu, Tobias estávamos juntos quando esta estrutura, esta organização 
foi criada. Observamos como as energias que estavam em dualidade, que se achavam num 
impasse, e até lutando entre si... nós vimos quando estas energias foram reunidas para o bem 
do todo, e isso criou a Ordem do Arco, os arcanjos.  
 
Todos vocês podem reivindicar a participação neste grupo. São vocês, caros amigos, os que 
partiram deste tempo da Ordem do Arco e vieram para a Terra. Vocês tomaram a forma 
humana e então experimentaram muitas, muitas lições. Nós éramos velhos amigos, você e eu, 
nos dias de Alt. Continuamos juntos, velhos amigos, nos temos que se seguiram. Fomos 
velhos amigos na criação da nova Terra, o novo mundo.  
 

Hummm! De vez em quando fico emocionado ao visitar velhos amigos, cada um de vocês. 
Faz muito tempo desde a última vez que caminhei com você na forma humana. Escolhi 
permanecer aqui, no outro lado numa forma não física, de maneira a poder estar com você de 
um jeito diferente. Estou aqui com os arcanjos, com todos os outros que lhe guiam e estão a 
seu lado amando-o em sua jornada. Nós sabemos que sua jornada, às vezes é difícil, mas de 
um tremendo impacto em Tudo Que É. De um tremendo impacto em Deus, no Espírito.  

Não há nada além de amor no que estão fazendo em suas vidas. Não deveria haver nenhum de 
vocês pensando de outra maneira. Você está numa jornada abençoada. Sabemos que, de vez 
em quando, você acha que tomou o caminho errado ou que fez a coisa errada, mas queridos  
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amigos, não veja desta maneira. Não olhe julgando, ou pensando que fez algo errado. Não foi 
assim. Você apenas esteve passando por diferentes níveis na tentativa de compreender como 
as coisas funcionam. 

Hoje, entramos na Lição Três da Série da Ascensão, vamos falar sobre porquê há escuridão de 
vez em quando. Vamos falar sobre o que ela representa e o que significa. Mas enquanto 
falamos sobre essas coisas, lembre-se de olhar para dentro. Olhe para dentro.  

Como Cauldre (Geoffrey Hoppe) mencionou antes de sentar-se, se você for levado hoje, se 
entrar na “zona,” permita que isto aconteça porque há muito de outra energia entrando, muito 
de outra energia.  

Agora, às vezes temos que dar uma parada. Nós sorrimos. Estamos repletos de emoção. Como 
estamos dizendo, vocês são velhos amigos. Conhecemos vocês muito bem. Temos visto as 
mudanças por que têm passado nestas últimas quatro semanas e quatro dias (referindo-se a 11 
de setembro de 2001 – dia do ataque terrorista aos edifícios em N.York). Vimos como 
passaram por alguns lugares profundos e tenebrosos dentro de seu ser. Vimos como o medo 
surgiu, como a confusão e o potencial para um grande desequilíbrio se introduziu. E vimos os 
Shaumbra – você – reagir da maneira a mais amorosa, a mais esperançosa e alegre.  

Olhando vocês hoje, vemos algumas linhas em suas faces, mais alguns fios de cabelo 
cinzentos que não estavam aí quando nos reunimos a última vez! Sabemos que é difícil. 
Sabemos que você realmente andou imaginando o que fazer, como ajudar, como espalhar sua 
luz desta vez. Sabemos que tantos de vocês sentiram-se impotentes, tendo quase nada a fazer. 
Muitos de vocês sentiram-se amedrontados, sem saber como lidar com as emoções.  

Nós, é claro, estamos neste espaço há muitas horas. Ouvimos a conversa mais cedo. E 
confirmamos a cada um de vocês no fundo de seu coração, confirmamos a Cauldre, pois ele 
freqüentemente fica pensando... confirmamos que é tempo, queridos amigos, de estar a 
serviço. É tempo de dar um passo a frente para o que vieram a fazer nesta vida, enquanto 
Trabalhadores da Luz e Shaumbra.  

Você trabalhou muitas, muitas vidas no desenvolvimento e refinamento de talentos, aptidões e 
conhecimento. Você passou suas vidas desde a época de Jesus, operando em áreas específicas 
de conhecimento. Você se devotou, vida após vida, ao estudo das energias internas e das 
energias externas para estar aqui, na Terra, neste momento – neste momento apropriado – 
para permitir que elas sejam expostas. Você estudou por milhares de anos e muitas, muitas 
vidas. Cada um de vocês estudou algo único e diferente, alguma coisa pessoal. Nestas vidas, 
se você lembrar energeticamente, sempre houve anjos ao seu redor, ajudando-o neste estudo.  

Entre suas vidas, você também estudava estas mesmas aptidões e talentos. Então você as 
estudava da perspectiva do outro lado do véu. Aí retornava à Terra para mais uma vida. Não 
foi tanto sobre carma, como você gostaria de acreditar. Você retornou para estudar como 
empregar estes novos métodos de equilibrar e ajustar a energia.  

Cada um de vocês esteve estudando áreas específicas relacionadas ao movimento e 
transmutação de energia. Alguns têm estado trabalhando em novas maneiras de enviar 
vibrações através da música e dos tons. Outros vem estudando caminhos para abrir o coração 
que está fechado. Outros ainda há que têm trabalhado com as qualidades energéticas do 
dinheiro. Estes são alguns poucos exemplos do tipo de coisa que vocês vêm pesquisando em 
vidas passadas e entre suas vidas.  
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Estas vidas passadas, especialmente desde os dias de Jesus, tem sido sobre o testar e o refinar 
deste métodos. Cada um de vocês, sem exceção, tem estado trabalhando numa área específica. 
Não há dúvida em nossas mentes. Gostaríamos que tampouco houvesse na sua!  

E agora, olhamos pra você. Vemos que realmente está pronto! Vemos que está pronto para 
responder ao toque em sua porta. Mas você não está muito certo como será e o que você fará 
quando ela acontecer! Esta é parte da razão para a Série da Ascensão. Vamos aprofundar estes 
assuntos.  

Desde o princípio, quando Cauldre nos permitiu a comunicação através dele, temos falado 
sobre as mudanças da Terra. Estão aí, caros e velhos amigos. Elas estão aí. As mudanças 
tomarão a frente agora, e haverá muitas, muitas mudanças nos próximos anos de seu tempo. 
Elas se intensificarão. Se tornará mais difícil para o mundo exterior, mas não necessariamente 
para você. As coisas estarão mais desequilibradas que antes. Haverá mais desequilíbrio do 
que antes porque, como foi discutido hoje mais cedo, o processo de ascensão está ocorrendo. 
Vocês estão deixando a energia velha. Estão indo além. Há uma resistência natural a este 
processo. E ao progredirem mais e mais, esta resistência se intensificará.  

Agora hoje, vamos falar de muitas coisas, mas queremos que compreenda um pouco a 
terminologia. Estamos limitados, num certo sentido, por sua linguagem humana. Queremos 
primeiro que entenda que há uma diferença entre “vácuo” e “criação.” Também há uma 
diferença entre “luz” e “escuridão.” Quando você partiu de Casa para criar a Segunda 
Criação, você entrou no vácuo. Não era escuro. Não era maligno. Era o nada. Era tão nada 
que sequer existia escuridão. Você entrou no vácuo, na consciência onde nunca antes havia 
entrado, de maneira a criar do nada algo novo.  

Há uma física interessante aí envolvida. Como você pode criar algo do nada? É sobre isto que 
tem sido sua jornada inteira. O vácuo não é escuridão. Não é ruim ou maligno. É o vácuo. Por 
sua própria natureza de ser nada, quando uma força se lhe aplica, haverá também uma 
resistência a ela. Isto é dualidade ao nível da física espiritual. Quando você entra no nada e 
introduz um elemento, haverá uma força em oposição. Isto não torna a força má ou ruim. Ela 
simplesmente é.  

Agora, hoje vamos falar de escuridão. Compreenda que ela não é uma coisa ruim. Não 
estamos fazendo julgamento dela, mas é um tipo de força oposta que é parte da física 
espiritual natural. Quando um grupo de energia decide avançar, há uma resposta natural de 
outro grupo de recuar.  

Agora, temos sido perguntados se há forças obscuras em nosso lado do véu. É uma pergunta 
interessante, difícil de responder em palavras humanas, mas tentaremos dar uma definição. 
Não a vemos com este tipo de julgamento de vocês. Mas há entidades e até grupo ou famílias 
em nosso lado do véu, que também resistem a mudanças. Elas se sentem muito a vontade com 
o poder que detêm. Não desejam perder este poder. Receiam perder sua identidade se 
desistirem de qualquer parte dele, assim que mantêm a tendência a se isolar. Tendem a se 
agrupar em pacotes. Tendem a andar por conta própria. Gostam de estabelecer seus próprios 
impérios energéticos. Agora, este mesmo seres, às vezes ficam cansados de estar em si 
mesmos e então saem e tentam tomar energia dos outros. Tentam roubar energia.  

Em nosso lado do véu, há níveis não afetados pelo obscuro. Por exemplo, o nível vibracional 
de Jesus.Quando estes níveis são atacados, o ataque simplesmente passa através deles.  
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É como a água correndo num rio. Corre para dentro. Corre para fora. Há níveis em nosso lado 
do véu, onde os ataques da escuridão não surte o menor efeito. Há entidades aqui em tal 
estado de equilíbrio e harmonia que não podem ser afetadas por outros.  

A escuridão tende a se alimentar em áreas de baixa vibração. Tem a inclinação a retirar 
energia de entidades em desequilíbrio. Isso cria guerras e conflito – sim, mesmo em nosso 
lado do véu. Nós colocamos, como dizer – usamos aqui um termo engraçado, sem 
julgamento... estas entidades são os “alimentadores baixo-nível.” (risadas) eles literalmente 
andam por aí em esferas mais próximas a Terra, não em forma humana, mas em forma 
energética. É o que vocês chamam a “quarta dimensão.” Esta é um estado como que 
desequilibrado e confuso. Não gostamos muito de definir dimensões, mas este é um termo 
com o qual estão familiarizados. Então, os alimentadores baixo-nível em nosso lado do véu 
tendem a ficar por aí nestas áreas.  

Este alimentadores baixo-nível tentam usar suas energias para afetar os humanos na Terra. 
Eles procuram por desequilíbrio. Procuram baixa vibração. De fato, se há um humano com 
um grande desequilíbrio do masculino-feminino, os alimentadores baixo-nível serão atraídos 
para ele. Serão atraídos para esta pessoa desequilibrada. E sim, de uma certa maneira, eles 
podem influenciar os humanos. Não podem fazer com que uma pessoa faça alguma coisa, e é 
praticamente impossível a eles “controlar” uma pessoa, mesmo uma desequilibrada. Mas 
podem influenciar em certo grau os pensamentos de uma pessoa desequilibrada.  

Então, a escuridão neste lado do véu é muito parecida com a da Terra. Por exemplo, quando 
uma árvore está desequilibrada, os insetos entrarão para ajudar a tornar claro o desequilíbrio. 
Quando uma parte de seu ser está desequilibrado, fica doente. É parte do processo natural de 
aclarar. Desequilíbrio energético atrairá energias que irão ajudar a aclará-lo.  

Queridos amigos, velhos amigos, amamos vocês! Vocês começam a reconhecer quem são e 
porque estão aqui. Você agora começa a possuir sua própria divindade. Aí estão vocês mais 
orgulhosos do que há seis semanas (reunião do Círculo Carmesim de 1o de setembro de 
2001). Estão mais orgulhosos agora do que há quatro semanas e quatro dias (11 de setembro 
de 2001). Aprenderam muito. Sabemos que tem sido difícil. E vocês sabem que estivemos por 
perto. Sabem que estivemos mais próximos a vocês que nunca, porque abriram seus corações 
e permitiram que ficássemos junto. Sabemos que vocês têm inspirado e equilibrado sua 
própria divindade durante este tempo.  

Agora há muitas entidades entrando hoje como visitantes. Pediram que avisassem a vocês. 
Pode ser meio difícil para alguns de vocês lidar com elas, mas há uma razão para a presença 
destes convidados. Veja conosco.  

O primeiro convidado tinha o compromisso de estar aqui no 1o de setembro, data de nossa 
última reunião com vocês, mas nós pedimos a ele que aguardasse. Ele é aquele que conhecem 
como arcanjo Rafael. Rafael entra agora no espaço em que estão, radiante e brilhante, 
enviando sua energia a cada um de vocês. Sua energia deveria ser sentida como uma familiar 
a vocês. Rafael anda com vocês, especialmente nas passagens difíceis de sua jornada. Ele tem 
caminhado ultimamente com vocês. Fazendo graça, gostamos de nos referir a Rafael como o 
Arcanjo do Medo. Rafael é aquele que trabalha com você na transmutação das energias da 
escuridão e do medo. Ele acompanha você durante os temos mais difíceis. Rafael lhe ajuda a 
transmutar as energias difíceis e desconfortáveis.  

Rafael se faz presente e agradece a você por abrir seu coração a ele. Estivemos esperando um 
bom tempo para trazer Rafael. Nós o apresentamos a um grupo no lugar chamado Reno 
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(26 de agosto de 2001) quando discutimos as coisas do medo. Ele programou visitar este 
grupo cinco dias depois (Círculo Carmesim de 1o de setembro), mas nós modificamos a data. 
Ele entra agora neste momento.  

Rafael é forte e nobre. De fato, é um velho amigo. Você lhe pediu no outro lado do véu para 
ter uma conexão com ele quando se tornasse humano. Você pode se conectar com Rafael em 
qualquer momento para ajudar a transmutar o medo, para ter ajuda na transmutação da 
escuridão. Rafael se faz presente por toda esta sala, espalhando sua energia, deixando que 
perceba sua presença.  

O próximo visitante que convidamos neste dia... talvez você não goste muito. Nós trazemos 
um novo visitante que se sentará a seus pés, e que talvez permaneça por todo o tempo durante 
nossa discussão. Há um destes visitantes para cada um de vocês. É uma serpente, que 
representa seus próprios medos e sua própria escuridão. Esta serpente desliza no chão para se 
enrodilhar perto de você durante o tempo restante em que estaremos juntos aqui.  

Esta serpente representa sua própria escuridão, seus próprios medos. Lembre-se que primeiro 
a energia de Rafael preencheu esta sala. Sabemos que há alguns poucos que se sentem 
desconfortáveis e que perguntam agora, “Oh, Tobias, pensávamos que você era nosso amigo! 
E agora você traz uma serpente para ficar ao nosso lado! Que tipo de reunião é esta?” 
(risadas)  

Pedimos que sintam a energia desta serpente. São seus medos. É a manifestação exterior de 
seus medos. Também é um potencial crescente e espiralado de energia que metaforicamente 
sempre está a seus pés. A serpente está representada no DNA. É a sua kundalini, um potencial 
de energia crescente, mas um potencial que contém muito medo.  

Há também...(pausa) Cauldre nos interrompe para dizer, foi apropriado convidar vocês a 
entrar na “zona,” mas não tem muita certeza se é apropriado roncar! (referindo-se a um 
membro da audiência que cochila. Este comentário gerou breves risadas e uma risadinha de 
Tobias.) Vamos continuar. Cauldre se acha muito engraçado, e nós tentamos não rir, mas de 
vez em quando até ele pode ser engraçado. (mais risadas)  

Agora, vamos continuar com as visitas deste dia. Há uma energia que entra agora nesta sala, a 
nosso convite por uma razão. É uma energia que pode ser difícil de lidar. A energia que entra 
agora é de três que vocês chamariam de descendência do Extremo Oriente, que eram 
terroristas. Eles participaram deste plano e deste esquema, estavam nos aviões que causaram 
estes horríveis acontecimentos em 11 de setembro. São três os que nos pediram para aqui 
estar neste dia. Depois de muito considerar, permitimos a eles estar nesta energia neste dia. 
Eles são os que planejaram assassinatos. Eles são os que mantiveram firmemente suas 
crenças. Eles meticulosamente tramaram em segredo e planejaram a morte intencional de 
camaradas humanos.  

Sua energia entra na sala. E lembramos a todos vocês que primeiro a energia de Rafael 
chegou aqui e foi plantada e estabelecida. Estes três, que chegam hoje, não vão indo muito 
bem. Não estão indo bem. Eles pensaram que quando atravessassem Alá estaria aqui para 
saudá-los e que haveria cerimônia, e lhes diriam como defenderam o reino de Alá.  

Mas ao invés disto, estes três sentiram o sofrimento, o sofrimento em massa e a dor e a 
agonia. Eles ficaram no túnel por onde quase 6000 passaram naquele dia. Observaram cada 
um que passava. Eles sentiram a confusão e o desequilíbrio e a raiva e a tristeza. E quando  
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pensavam que estava terminado, quando cerca de 6000 humanos passaram chegando, eles 
sentiram aquela horrível energia, sentiram a energias das famílias e amigos nas orações que 
chegaram depois disso. Eles sentiram o luto e a tristeza e as lágrimas.  
 
Eles sentiram algo que os modificou. Sentiram seus pensamentos amorosos e sentimentos, e 
de todos os outros humanos na Terra. Eles sentiram a esperança. Eles pensaram - e seus co-
conspiradores a partir deste dia ainda pensam – que suas ações despedaçariam e levaria a 
ruína a fábrica da energia nova, a nova Terra, o novo jeito. Pensaram que a destruição dos 
edifícios daria início a uma cadeia de acontecimentos que iria tão fundo que destruiria todas 
as coisas que surgiram dentro da humanidade nestes anos passados. Acharam que isto 
iniciaria conflitos e demonstrações e violentos distúrbios nas ruas. O que viram foi seres 
humanos fortes, divinos e amorosos cuidando uns dos outros, procurando imediatamente a 
reconstrução de algo que foi destroçado. Viram humanos em luto, mas humanos que, mais 
importante, tinham esperança.  
 
E isto mudou os três que hoje vêm aqui. Nenhum dos que aqui estão – estão de pé no palco, se 
quiserem olhar a minha direita – nenhum deles esperava o que aconteceu. Isto os mudou 
profundamente, pois viram uma nova verdade. Viram o poder da esperança e do amor. Eles 
viram o quão rápido o pano da nova energia está sendo entretecido. Eles continuam em 
profunda tristeza pelo o que fizeram, pois compreendem, quando vieram a despertar bem 
recentemente, que há outra maneira de fazer as coisas. Não precisaria ter sido feito através da 
violência e matança e incorreção. Há outra maneira de lidar com as mudanças. Há outra 
maneira de lidar com o desequilíbrio.  
 
Os que estão aqui de pé hoje, não pedem por perdão, pois sabem que isto não é apropriado. 
Eles não vêm para pedir perdão. O que cada um pede – isto é contundente e direto – o que 
pedem é simples. Não pedem nada para si mesmos. Sabem que terá que haver muita 
transmutação e processamento dentro de seus seres. Mas eles vêm aqui hoje, e quando nos 
disseram qual era sua razão, abrimos a porta para que entrassem. Eles estão hoje aqui para 
pedir a cada um de vocês que continue seu trabalho. Pedimos vezes sem conta a vocês para 
continuar. O mundo precisa desta vez de professores da divindade. Eles vêm aqui hoje para 
pedir de uma maneira tão intensa que eu, Tobias, jamais poderia pedir.  
 
Eles pedem que continuem. Eles têm visto o efeito que o amor e a esperança pode realizar. 
Não pedem nada de você, nada que não seja continuar no que está fazendo. Se houve jamais 
uma afirmação que desse credibilidade a todos vocês do que têm estado fazendo nesta vida e 
mesmo aos outros, é a presença destes três aqui. Pedimos que mantenham a energia deste 
momento, se você alguma vez duvidar do trabalho que está realizando. 
 

Eles sabem, estes três, que têm muito aclaramento e limpeza a fazer. Sabem que será uma 
estrada difícil e uma jornada difícil. Sabem que Rafael estará com eles em sua longa e difícil 
jornada. Você não precisa enviar a eles cura ou amor. Você não precisa sentir tristeza ou 
raiva. Precisa apenas entender o efeito do que está realizando. Quatro semanas e quatro dias 
atrás, eles viram os efeitos de humanos iluminados pelo mundo inteiro. Eles claramente 
pensaram, de sua perspectiva, que isto seria o efeito dominó que poria abaixo todas as coisas. 
Você sabia que eles se sentiam tão certos disto que praticamente não tinham um segundo 
plano?  

Agora, estamos aqui para lhes dizer que vai haver muito trabalho para vocês. Não estamos 
pedindo que peguem um sistema de crença ou filosofia específicos. Não estamos pedindo que 
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que leiam quaisquer livros específicos ou façam quaisquer cerimônias. Como sabem, não 
somos muito a favor destas coisas! Estamos lhe pedindo que vá dentro de si mesmo pois as 
respostas estão aí. Não estamos pedindo que você ensine este trabalho do Círculo Carmesim 
lição após lição. Estamos pedindo que abrace a essência dele e ajude a trazê-lo à tona. 
Estamos pedindo que esteja aí quando baterem a sua porta e que comece seu trabalho.  

Os três que entram hoje estão pedindo a mesma coisa. Os três aqui presentes hoje, talvez, 
apenas talvez, sejam os que num novo corpo físico batam a sua porta. Você será um velho e 
sábio professor. Talvez você reconheça suas energias deste dia, talvez isto aconteça em 20, 30 
ou 40 anos a frente, mas eles podem chegar batendo, dizendo, “Não sei o que há em você, 
mas eu vejo uma luz. Vejo equilíbrio. Vejo alegria. Ajude-me a compreender.”  

Agora, antes de prosseguirmos com a lição deste dia, queridos amigos, pedimos a Cauldre que 
faça uma pausa, por um instante. Pedimos que inspirem sua própria divindade. Encontre uma 
posição relaxada para inspirar sua divindade. Retornaremos após uma breve pausa.  

(pausa)  

Quando olhamos sua energia, vemos que ela está muito diferente. Alguns de vocês talvez não 
sintam a mesma conexão que tinham conosco anteriormente. Pedimos que siga vários níveis 
acima do que costumava estar. Você mudou, portanto, nos verá numa vibração levemente 
diferente.  

Agora, gostaríamos de começar esta lição com uma pequena história. É a história de quatro 
Shaumbra caminhando pela estrada da ascensão. Eles estavam a caminho pela Avenida 
Iluminação (risadas) Caminhavam por esta avenida que parecia estar por aí no meio do nada. 
Estavam curtindo o lindo sol do dia. Neste grupo de quatro humanos, havia dois homens e 
duas mulheres. Não conversavam muito entre si. Simplesmente curtiam o dia. Sabiam, bem 
como vocês, que há lindos dias nesta Avenida Iluminação, e há dias quando faz frio, venta e 
chove. Há dias quando você mal consegue ver a estrada, a não ser que caminhe por ela!  

Então os quatro Trabalhadores de Luz estavam indo pela estrada, relaxados, suas cabeças nas 
nuvens, um pouco fora de seus corpos, uma tendência em muitos Shaumbra! (risadas) De 
repente, uma serpente pulou de um arbusto para a estrada e parou bem em frente ao quarto 
humano, uma mulher que estava atrás do grupo. A serpente deslizou em sua direção e a tirou 
da estrada.  

Agora, como você sabe, Shaumbra, em particular, tem medo de cobras. Há uma boa razão 
para isso.  

A serpente enrodilhou-se, levantou sua cabeça e dirigiu suas energias de medo diretamente 
através de seus olhos para os dela. Isto pôs abaixo tudo que ela aprendera ou estudara. Ficou 
totalmente perturbada. Ela gritou, e saiu correndo de volta numa velocidade incrível, voltou 
para o povoado de onde haviam saído naquela manhã. Ela saiu tão rápido que os outros no 
grupo não puderam sequer pegá-la e acalmá-la. Ela estava cheia de medo! Estava tão 
aterrorizada com esta serpente, que esqueceu cada ferramenta que havia aprendido. 

A serpente estava muito satisfeita com seus atos e seu poder, pois sequer precisou fazer 
qualquer esforço. Ela aterrorizou aquele humano. Fora com ela! Imediatamente serpenteou de 
volta para o arbusto, fora das vistas, fora do caminho dos outros três humanos restantes. Eles 
ficaram confusos.  Não sabiam o que fazer.  Ficaram tristes ao ver que uma pessoa do seu  

38



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Mensagens de 9/11 

 

 

tinha voltado correndo para o povoado, e provavelmente não iria concluir sua caminhada 
nesta estrada da ascensão por um bom tempo. Eles conversaram brevemente, e decidiram 
continuar seu caminho. Agradeceram e deram graças que pelo menos ninguém tenha se 
machucado.  

Os três Shaumbra restantes continuaram no caminho, apreciando o dia, quando mais uma vez 
a serpente apareceu saindo de baixo de um arbusto. Num movimento rápido foi para a estrada, 
na direção de um dos homens. Levantou sua cabeça e abriu sua boca, expondo seus dentes 
pontiagudos. O trabalhador da luz disse, “Vou te matar. Você me dá raiva! Você tirou um dos 
nossos do caminho. Vou te matar de uma vez por todas!” Ele tirou a navalha da bainha, fez 
um movimento com o braço para trás e quando estava para dar um golpe, a serpente se 
enrodilhou, liberou-se e picou-o na perna. Ele morreu instantaneamente. Ia matar a cobra, mas 
ela era muito mais esperta. Era muito mais rápida. Pegou-o desprevenido e o matou. A 
serpente escapou rapidamente de volta pra de baixo do arbusto, fora das vistas dos outros dois 
Shaumbra.  

Os dois Shaumbra restantes enterraram seu amigo. Fizeram uma cerimônia. Choraram. Então 
decidiram continuar na estrada, mas agora havia um fardo pesado sobre eles – os 
acontecimentos de um Shaumbra ridiculamente assustado fugindo de volta para o povoado, e 
do outro que chegou ao que parece a morte final. Eles continuaram a caminhar, e como vocês 
já sabem, a serpente mais uma vez saiu do arbusto, deslizou para a estrada, e se colocou 
diretamente no caminho da mulher que restara.  

A mulher Trabalhadora da Luz que restara, decidiu usar uma tática diferente desta vez. Ao 
invés de tentar matar a serpente, ela conversaria com ela sobre seus medos e raivas. Ela 
ajoelhou-se, fora do alcance da cobra. Disse, “Oh, querida serpente, você deve ter tido uma 
infância difícil! (muitas risadas) Querida serpente, levanto agora minhas mãos, não para 
atacá-la, mas vou te enviar energia e amor, e vou te curar de todas as feridas de sua difícil 
infância. Oh, querida serpente, imagino que seu pai lhe bateu, e que é por isto que está com 
tanta raiva. (risadas) E querida serpente, vou cantar pra você uma canção de ninar para que se 
sinta melhor, para alimentar sua serpente interna. (mais risadas)  

Agora, a serpente enrodilhou-se com um olhar diferente na face, parecia muito confusa. Aqui 
se encontrava um humano que não estava demonstrando raiva. Aqui estava um humano 
tentando modificá-la. Um humano tentando entendê-la. (mais risadas) A serpente olhou para 
ela, e um grande sorriso surgiu em sua face. E a mulher Shaumbra pensou, “Estou me 
conectando com ela, de coração para coração. Veja. Ela está sorrindo.” De repente a serpente 
deu um bote e a picou. Ela morreu instantaneamente. (algumas risadas) E a cobra recuou para 
debaixo do arbusto, rindo, rindo e rindo para si mesma. “Aqui estava um humano, tentando 
mudar o mundo e a mim. Ela foi o mais fácil de todos os meus alvos!”  

Agora, o Shaumbra que restou, nós o chamaremos de Samuel. Agora, Samuel enterrou esta 
Trabalhadora da Luz, esta última curandeira. Samuel a enterrou. E agora estava muito 
preocupado. Ficou pensando sobre esta estrada da ascensão, a Avenida Iluminação. Não era lá 
uma coisa muito boa, pois agora um da sua espécie fora eliminado por medo e dois foram 
mortos. Ele sentou-se e pensou por um bom tempo se continuaria neste caminho. Finalmente, 
ele disse, “A coisa é tão profunda em meu ser e em minha alma que eu preciso continuar.”  

Ele continuou a caminhar mais cuidadosa e cautelosamente do que antes, mas continuou a 
caminhar. Como vocês já sabem, após um curto período de tempo, a serpente saiu assobiando 
do arbusto mais uma vez, sentindo-se agora mais revigorada e mais poderosa por ter 
eliminado três de uma maneira ou de outra. 
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A serpente veio direto na direção de Samuel. Ela disse, “Não permitirei que dê nem mais um 
passo no caminho. Vou te matar agora, como aos outros com quem você caminhava.”  

Agora, Samuel era muito parecido com cada um de vocês aqui. Samuel tinha sido muito 
diligente na integração de sua divindade interna, na busca de seu Eu Verdadeiro e em 
permanecer em seu espaço amoroso. Samuel lembrou-se de algumas coisas que aprendeu, 
mesmo neste momento aterrorizante. Samuel olhou a serpente nos olhos, a qual estava 
enrodilhada pronta para o bote. A serpente estava reforçada em seu poder com o sangue de 
um humano pingando de sua boca. Estava deliciada consigo mesma.  

Neste momento Samuel disse para si mesmo, “preciso tomar posse de minha divindade. Não é 
mais sobre mim. Me foi dito isto. Preciso tomar posse e permanecer num espaço de equilíbrio. 
Preciso inspirar – bem rápido agora. (breves risadas) Preciso inspirar minha divindade, pois 
foi isto que aprendi ser a verdade.”  

Sem o conhecimento de Samuel e da serpente, uma águia estava circulando no alto, 
observando a série de acontecimentos. No momento em que Samuel inspirou, a águia desceu 
voluteando no ar, agarrou a serpente com suas garras fortes e vigorosas, subiu voando 
centenas de metros pelo ar, em círculos e giros com a serpente gritando e corcoveando em 
suas garras. Então a águia deixou a serpente cair para a morte no solo.  

Samuel respirou novamente, mas desta vez de alívio. Continuou em seu caminho, e pensou 
sobre os acontecimentos deste dia muito estranho. Ele contemplou tudo o que havia 
acontecido. Pensou na águia, que realmente estava ali o tempo todo, esperando o momento 
apropriado para aparecer, esperando o momento apropriado de Samuel estar em seu equilíbrio 
e em sua divindade.  

Samuel continuou a andar por seu caminho de iluminação, quando de repente outra cobra 
apareceu. Era parente da cobra que estava morta. Esta nova cobra estava com muita, muita 
raiva. Esta nova cobra saiu deslizante do arbusto e parou em frente a Samuel. Tinha 
praticamente duas vezes o tamanho da primeira cobra. Enrodilhou-se a sua frente e disse, 
“Não tenha dúvidas de que o matarei agora, pois você matou minha parente. Vou dar o troco. 
Eu preciso, pois esta é a maneira de nosso deus cobra. Damos o troco a todos que nos fazem 
mal.”  

Agora, Samuel tinha estado pensando um bocado enquanto caminhava, desde que a primeira 
cobra havia sido morta. Ele sabia que havia sido um momento sagrado e abençoado o da 
chegada da águia. Ele também sabia que havia sido um ato divino, e sabia que havia mais a 
aprender de tudo isso. Então enquanto caminhava pela estrada, pensando, ele se fez perguntas. 
“O que é que eu deveria saber sobre estes acontecimentos com a serpente? O que deveria 
fazer se isto acontecesse de novo comigo?” Ele ouviu as respostas internas a suas perguntas. 
Sabia que as respostas sempre vinham de dentro.  

Samuel sabia que não poderia fechar os olhos desejando que a águia descesse mais uma vez. 
Sabia que era a hora de verdadeiramente tomar posse de sua divindade. Ele olhou a serpente 
nos olhos e disse, “Cara serpente, o que é que você procura? Por que está em meu caminho?” 
A cobra ficou chocada! Nenhum humano jamais fizera esta pergunta. Os humanos atuavam 
por medo ou raiva e às vezes por estupidez, mas nunca haviam disposto deste tipo de 
sabedoria. Ele nunca perguntaram, “Porque você está no meu caminho? O que é que tem pra 
mim?”  

A suas perguntas, a cobra respondeu, “Caro Samuel, eu sou você. Não sou diferente de você.  
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Não sou algum réptil exterior. Sou sua escuridão, e venho hoje aqui, ficando em seu caminho 
porque você, Samuel não gosta de mudanças. Você, Samuel tem questões que precisam de 
atenção. Estou aqui como uma mensageira para ajudar você a trazer à tona estas questões.” 
Samuel pensou por um momento e então perguntou à cobra, “Mas se é assim tão simples, se é 
tão simples, então por que a primeira cobra matou e assustou os outros humanos? Por que 
você não poderia apenas chegar até nós e explicar porque está aqui?”  

E a cobra balançou sua cabeça, que pequenininha que era (risadas) e disse, “Não é assim que 
a energia funciona. Apenas quando somos perguntadas, somente quando você tem curiosidade 
suficiente, apenas quando abre a porta, fazendo perguntas, nós podemos responder. Nós não 
queremos ser mudadas. Nós não queremos ser atacadas. Mas quando um humano chega até 
nós – a serpente interior – e pergunta, então nós devemos contar. Devemos partilhar.”  

Agora então Samuel compreendeu seu novo poder, seu novo equilíbrio, e entendeu pela 
primeira vez porque a cobra havia sido enviada. Eles conversaram por muitas, muitas horas. 
Samuel aprendeu bastante através da experiência sobre si mesmo. Ele viu a escuridão e os 
medos que estavam dentro dele, expressos através da serpente. Quando terminaram, Samuel 
disse à serpente, “Eu continuo não gostando de você. Continuo a não gostar quando você 
aparece em meu caminho. Eu continuo a não gostar do que você representa. Mas agora eu sei 
que você vem carregando uma dádiva. Agora sei que há uma razão para sua existência, e 
agora sei como me dirigir a você e o que fazer.”  

Samuel continuou em sua estrada. Houve serpentes ocasionais tentando pará-lo. Ele 
compreendeu que era apenas um teste de seu próprio ser a ver se ele ainda permanecia em seu 
equilíbrio. Mas agora, cada vez que uma cobra aparecia diante de Samuel, ele sorria e dizia, 
“Por que você está aqui? O que é que eu deveria saber? Porque está aqui? O que é que você 
deseja?”  

(pausa)  

Queridos amigos, esta história possui muitos elementos energéticos. Há muitas metáforas e 
símbolos contidos nestas palavras. Seria bom revê-la de tempos em tempos.  

É para saber que a escuridão dentro de você busca liberação. Lição Três da Série Ascensão – 
a escuridão dentro de você busca a liberação. A escuridão é a serpente a seus pés neste 
momento. É a serpente da história de Samuel. A escuridão interior busca liberação.  

Quando você entra em seu novo status ascensional, continua a haver questões. Ainda há 
desequilíbrios. Eles vão aparecer, mas compreenda, como Samuel veio a compreender, que a 
escuridão em seu nível mais profundo são questões e energias dentro de você que procuram 
liberação. Isto é tudo.  

Se você tem um desequilíbrio de medo, a escuridão vai fazer com que você escape para a 
aldeia de você veio. Se você mantém medos e permite que eles façam você esquecer tudo que 
aprendeu, que balancem você profundamente, você vai voltar correndo para o povoado, de 
volta para sua segurança. Esta serpente de medo e escuridão que aterrorizou você, fazendo-o 
retornar, não conseguiu realizar o que pretendia. Ela estava tentando aterrorizar você, mas na 
realidade estava procurando atenção.  

Quando você tenta matar a serpente como o segundo Trabalhador de Luz tentou, quando você 
vai atrás dela com raiva, você entra em desequilíbrio. Você descobriu isto dentro de si 
mesmo.  Quando você está com raiva,  quando  alguma coisa acontece dentro de você e você   
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fica com raiva dentro de si mesmo, você perde! Raiva é um desequilíbrio. Compreenda isto 
quando a serpente estiver a sua frente, e você está com raiva, e você tira sua faca, e diz, “Vou 
cortar sua cabeça. Agora te corto.” Mesmo que consiga matar a serpente, ela voltará com 
todas as suas parentes. Ela estará aí porque a escuridão busca ser liberada. Você apenas 
infligiu raiva e dor nela. Mas ela vai persistir. Estará aí. Estará em seu caminho de ascensão e 
iluminação. A raiva não resolve o problema.  

Olhem a situação mundial agora. Se seu país das Américas tivesse dado uma resposta raivosa 
imediata aos acontecimentos de 11 de setembro, o que num certo sentido, muitos destes 
terroristas teriam esperado, a situação teria ficado muito pior. Mas o mundo manteve um 
equilíbrio de energia, evitando qualquer violência imediata. Evitou-se um revide nas mesmas 
proporções. A raiva não resolverá o problema.  

Agora, vamos dar uma olhada no terceiro Trabalhador da Luz, a mulher curandeira. Seu 
objetivo era mudar a serpente. Ela queria corrigir a serpente. A serpente queria ser liberada, 
mas não daquele jeito. Não desejava ser mudada para se encaixar num certo molde. A 
serpente não quer simpatia. Não queria um tipo de cura açucarado, que apenas funciona na 
superfície. A serpente estava ferindo dentro, a escuridão dentro de você. A serpente quer 
respostas verdadeiras, diretas e reais. Ela não precisa de um tipo de cura fofa.  

Queremos também que pensem nisto. Os terroristas que estão aqui sabem que soluções fáceis 
não resolverão o problema. Seus parentes – as organizações de onde vieram antes de suas 
mortes – não reagirão tão bem se você sentar e dizer palavras vazias que não mostram sua 
força. Nosso terceiro Trabalhador da Luz, a mulher não mostrou uma força interna. Ela não 
manteve sua divindade. Estava tentando mudar alguma coisa, tentando mudar o mundo e 
transformá-lo com um programa próprio, tentando mudá-lo conforme uma certa visão de 
como ela queria que fosse. É por isto que a serpente a picou e a matou.  

Samuel, o quarto Trabalhador da Luz que estava equilibrado na energia masculina e feminina, 
soube que num momento difícil e aterrorizante não poderia pensar rápido o suficiente para 
puxar todas as suas ferramentas, quando confrontado com a primeira cobra. Mas sabia de uma 
coisa que era simplesmente respirar, inspirar a divindade. Ao praticar isto todos os dias, vocês 
verão que se torna uma coisa inconsciente. Ao inspirar, a divindade vem junto. Samuel sabia 
que a respiração o traria a um equilíbrio e iria ancorar sua divindade. E o que aconteceu, o que 
aconteceu foi que uma águia, voando ali por cima, estava o tempo inteiro observando, 
esperando pegar um pedaço da cobra, mas aguardando o momento certo. Isto abriu uma porta. 
Um evento externo ocorreu, um acontecimento aparentemente de fora evitou a morte certa de 
Samuel. Mas ele também teve a sabedoria de saber que deveria entender primeiro, a razão 
pela qual a serpente estava ali. Ele sabia, como você, que ela estava ali por alguma razão. É 
por isto que em sua jornada estrada afora, ele foi pensando no porque da serpente ali. Ele 
sabia, como você saberia, que havia uma razão. Ela estava ali por alguma razão.  

Quando a escuridão aparece, e o medo surge e a serpente vem dentro de você, possua sua 
divindade. Permaneça em equilíbrio. Não tente mudar algo que ainda não compreende muito 
bem. Não tente matar esta coisa. Não fuja correndo assustado. Mantenha sua própria 
divindade. Pergunte à escuridão dentro de você por que ela está aí. O que precisa ser liberado. 
Há um desequilíbrio de energia dentro de você precisando atenção. Talvez um velho remorso. 
Você não precisa voltar vida após vida para saber exatamente o que é. Seria perda de tempo e 
de energia. Mas, talvez seja um velho remorso ou culpa. Ou talvez seja parte de uma 
sabedoria por ser completada, assim que permanece em desequilíbrio dentro de você.  
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A serpente vai aparecer no tempo apropriado para que você saiba que há algo precisando ser 
liberado.  

A energia, a energia espiritual é uma coisa incrível. Sabemos que vocês começam a estudá-la. 
O grupo que foi à Inglaterra e esteve no vórtice de Avebury (referindo-se a canalização 
realizada neste local da Inglaterra no dia 11 de setembro de 2001) experimentou-a. Ela 
continua a afetar seus circuitos. Ela ainda afeta a sua saúde, seus tecidos e sua energia 
espiritual. Eles estiveram no meio de um dos mais poderosos vórtices do mundo, que se 
encontrava repleto de energia necessitando ser liberada, escuridão que precisava ser liberada. 
Eles compreendem agora o poder e a potência dela. Dentro de você é a mesma coisa – há 
energias que precisam ser liberadas.  

Quando a escuridão chegar a você no caminho da iluminação e da ascensão, possua sua 
divindade. Mantenha-a. Inspire e pergunte o que é que você deveria saber. E compreenda o 
tempo inteiro, isto se trata de liberar e transmutar uma velha energia.  

Olhe o mundo. Há velhas energias que precisam ser liberadas, velhas energias que necessitam 
atenção. Elas não aparecem e dizem, “estamos machucando por dentro. Nos diga o que 
precisamos fazer para liberar.” Não funciona assim. Como Cauldre chama este tipo de 
energia, seja dentro de você ou fora no mundo... elas são como “baratas espirituais.” Elas 
aparecem e elas se escondem. Elas se escondem dentro de você, estas trevas, estas serpentes. 
Estão se escondendo em cavernas. Representam uma velha energia da Terra que precisa ser 
liberada. Você precisa lhes dar uma atenção firme. Precisa se dirigir a elas em equilíbrio, de 
outra maneira elas abrirão fogo na sua cara.  

Há velhas energias desequilibradas da Terra relacionadas a dualidade original do masculino e 
do feminino. É tempo delas mudarem. As coisas não podem prosseguir sem estas mudanças. 
Então o que acontece? Elas vêm à superfície. Haverá outros acontecimentos nos próximos 
anos de seu tempo. Há toda uma área com uma energia explosiva. Uma energia terminal. É 
uma energia baixa que se alimentará de si mesma e se auto destruirá. Ela precisa liberação. 
Esta é sua área da África. Olhe para a energia lá. Ela busca liberação. Mas lembre-se, lembre-
se do terceiro Trabalhador da Luz. Não vá pra lá como um Shaumbra do tipo Poliana, 
tentando mudar o mundo. Ela virá a você, e você saberá o que fazer. Saberá como lidar com o 
que vem.  

Ao passar por estas muitas, muitas mudanças enquanto você evolui pessoalmente, haverá 
desequilíbrios aparecendo de dentro. Dê atenção a eles. Compreenda que, em seu nível mais 
profundo, desejam ser liberados. E quando isto ocorre, uma energia da escuridão faz girar a 
luz. Sabia que esta é outra lei básica da física espiritual? Quando a energia do escuro é 
liberada, ela então faz girar a luz. Isto permite a você soar a novas alturas. Permite que 
descubra novas coisas em seu caminho para a ascensão. É como um combustível. Está aí a seu 
serviço. Mas se você não a libera corretamente, ela tem a tendência a explodir em seu rosto.  

Queridos amigos, sabemos que às vezes esta trilha é difícil, mas sabemos que cada um de 
vocês está adquirindo a sabedoria e a força e o equilíbrio e a posse para caminhar nela. 
Sabemos que passaram por vários processos nestas poucas semanas. Sabemos que estão 
entrando em si. Podemos ver isto aqui hoje. Podemos ver. Sabemos que vocês têm muitas, 
muitas perguntas sobre o que está acontecendo a vocês e ao que está no mundo. E dentro de 
você, contida em você, está a resposta para cada uma destas perguntas. Nós estamos aqui 
simplesmente, como Rafael, para ajudar a te guiar em seu caminho, para andar com você, 
para refletir de volta a você e para nada mais que simplesmente sentar aqui com velhos 
amigos nesta energia, esta energia de amor e esperança e verdade.  
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Agora, dizemos a vocês que há muito trabalho a ser feito. Estamos dizendo que se você 
começar a olhar para as energias associadas com coisas fora de você, - governos, religiões, 
organizações – começará a ver muito claramente onde estão os desequilíbrios. Você será 
capaz de ajudar de verdade a facilitar um processo. Saberá quando está sendo chamado. 
Saberá quando é apropriado responder. Saberá o que fazer. Compreenda ao nível mais 
profundo que a escuridão busca ser liberada.  

Não somos muito de fazer predições, profecias, mas vemos a direção das coisas. Vemos que, 
com os acontecimentos e o grande salto em consciência das quatro semanas e quatro dias 
atrás, as mudanças continuarão a varrer o mundo. O que vemos é que haverá uma mudança 
profunda de suas próprias igrejas e religiões. Tem havido recentemente muita energia 
concentrada nelas. Isso vai continuar. As igrejas que mantêm um desequilíbrio de energia, que 
mantêm dualidade, não podem mais sobreviver na energia nova. As igrejas que promovem 
separação entre Deus e o homem não poderão se manter por si mesmas, quando vocês 
entrarem na nova energia. As igrejas que criam um inimigo, o demônio, outras religiões... elas 
não podem prosseguir bem na energia nova.  

Neste tempo as igrejas detêm um tremendo desequilíbrio de energia dual. Vocês as verão 
sempre associadas ao centro dos problemas, como já viram por milhares e dezenas de 
milhares de anos. Você vai ver isso continuar, mas verá suas muralhas desmoronar, 
significando que elas serão forçadas a mudar, a ser mais abertas ou cairão e deixarão de 
existir.  

A maior parte da energia da dualidade se localiza nestes lugares construídos para a adoração 
de Deus. A maioria dos lugares construídos para a adoração de Deus detém um tremendo 
desequilíbrio da energia masculina e feminina. Isto precisa chegar a um fim de maneira a se 
entrar na energia nova. Aqueles que detém o poder nestes lugares, igrejas e filosofias 
compreendem isto. Compreendendo, ficam mais amedrontados, fazem observações estúpidas 
à imprensa (referindo-se as observações de Jerry Falwell, após os acontecimentos de 11 de 
setembro). Tendo mais medo, também se tornarão mais virtuosos e mais estreitos que nunca. 
É porque sentem que estão perdendo suas amarras. Estão perdendo sua base. Quando a 
energia nova vier a ser, não é apropriado que esta velha energia da dualidade esteja aí.  

Por que levantamos esta questão, queridos amigos, quando falamos sobre atravessar a 
fronteira, há pouco tempo atrás (canalização em Toronto, em relação as “novas igrejas”)? 
Vocês são as pessoas que irão construir as novas igrejas, não igrejas com paredes, ou 
estruturas ou regras. São igrejas que ensinam um princípio básico e apenas um – o divino está 
no interior. O divino é você. Cada indivíduo tem um direito de nascimento do reino, o direito 
de nascimento da divindade. Não permita a ninguém lhe dizer que mantém as chaves de sua 
divindade! Quando se tornar um professor, compreenda que estará apenas facilitando um 
processo e uma jornada para seus estudantes. Tobias e Rafael... nós estamos apenas 
facilitando um processo para vocês. Vocês irão apenas facilitar um processo para os outros.  

Agora Cauldre nos diz que já falamos por muito tempo, mas nós apreciamos o tempo junto 
com vocês Apreciamos estar com humanos tão plenos de entusiasmo, renovados de uma certa 
maneira, cansado às vezes, mas tão renovados aqui. Vocês estão tão vivos. É o que sentimos 
quando entramos aqui. Estão tão repletos com o sopro da vida e o alento do Espírito.  

Os três visitantes – que eram terroristas, agora observando com grande atenção do outro lado 
– nos pediram para estar aqui com este grupo de humanos que está ativa e amorosamente 
trabalhando sem tomar poder uns dos outros, sem lutar com o outro. Eles pediram para ver um 
grupo assim. Estão aqui hoje, achando que jamais poderão calçar seus sapatos. Estão aqui, 
imaginando onde tomaram o caminho errado em sua jornada, e como é possível humanos tão  
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plenos de entusiasmo, renovados de uma certa maneira, cansado às vezes, mas tão renovados 
aqui. Vocês estão tão vivos. É o que sentimos quando entramos aqui. Estão tão repletos com o 
sopro da vida e o alento do Espírito.  

Os três visitantes – que eram terroristas, agora observando com grande atenção do outro lado 
– nos pediram para estar aqui com este grupo de humanos que está ativa e amorosamente 
trabalhando sem tomar poder uns dos outros, sem lutar com o outro. Eles pediram para ver um 
grupo assim. Estão aqui hoje, achando que jamais poderão calçar seus sapatos. Estão aqui, 
imaginando onde tomaram o caminho errado em sua jornada, e como é possível humanos tão 
amorosos e iluminados na Terra. Eles dão uma pancadinha em nosso ombro e dizem, “Tobias, 
lembre aos que estão aqui.... estes são os verdadeiros trabalhadores. Não são trabalhadores 
açucarados e fofinhos. Estes são os verdadeiros trabalhadores”. Eles podem ver na energia de 
vocês a convicção, a maneira como possuem sua própria divindade.  

Nós amamos vocês ternamente. Amamos este momento com vocês. São momentos muito 
preciosos. Vocês todos são como Samuel, tendo aprendido tanto, tendo ganhado tanta 
sabedoria. Estão verdadeiramente prontos a ensinar a outros. E lembrem-se – Rafael sublinha 
e acrescenta um ponto de exclamação – você jamais está só!  

E assim é. 

 

 

Tradução: Sonia Gentil 
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