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Kryon e Tobias em Madri

LEE: Eu mudei o programa, e só queria que soubessem disso
ROBERT COXON: (rindo) Oh, obrigado por me avisar.
LEE: Para que não se surpreendam.
Quero dar a vocês um presente, e fiz um arranjo para isto. Vou pedir que tragam
outra cadeira: quero compartilhar esta canalização com Tobias (a audiência
aplaude e uma música animada é tocada enquanto Geoff chega ao palco).
Assim vou pedir a Tobias que vá primeiro, e Kryon então o seguirá.
GEOFFREY HOPPE: Enquanto nos preparamos, primeiramente queria
agradecer a Lee, e não só por convidar Tobias e eu ao palco, mas pelo Livro Um
e todos os outros livros; pois em 3 de Abril de 1995, quando Linda e eu fomos
para a cama, eu li o Livro Um de Kryon, e nossas vidas mudaram totalmente.
Obrigado (aplausos da audiência).
Me deem um momento se puderem…
(pausa)
Robert, pare a música, por favor.
ROBERT: Outra vez??
GEOFFREY: (rindo) Esqueci de algo. (risadas). Fui pego de surpresa que até me
esqueci… (mais risadas enquanto Geoff tira seus sapatos). Sem Linda para
lembrar-me eu não sou nada. OK… Obrigado.
(risadas e aplausos enquanto Geoff olha com os olhos fixos para os pés de Lee e
uma musica cheia de suspense toca. Lee suspira e tira seus sapatos deixando-os
cair subitamente e ruidosamente no chão)
Ok. Prontos? Bom! Ok. Robert, voltemos à música?
ROBERT: Esqueci o que ia tocar!
GEOFF (para Lee): Devo salientar se não se importar, eu penso que esta é sua
primeira vez que canaliza sem sapatos. Outra primeira, bem aqui, na Espanha
(risadas e aplausos). Então aproveitem para tirar fotos agora. Tirem as fotos.
LEE: Suponho que isso não vai funcionar porque é uma piada Inglesa Mas
aqueles que falam Inglês entenderão.
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É a melhor forma para que eles possam ver nossas solas (muitos ah!... e risadas)
[Lee brinca com a pronúncia das palavras inglesas - sole – sola do pé e soul –
alma]
GEOFFREY: Ah, essa foi boa
ROBERT: (interrompendo os aplausos) Geoff... Geoff... Cara, vocês são das
ilhas do canal? Vocês vêm das ilhas do canal! (risadas).
GEOFFREY: Bem, vamos voltar ao que fazemos de melhor.
(uma música começa novamente)
(pausa)
TOBIAS: E assim é, queridos humanos sagrados, prosseguimos com esta energia
neste lugar seguro e sagrado. Que grande honra para mim, Tobias, estar ao lado
deste grandioso, o Kryon e este grandioso humano, Lee Carroll.
Faz meu coração se abrir, quase traz lagrimas a estes meus olhos angélicos estar
aqui, na presença de tanta grandeza. E desta vez estou me referindo a todos e
cada um de vocês. Se derem uma olhada nas altas hierarquias dos arcanjos, e dos
anjos e de todos os seres angélicos, o que vem primeiro e o principal no topo
desta pirâmide hierarquica são vocês, os humanos. Lembrem-se que vocês foram
anjos alguma vez, Vocês estiveram onde todos nós estivemos, mas então
continuaram na mais interessante, fascinante e emocionante jornada, sondando
profundamente na natureza humana, vindo à Terra para descobrir quem vocês
realmente são.
Eu não estou retornando à Terra em minha próxima encarnação para salvar
ninguém e nem a nada. Tudo está em sua própria perfeição. Eu estou retornando
à Terra para estar com vocês, para me unir a vocês nesta incrível experiência de
estar encarnado na Terra. Para fazer as coisas que só os humanos podem fazer,
para rir como vocês tem rido – oh, há risadas dos anjos, mas não têm a
profundidade de uma boa risada humana - retornar para escutar outra vez a
música humana. A música Angélica é linda, mas a sua música conta a história da
jornada humana de uma maneira que ninguém mais pode contar.
Retorno à Terra para que possa sentir o contato humano com outro humano
novamente. Os anjos podem mesclar as energias de seus corpos de luz, mas os
humanos podem tocar carne a carne, coração a coração; podem se envolver no
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presente mais incrível conhecido pelos humanos - compartilhar o amor com o
outro.
Retorno para a Terra porque a comida no reino angélico é péssima (a audiência
dá risadas)… não tem o sabor e o aroma dos alimentos que vocês têm na Terra.
Nós adoramos receber o alimento dentro do corpo e esperamos ansiosamente por
isso quando voltamos à Terra. Não só o alimento, mas também o compartilhar a
comida com a companhia de outros humanos em torno de uma mesa de jantar.
Oh, então está a taça de vinho tinto, seco. Nós não temos isso no reino angélico.
Eu pedi a Cauldre se eu poderia ter só uma taça de vinho na minha última
canalização, assim eu posso saborear esta coisa dos humanos uma vez mais.
Então, queridos humanos, retorno à Terra não para salvar a ninguém, nem para
consertar nada e nem para tentar mudar nada, a não ser celebrar a vida.
Agora eu gostaria de contar uma história bem curta – e a manterei curta. Houve
um grupo de Trabalhadores da Luz, que foi a Inglaterra, a um lugar chamado
Camelot. Foram ao lugar onde Merlim tinha uma gruta em uma época onde
guardava toda a informação sobre sua magia e os seus mistérios. Este grupo de
Trabalhadores da Luz entrou na gruta, e convocaram o espírito de Merlim.
Eles disseram: “Merlim, compartilhe conosco seus segredos. Revele-nos seus
mistérios”.
E a energia de Merlim apareceu dizendo: “Não tenho segredos a compartilhar;
não tenho mistérios a revelar, porque tudo o que tive e fiz foi feito para uma
época diferente. Vocês vivem em um novo tempo; há novas respostas e novas
soluções. Eu estive esperando que viessem”. Merlim disse. “Agora eu posso ir
embora, assim eu posso deixar ir. E agora depende de cada um e de todos vocês
compreender os novos mistérios da Nova Energia”.
Houve um grupo de Trabalhadores da Luz que foi à ilha sagrada de Kauai.
Viajaram por selvas e chegaram ao lugar onde se a cerimônia original do hula foi
criada. Este grupo de Trabalhadores de Luz invocou a energia de Pele, a deusa
sagrada, e disseram: “Pele, revela-nos seus segredos e mistérios”.
A energia de Pele apareceu e disse aos Trabalhadores da Luz: “Não tenho
segredos e nem tenho mistérios que pudessem aplicar-se a vocês agora. Vocês
têm uma consciência diferente da que tivemos centenas de anos atrás. Estive
esperando por vocês, trabalhadores da Nova Consciência, para poder liberar
minha energia da Terra e prosseguir para o meu próximo lugar. Depende de
vocês criar os mistérios da Nova Energia.”

Kryon e Tobias em Madri

Houve um grupo de Trabalhadores da Luz que foi à Grande Pirâmide no Egito
apenas algumas semanas atrás e eles se arrastaram em suas barrigas até alcançar
a Câmara do Rei. Reuniram-se em um círculo e fizeram a entonação e respiração
deles. Chamaram à antiga energia dos faraós. E os faraós apareceram diante
deles. Os Trabalhadores da Luz disseram: “Queridos Faraós, compartilhem
conosco os seus segredos e revelem-nos seus mistérios”.
Os Faraós disseram: “Estamos muito contentes por vê-los. Estivemos esperando
por vocês, os novos iluminados na Terra, porque agora podemos prosseguir. As
pessoas vêm aqui há centenas e centenas de anos querendo saber que segredos
nós guardamos. É isso que manteve nossas energias amarradas à Terra. Essa
velha consciência nos manteve plantados aqui na Terra. Estamos tão felizes por
vê-los. Agora passamos a batuta a vocês. E a propósito, quaisquer segredos que
tínhamos a compartilhar, quaisquer mistérios que tínhamos a revelar, eram
válidos há milhares de anos atrás. Eles não se aplicam agora. Adeus”, eles
disseram. “Adios”.
Assim, queridos, a lista continua ininterruptamente. Os Trabalhadores da Luz
foram aos grandes templos do México, os lugares sagrados da América do Norte,
as áreas sagradas no sul da França. Índia, China, e por todo mundo. Foram
procurando os segredos e mistérios dos antigos. Os antigos estiveram esperando
vocês chegarem, assim eles poderiam ser liberados de suas obrigações, e então
poder dizer a vocês: “Esta é sua época; esta é a Nova Energia, e depende de
vocês introduzirem a nova consciência.
“E, a propósito, em uma nota de despedida”, eles disseram, “não guardem
nenhum segredo, e nem permitam que nada se torne um mistério; Isso deveria ser
simples. Deveria ser compreensível. E deveria estar disponível a todos”.
E assim esta é minha história dos Trabalhadores da Luz, visitando os antigos
lugares para chegar a compreender que vocês são aqueles os quais eles estiveram
esperando.
E assim é.
(música)
KRYON: Saudações meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. E
assim é que Tobias é conhecido por mim, porque está do meu lado do véu. Eu
estou agora ao lado dele… Olho para ele agora e digo a ele, “Estes anos
passados, você tem feito as coisas muito bem para um Judeu morto”. (risadas da
audiência). Ele é uma energia conhecida.
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O contrato que vocês têm como uma entidade do universo, a manifestação da
energia de seus potenciais não termina quando vocês deixam o planeta; Olhem
para Tobias. Olhem a energia que ele manifestou estando no planeta, reunindo a
sabedoria que utilizou nos registros akashicos dessas existências. Olhem a
energia que ele tem dado a vocês, mesmo enquanto estava deste lado do véu.
Olhem a fusão com o humano que ele escolheu; olhem o amor que isso despertou
entre eles. Olhem a aceitação daquele que decidiu que estava tudo bem falar por
outro.
O que isso os faz pensar a respeito do propósito de vocês no próprio universo?
Alguns de vocês perderam seres queridos, talvez recentemente? Algum de vocês
possivelmente teve a experiência de ver alguém que fez a passagem, antes de seu
tempo de ir? Eu sei que sentem saudades deles, mas possivelmente havia um
propósito maior. Acaso consideraram que eles tinham coisas a fazer aqui, mas
que somente poderiam fazer do meu lado do véu? Quando pensam nas energias
que vocês chamam guias e anjos, quem eles são? Tobias acaba de identificar
quem eram - eram família, eram vocês e é possível que algumas dessas entidades
estejam com vocês agora? Também é possível que alguns seres que amaram e
perderam, estejam de volta com vocês agora? Isto realmente poderia ser um
círculo de vida que acrescenta um ao outro? Isto significa que as coisas não estão
tão divididas em seções como se pensa.
Observem a beleza deste sistema. Observem a história neste palco, daqueles que
foram tocados de maneira profunda por uma entidade que veio a este planeta
muitas vezes e os visitou uma vez mais enquanto estava comigo. O que isso lhes
diz sobre o sistema?
Agora, Tobias disse outra coisa, também. Ele mal podia esperar o momento de
retornar aqui. Quantas vezes ouvimos dizer de Kryon o quanto vocês...
simplesmente o quanto vocês são amados além da medida?
Há alguns de vocês que pensariam que a experiência na Terra é uma que vocês
mal podem esperar para cair fora. Vocês podem dizer que aqui não é
desconfortável, e isso é porque ainda não encontraram o que está dentro de
vocês. Há algo em vocês que é tão poderoso como o que há em mim. É o núcleo
de Deus. É o ser superior. Que caminha entre mundos, entre o seu e o meu. Se
tiverem tocado com essa parte de vocês, não há nenhuma razão para sentirem que
este um mau lugar para se estar.
Tobias quer retornar. Ele mencionou algumas coisas que lhe são tão prazenteiras,
e quero examinar uma destas coisas agora mesmo. Esta não é informação que
devam anotar meus queridos, pois o ensino já está dado. Esta é uma mensagem
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que Tobias e eu damos juntos. Há algo em ambos os lados do véu que é similar, e
eu quero lhes falar sobre isso.
No meu lado do véu, com Tobias neste exato momento, há uma espessura sobre
nós que é difícil de descrever em qualquer idioma. Ela permeia nosso ser, e a
chamamos de “o amor de Deus”. Em nosso lado do véu isso sempre está aqui.
Nós a sentimos todo o tempo. Mas quando você se torna um ser humano, isto
muda. Não é que ela seja removida; ela vai para dentro de cada um de vocês e se
oculta. Mas esta sempre aí.
Agora, vamos analisar isto só por um momento. Estas são as coisas de que
Tobias sente saudades.
Mãe, você se lembra do olhar pela primeira vez para os olhos de seu bebê? Há
algo melhor do que esse amor? Não te fez chorar nessa hora? Quando a criança
olha para você pela primeira vez, inicia-se o vínculo. Você leva a vida dentro de
si por algum tempo. Isto se manifesta por si mesmo, e esta agora ao seu lado, e
você o está segurando. Há algum amor maior do que este? E quando ele expande
seu coração, quando toda a sala brilha com esta beleza incrível, eu vou lhes fazer
uma pergunta: “De onde veio essa energia? Vocês pensam que é biológico?
Pensam que tudo isto é gerado por seu sangue, seus glóbulos e seu cérebro?
Mãe, você sabe melhor do que ninguém. É um momento mágico onde os anjos
ficam ao redor da cama e cantam em louvor de outra vida que acaba de ingressar.
Tobias quer isso. Ele merece. Ele o terá.
Há todas as formas de amor neste planeta. Vou falar lhes de mais uma coisa que
Tobias sente falta. Eu sei o que ele esta dizendo. Eu tenho em cada vida única.
Eu tenho observado estas coisas. Ser humano - eu quero que se lembre de algo.
Lembra-se da primeira vez que se apaixonou? Amor verdadeiro, dois humanos
que se unem como um. Lembram-se de como era quando amavam alguém com
tanta intensidade que nem sequer podiam pensar logicamente? Os psicólogos no
seu planeta dizem que estar apaixonado é estar temporalmente louco. Tão forte
que é.
Lembram-se disso? Lembram-se de olhar nos olhos do outro? Não podiam nem
sequer respirar por um momento. Duas pessoas olhando-se com tanto em amor.
Oh, vocês se recordam disso? É algo comum aos humanos. Alguma vez se
permitiram se soltar e se apaixonar? E então quando se unem pela primeira vez, o
contato mútuo, de um para o outro, onde o espaço explode, e vocês o sentem.
Estão tão apaixonados.
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Deixem-me lhes perguntar algo: “De onde veio isso?”
E eu lhes direi - que é o amor de Deus em vocês. Que é projetado naqueles
momentos, talvez naquelas semanas, talvez por uma vida inteira. E isto não saiu
de seu corpo, mas sim de sua alma.
Todas estas coisas de que lhes falo, vocês levantam a mão e as agarram através
do véu, e por alguns momentos vocês as experimentam aqui. Tobias sente falta
disso.
O que isso lhes diz sobre ser um ser humano quando alguém tem feito a viagem
de ida e volta, bem diferente de Kryon, diz que quer retornar? Há algo aqui. Está
nos ensinamentos de Kryon desde o começo absoluto, que se encontrarem esse
ponto no qual se unem ao ser superior, vocês estarão criando a mestria em si
mesmos.
Tobias falou de passar a tocha. Isso é tão exato. Os novos Trabalhadores da Luz
do planeta estão assumindo as posições de mestria dos antigos. Por isso visitam
os lugares sagrados, não por curiosidade, nem para tirar fotos, mas para assumir
esses lugares energéticos, e tomar o comando da energia.
É por isso que esta Energia Nova é conhecida. Tão nova que todos os segredos
do passado não são importantes. Porque aqueles segredos do passado são
conhecidos por vocês. Vocês os têm agora. Nenhum professor da antigüidade
sabe mais do que vocês. Tobias sabe disto.
Sabem por que na verdade quer retornar? Porque ele quer estar com vocês. E ele
disse isso também. Ele quer estar com todos vocês, mestres deste planeta. Não
perderá a oportunidade de nascer, participar e ver da paz na Terra. Ele não vai
perder isso. O que isso lhes diz sobre quem vocês são e sobre o que podem fazer
Este é o ensinamento de Kryon; o ensinamento de Tobias. Não há diferenças em
nossas mensagens, e é por isso que estamos aqui. E assim é que nesta noite
ouviram duas mensagens como uma do outro lado do véu. E tudo o que fizemos
foi ressaltar a experiência de vida de um ser humano. O único pedido que temos
é que encontrem esse lugar em seu interior que vem do outro lado do véu que
lhes permite explorar com amor por mães e pais, irmãs e irmãos.
Quantos de vocês se apaixonaram por um animal? Não achou maravilhoso
quando ele lhe devolveu um olhar com aqueles olhos? E puderam ler os olhos do
animal. E eles diziam: “Eu sei quem você é; e eu também te amo”. Os animais
sentem. Agora, de onde veio isso? Pensam que faz parte da biologia do animal,
não pensam? Pensam que o vínculo que sentem entre entidades - animal, humano
- é biológico? Não é. Inclusive o animal sabe sobre o outro lado do véu.

Sabiam que um animal pode ver a divindade em vocês? Com certeza. É óbvio.
Que vão fazer com isto?
Querido ser humano, haverá um dia no qual poderão olhar para os outros e ver
Deus neles. Os antigos mestres lhe falaram assim… e assim será. Busquem por
isso. Saúdem a essa parte do ser humano primeiro, inclusive antes mesmo de
reconhecerem quem mais eles são. Quando um ser humano chega diante de
vocês, inclusive antes mesmo de darem-se conta de qual é seu sexo, vocês podem
amar o Deus neles? Se podem, esse é um atributo da mestria.
Que época para se viver! Como nenhuma outra na Terra. E Tobias é sábio, pois
ele vem se unir a vocês. Não é de se admirar que a sincronicidade esteja aqui esta
noite. Lembrem-se disso, Sintam-na.
Todas estas coisas que dizemos a vocês em amor.
E assim é…
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