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(Anders Holte canta suavemente a Canção do Retorno)

Tobias: E para o nosso momento final juntos... e assim é.
Oh queridos Shaumbra, queridos, queridos Shaumbra, ontem foram as emoções de Cauldre, e hoje,
surpreendentemente, são minhas emoções humanas. Eu não as senti por milhares de anos. Eu esqueci
como era chorar. Eu esqueci como era ter essas lágrimas descendo pela minha pele. E não sei por que
eu estou chorando (emotivo). Eu suponho que é porque estou me tornando humano.
Eu não posso dizer a vocês o quanto é bom, quanto tempo eu esperei para estar com todos e cada um
de vocês.
Oh Cauldre, pare de tentar deter as lágrimas. Eles não se importam. Deixe que elas desçam... Noossa!
Devem ser lágrimas de alegria, lágrimas de felicidade, por ver todos e cada um de vocês, para
compartilhar este momento porque não há nada melhor do que isto.
Eu tenho uma barba (alguns risos), e lágrimas nela, eu suponho, mas, oh Cauldre, você realmente
deveria mantê-la (risadas). Desculpe Linda (mais risadas).
Eu tenho minha túnica finalmente, mas, apesar de todas minhas insistências Cauldre ainda teve que
vestir um tipo de calça (um monte de risadas enquanto Tobias levanta sua túnica mostrando o
minhocão branco por baixo). E agora ele está sofrendo, porque ele é feito de um tipo de material que
realmente esquenta (mais risadas). E eu ainda tentei dizer a ele “A túnica – somente a túnica – é tudo
que precisa”.
(suspirando) Eu vou tomar uma taça de vinho. Espero que não se importe (Linda pergunta “Agora?”).
Agora. Oh, como tenho esperado! Como esperei por isso (a audiência ri e aplaude).
(Tobias aprecia o aroma de sua taça de vinho) Oh sim, esta taça de vinho, queridos Shaumbra, é um
símbolo de nossa vida juntos, da felicidade na Terra, de liberar todas as regras e regulamentos,
3

de confiar em si mesmo, de estar encarnado – exatamente como o corpo do vinho – estar encarnado
na Terra, celebrando tudo que a vida tem a oferecer, saboreando ... saboreando ... (risadas enquanto
Tobias aprecia o aroma do vinho novamente). Hummm... Norte americano, ligeiros tons de carvalho,
um traço de baunilha e nenhum amargo no olfato depois – simbólico de nossa jornada de 10 anos
juntos, simbólico de todo o vinho que todos vocês de todas as partes do mundo enviaram como parte
desta celebração.
Assim ... eu tenho esperado (Tobias dá um gole, e degusta-o com grande prazer) ... Ahhhhh! Oh, sim!
(a audiência aplaude). Oh, eu sou um humano outra vez. Ahhhhh ...
E então, estar com os amigos mais queridos que se pode imaginar, no espaço mais seguro do planeta
agora mesmo. Isto – isto é – o que há de melhor.
Façam uma respiração profunda. Saboreiem esta energia, este dia, esta celebração da vida. Aqui nós
temos conosco a essência de Kryon ainda. Eu posso senti-la bem aqui no palco. A essência de Quan
Yin, a essência dos Pleiadianos, a essência de Águia Branca e Mark, Chefe Joseph¹, mas
principalmente a essência de cada um e de todos vocês. É abundante. É abundante aqui neste lugar.
Está se expandindo enquanto falamos, mas vocês sabem disso, vocês podem senti-la.

Um Momento de Reequilibrio
Oh, queridos Shaumbra, eu os convido neste exato momento a fazerem uma respiração profunda e
abrirem seu coração e seu corpo. Tomem um momento aqui antes de entrarmos na discussão. Dêem ao
seu corpo a permissão para se curar. Ele sabe como, neste espaço seguro. Ele sabe como equilibrar as
energias. Sabe como se conduzir a uma vibração mais elevada. Oh, algumas vezes ele faz coisas que
vocês podem não entender. Vocês não compreendem porque têm um problema digestivo ou mesmo
uma dor nas costas, mas confiem no seu corpo. Ele não está trabalhando contra você. Ele é você. Ele
sabe como se equilibrar, e se reparar e curar.
Dêem a ele permissão neste instante para fazê-lo e não faça pequenos ajustes nele. Não baguncem o
natural processo de equilíbrio, não passem por cima da sabedoria do corpo. Não sufoquem o corpo
com tantos remédios.
Façam um respiração profunda e neste espaço perfeito deixem sua mente se equilibrar. Ela esta
passando por um processo diferente de qualquer outra coisa que já passou. Ela está liberando vocês e
ele, o seu intelecto. Ela finalmente viu a luz e a luz é consciência divina. A luz permite ao intelecto
humano se expandir, sair de sua prisão, ir além de quaisquer limitações que já foram impostas a ele.
Respirem profundamente e neste espaço divino que compartilhamos acolham o seu espírito. Ele esteve
afastado por mais tempo do que eu mesmo estive longe de vocês. Ele esteve esperando unir-se a você
nesta celebração de vida e agora ele pode. Você não tem que consertar nada; não tem que renunciar ou

___________________
¹ Referindo-se aos canalizadores anteriores
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perder nada ou aprender algo ou se tornar algo diferente de quem você é. Ele o ama porque ele é você
e quer estar aqui neste exato momento.
Vocês não têm que forçar nada. Esta é a bênção e a beleza desta nova era. Vocês não têm que
trabalhar nisto, têm apenas que escolher e então ser. Acontece naturalmente.
Respiremos profundamente neste momento de ser, de consciência do Eu. Incrível!
(pausa)

Sobre Sam
O amado Sam, minha próxima encarnação, está deitado em uma cama de hospital agora. Ele teve um
ligeiro acidente esta manhã, precisamente, e não coincidentemente às 11:11 de seu tempo. Como eu
lhes disse antes um tempo atrás, Sam tem alergias, não porque ele fez algo errado ou porque tenha um
carma desfavorável, mas isso fez parte da composição da nossa vida, para mantê-lo mais introspectivo
nos seus primeiros anos, para fazer com que ele realmente desenvolvesse suas sensibilidades, para
mantê-lo em seu próprio espaço divino. Muitos de vocês têm tendência a alergias neste momento, não
é? Fungando, tossindo e espirrando, exatamente como Sam.
Sam acidentalmente tomou muitos remédios nesta manhã. Ele teve um sério, um sério ataque de
alergia e se esqueceu que já tinha tomado certa quantidade antes. Quando ele subiu em sua bicicleta, e
estava passeando em direção a cidade, ele não estava prestando atenção. Algo aconteceu e ele bateu
com força a cabeça em um carro. Ele quebrou vários ossos em seu corpo. Ele foi a nocaute,
inconsciente. A ambulância veio e o levou para o hospital, mas nada sério. Nenhuma ameaça de vida,
mas o bastante para neutralizá-lo um pouco.
Ele está dormindo neste exato momento em seu quarto de hospital. (Tobias procura por uma bebida e
Linda oferece água) Água ou vinho? (risadas e aplausos) Meu Deus, depois de dois mil anos!
Enquanto ele dorme agora em seu quarto de hospital, eu estou me infundindo graduadamente, eu estou
incorporando – o divino, não apenas o de Tobias, mas de tudo o que eu sou – para dentro dele.
Algumas vezes isso é necessário, queridos humanos, às vezes é preciso sair da mente, sair da
densidade da energia aqui da Terra. Algumas vezes, é necessário sair fora, e durante este processo
neste momento eu estou entrando, me envolvendo dentro de Sam. E eu posso senti-lo.
Eu posso senti-lo da maneira que estou com Cauldre e com vocês. Sinto-me um tanto mais perto, mas
ainda mais distante de uma velha maneira. E eu sinto muito mais humanidade agora e uma coisa
chamada dor. Sinto-me muito mais vivo, de certo modo. Eu sinto a excitação desta aventura no corpo
humano e eu estou apreensivo. Eu compartilhei com vocês que o esquecimento começou meses e
meses atrás, quando eu estava me tornando mais Sam e menos Tobias. O esquecimento sobre o lugar
de onde viemos, quem realmente somos.
E depois enquanto me permitia chegar mais e mais perto de entrar na forma humana, eu parei. Disse:
“Não vou mais jogar esse jogo”. Oh, era sedutor, eu pude sentir a atração em meu espírito, eu pude
sentir a atração que essa energia sedutora da Terra querendo me fazer esquecer, e eu pude sentir uma
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parte minha querendo fazer esse jogo – de esconde-esconde. Mas tão intensa quanto fosse essa
sedução, eu disse: “Não faremos isso desta vez. Vamos incorporar completamente nesta forma
humana e vamos fazer lembrar.” Oh, eu sei que haverá épocas, lapsos de esquecimento, Haverá
épocas em que eu ficarei tão envolvido em ser um garoto, um adolescente com meus romances, que
eu me esquecerei. Mas eu trouxe a chave comigo.
E sabe o que? Vocês a trouxeram com vocês também. Vocês não têm que esperar sair de seu corpo
físico e voltar aqui, sempre a tiveram, e vocês podem fazer essa escolha para se lembrar,
completa e claramente.
Mas, eu darei a vocês uma dica, se permitirem. Não é o que pensam que é. Vocês estão esperando por
um grande, enorme flash de luz. Estão esperando pela super inteligência. Estão esperando por
habilidades psíquicas, ser um mágico. Isso é uma coisa do velho humano. A lembrança do divino é
absoluta simplicidade. Pureza. Não precisa ter essa grandiosidade humana. Não precisa fazer truques
de festa. Não precisa impressionar outras pessoas. E, o mais importante, não precisa impressionar a si
mesmo. Não precisa consertar nada. E definitivamente não precisa de metas. Metas são muito
humanas. Ela é pura, simples e completa em si mesmo.
Assim, enquanto eu estou me infundindo, incorporando minha energia em Sam, vamos conversar um
pouquinho. Mas, vou convidá-los a sentir esta experiência de retornar, de voltar, de Sam e eu a fazer
nossa conexão – mas vocês estão fazendo sua conexão também.

To Be Us – Para Sermos Nós
Ontem Kuthumi contou uma história, um pouco de minha origem. E ele falou sobre os tempos na
Atlântida e os tempos abaixo da Terra. E ele falou sobre a volta à Terra e a história de Tobias. Mas eu
vou compartilhar um pouco mais com vocês hoje.
Eu sou, de fato, Tobias – pelo menos, por mais alguns preciosos minutos – mas, o conceito de
Tobias como um todo é realmente todos nós. Todos nós. É o meu ser alma que foi Tobias há 2.500
anos, entretanto, foi um acordo que todos nós tivemos, que combinaríamos nosso amor,
combinaríamos o nosso desejo, nós nos juntaríamos nesta coisa chamada Tobias – To Be Us – Sermos
Nós. Sempre fomos nós – você e eu, a pessoa ao seu lado, aqueles que assistem pela Internet –
sempre foi sobre todos nós. To Be Us – Para Sermos Nós. (N.T. Tobias aproveita os sons parecidos
em inglês de seu nome para fazer um jogo de palavras falando do acordo feito por Shaumbra "De
Sermos e Estarmos Juntos")
Nós escolhemos isso no lugar de um tipo tradicional de que chamariam de energia arquetípica ou
consciência coletiva, os tipos que vocês viram em Yeshua e alguns dos outros, desta vez traríamos
nossa essência simultaneamente carregada no meu próprio ser de alma, e ajudaríamos a introduzir
oficialmente a chegada de um novo tempo na Terra. Isso começou há milhares e milhares de anos
atrás.
Vocês colocaram partes de si mesmos dentro de Tobias. Nos reunimos todos e há aproximadamente
2.000 atrás vocês começaram a semear a Terra com a consciência crística, sementes que germinaram
no decurso de milhares de anos passados, e estamos aqui hoje sinalizando esta era da Nova Energia
para a humanidade.
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Desde então, vocês têm sido partes integrantes de Tobias. É o que os atraiu a este trabalho. É o que os
atraiu para os outros Shaumbra. É o que os motivou a saírem juntos para esta jornada, sentindo como
é passar por uma reencarnação em corpo físico, como é trazer o divino, como é enfrentar os desafios
da Velha Energia humana, como é sentir como se perdessem tudo, como se entrassem na escuridão.
Vocês tem sido parte desta energia chamada Tobias – To Be Us – Para Sermos Nós.
Então, hoje, assim enquanto eu estou me incorporando em Sam agora , vocês estão também passando
pelo seu próprio processo de retorno. Essa parte de vocês que foi parte de Tobias, retorna para vocês
neste momento. Enquanto eu estou fazendo meu retorno ao corpo de Sam, essa parte de vocês está
retornando a vocês agora. Vocês estão também passando por um processo de renascimento bem neste
exato momento.
Em alguns poucos minutos, a essência de Tobias não mais existirá. Não é mais necessário. Vocês se
tornarão o seu próprio Tobias. Eu me tornarei o meu Tobias, Linda se tornará o dela. Tobias não
continuará mais, porque todos nós vamos possuir nosso próprio Eu sagrado.
Em outras palavras, queridos Shaumbra, é a formatura. Chegamos aonde pretendíamos; estamos
licenciando Tobias, enviando-o de volta ao Lar donde ele proveio.
Respirem profundamente e sintam este retorno... não apenas o meu, mas o de todos nós. Vamos
brindar a isso!
(pausa)

Questões
Assim neste momento importante eu sei que há perguntas em sua mente. Eu sei que vocês se
perguntam ... querem saber, “Eu estou pronto?” Eu posso sentir isso. “Eu estou pronto?” Parte de
vocês está dizendo sim. Parte de vocês está tão pronta para seguir adiante, mas há essa outra humilde
voz: “Eu estou realmente pronto, Tobias? Talvez outros Shaumbra estejam, mas eu estou?”
Eu olho vocês – todos e cada um de vocês – e eu sei que vocês estão prontos. Talvez um pouco
passados, super maduros! (algumas risadas). Sim, vocês estão prontos. Sabem, um humano pode
estudar e estudar e estudar e ter uma vida após vida após vida na Terra, pensando que existe algo mais
que eles têm a fazer ou a preparar. Mas no momento em que dizem, “Eu estou pronto”, então é a hora.
Então é a hora.
Vocês têm que fazer essa escolha dentro de si mesmos. Vocês estão prontos? Vocês têm que dar uma
olhada nas mudanças também. Vocês não vão saber necessariamente o que são essas mudanças porque
até mesmo nós não sabemos. Nós conhecemos coisas como a sua biologia que está mudando, sua
mente que está mudando, seu intelecto, a maneira que vocês fazem coisas. Mas outras mudanças em
sua vida nós realmente não sabemos. Mas, nós sabemos de uma coisa – é uma evolução. É uma
abertura e uma expansão. Não um colapso. Vocês não perdem nada. Vocês se abrem.
Vocês têm que dar uma olhada nas mudanças que chegarão em sua vida e farão sua decisão – “Eu
estou pronto?” – entretanto, eu olho vocês e sei que cada um e todos vocês estão.
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A outra pergunta que estão fazendo, em alguma parte de vocês, neste exato momento – e eu tenho
uma profunda simpatia por esta pergunta, porque eu a estou sentindo neste instante em mim. A outra
pergunta é: “É real?” Isso é real? Vocês estão criando tudo isso? Vocês estão delirando como já
ouviram de algumas pessoas ou talvez de um monte delas? Esta coisa chamada Nova Energia e
Espírito e as outras esferas – é real ou vocês estão somente tendo um tremendo desafio encarando a
realidade física que são obrigados a inventar estas coisas?
Queridos amigos, outra vez, vocês têm que tomar essa decisão, sozinhos. Se escolherem, então é real.
É real. Se vocês quiserem jogar o jogo de negar ou fingir, bem, então a realidade se altera e muda e se
torna muito embaçada e confusa. Vocês ouviram isso de Kryon, vocês ouviram isso de muitos, muitos
outros, de Adamus, de Kuthumi. Há muitas moradas – muitas moradas – e esta porem é única. Esta
é realmente importante. É uma luz brilhante na esfera de Tudo o Que É, mas há muitas moradas.
Existem muitas realidades. Se escolherem que esta é real, que esta jornada de abertura de consciência
é real, então ela é.
Próxima pergunta, a que está na mente de muitos de vocês. “O que eu faço? O que eu devo fazer
Espírito? O que eu deveria fazer depois?” E eu digo a vocês, Shaumbra, vocês vão sair desta sala ou
deixar este topo da montanha e fazer essa pergunta: “E agora?” É uma pergunta natural. “O que eu
devo fazer, o que os Shaumbra deveriam fazer? Que diabos Saint Germain vai fazer?” (risadas). Essa
é uma pergunta natural. O que eu devo fazer?
E minha resposta a vocês, a que eu dei a vocês na Câmara do Rei da Grande Pirâmide não há muito
tempo – não importa. Não importa.
Não importa, porque vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem. Vocês não têm carma. Vocês
não têm contratos. Não são obrigados a nada – exceto se escolherem. Não importa porque o que
vocês fizerem vai ser divino. Somente, por favor, façam algo. Mantenham essa energia se
movimentando e fluindo, não por mim, não pelo Espírito, mas por causa de sua própria evolução e
expansão.
Vocês vão se sentir fisicamente melhor quando estiverem se expressando. O espírito é expressão e
expansão. Vocês são espíritos, e então, expandam-se e expressem-se.
Nós falamos sobre isso antes. Foi uma teoria, mas coloque-a em uma aplicação prática – não importa
o que vocês fizerem. Vocês têm medo de errar. Eu posso compreender, ao chegar tão perto da Terra
neste momento. Vocês não querem fazer a coisa errada ou a escolha errada, mas uma das coisas que
Adamus vai trabalhar com vocês é observar como, na Nova Energia, isso responde como a Velha. Não
vem a ser bom ou mau. Segue para uma natural – o que vocês diriam – evolução ou reequilíbrio
natural por si só, sem que vocês tenham que empurrá-la morro acima ou arrastar-la pelas suas costas.
Tentem fazer alguma coisa. Vocês são seres evoluídos, iluminados. Vocês não vão cometer erros
deliberadamente ou machucar as pessoas. Entretanto um aviso – porque eu estou sentindo o gosto
desta condição humana agora e tendo uma lembrança – vocês vão fazer coisas por amor – por amor
próprio – vocês farão coisas que machucarão outras pessoas, mas não é porque o fizeram
conscientemente; é por causa da maneira que elas respondem. Elas querem que vocês sejam de uma
certa maneira. Elas estão se alimentando ou reagindo ou jogando com vocês de uma certa maneira e
quando vocês cortam esse jogo, algumas delas vão se sentir magoadas e vão tentar colocar a culpa em
suas costas. Mas não é sua culpa.
Façam qualquer coisa, façam alguma coisa. Curtam a vida.
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Próxima pergunta – a quarta pergunta. Vou precisar de uma bebida para isto! (Tobias sorri e dá
outro gole no vinho) Eu não tenho certeza se é por causa do vinho ou porque eu estou chegando mais
perto de Sam agora, mas uau! ...
A quarta pergunta que vocês fazem: – “Quem estará lá para me apoiar? Para trabalhar comigo? Para
me ajudar? Você está partindo – ou retornando – Tobias, mas você disse exatamente que Tobias está
se licenciando agora. Não vai existir da maneira que existia. Quem vai me ajudar?”
Queridos Shaumbra, há legiões de seres angélicos esperando para trabalhar com vocês, esperando para
transportar ou levar as energias de um lado para outro entre o reino físico e os reinos angelicais,
esperando aí por vocês, mas eles receberam instruções rigorosas de vocês. “Não o façam por mim.
Não tomem decisões por mim. Não façam acontecer por mim. Não o façam por mim. Ajudem-me,
apóiem-me, estejam lá por mim, ajudem a equilibrar as energias, ajudem a trazer as energias para me
servirem”, porque todas as energias estão esperando para servi-los, se vocês as permitirem.
Há legiões de anjos que estão prontos. Eles não são seus guias. Eles não estão aí para solucionar seus
problemas. Eles estão aí para amá-los e eles estão aí para ajudar a expandir e distribuir as energias
pelas dimensões e então de volta a vocês, para vocês as usarem.
Queridos Shaumbra, vocês também têm uns aos outros. Que incrível conexão de amor ao longo dos
anos que tiveram. Podendo usar a tecnologia moderna para conversar instantaneamente com outros,
para compartilhar suas histórias. Oh, continuem a compartilhá-las, por favor, porque vocês não estão
apenas compartilhando um email ou algum bate-papo, no qual Sam está um pouco viciado. Vocês
estão compartilhando energias que vão além da Internet.
Como sabem, o próximo passo além da Internet é uma verdadeira comunicação sem fio sem ter todos
aqueles aparatos. Vocês vão aprender como se comunicar sem nenhum equipamento, nem mesmo seus
“iPhones” ou blackberries e vocês vão aprender a fazer isso de uma maneira muito eficiente, muito
clara.
Vocês têm uns aos outros. Têm esta coisa chamada Círculo Carmesim. Vocês têm uma equipe que ...
eu quero tomar um momento. Eu conheço o que Cauldre falou sobre isso, mas eu quero adicionar
minha própria contribuição a isso. Vocês têm o que vocês chamam “o staff”. Estes são aqueles que
trabalham todos os dias, voluntários para trabalhar em seus encontros, que ajudam a introduzir a
energia. Eles estão fazendo muito mais do que aparecer aos olhos. Eles não estão apenas trabalhando
no computador e pagando as contas e despachando as mercadorias. Eles são um foco de energia para
os Shaumbra. Eles estão exatamente no meio dela. Eles estão ajudando a distribuí-la. Eles estão
ajudando a expandir todas as suas energias. Não é somente o trabalho humano que eles são
requisitados a fazer. Não é só girar os botões nas caixas de controles e equipamentos ou fazer várias
outras coisas, como planejar os workshops. Eles estão diretamente no foco da sua energia.
Ame-os, porque alguns dias isso é devastador. Alguns dias eles estão sentindo os seus desafios, suas
dificuldades, seus ... Alguns dias eles estão sentindo quando vocês têm desejo de deixar a Terra ou
raiva de outros humanos ou se detestando. Porque eles estão no sistema, estão sentindo-a. Eles
concordaram com isso por amor a vocês. Ame-os também.

O Retorno
Quem mais vocês têm? Quem mais vocês têm? Bem, eu estou voltando em só uma questão de
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minutos. Eu estou retornando. Eu estarei aqui. Como Kuthumi estava dizendo ontem, até agora,
isso não foi possível para ... bem, eu tenho que rir quando vocês dizem mestres ascensos ... é somente
um ser soberano. É tudo o que é. Mas não tem sido mesmo possível para um ser soberano voltar à
Terra em corpo físico.
Assim nós temos voltado, as legiões de seres soberanos – aproximadamente 9.000 – nós estamos
chegando a vocês através dos canalizadores. Nós estamos chegando a vocês através de médiuns e
paranormais e de outros tipos e maneiras. E alguns, como Adamus, podem criar uma ilusão temporária
de estar em forma humana, porem desaparece depois de não mais que um dia ou dois. Nós estamos
voltando de diferentes maneiras – sarças ardentes (risadas) e todos estes diferentes efeitos que
experimentamos com vocês de vez em quando, alguns fantasmas de vez em quando. Mas, eu estou
voltando.
A física espiritual se desenvolveu bem para que eu pudesse fazê-lo. E sabem, quando eles pediram por
voluntários no outro lado e no clube do Terceiro Círculo. Eu levantei a minha mão primeiro. Eu mal
podia esperar para voltar.
Mas vocês sabem de uma coisa? Na próxima semana haverá mais dois mestres ascensos que estarão
vindo à Terra. Um, em um parto natural, outro através de um jovem corpo concha. Até o final do
próximo mês, haverá mais de 30 mestres ascensos que renascerão na Terra. Até o final do ano, haverá
mais de 120 mestres ascensos que terão renascido na Terra. E pela metade do próximo ano, haverá
mais de 1.516 mestres ascensos encarnados na Terra por vocês. (a audiência aclama e aplaude)
Eles estão vindo se juntar a vocês. Eles não estão vindo para salvá-los. Eles estão vindo por causa de
vocês, porque vocês ajudaram a mudar a consciência da Terra. Vocês tornaram isso possível para que
os seres soberanos voltassem. Eles vão se juntar a esta esfera da qual seu orador² falou ontem – esta
esfera – e eles serão luzes brilhantes. Eles vão ser pontos de consciência na Terra, e os pontos de
consciência deles vão se conectar aos seus – e eles estarão aqui por causa de vocês.
Eles estão vindo atrás de vocês, por assim dizer (leves risadas na audiência). Eles estão chegando ...
seguindo-os (muitas risadas). Eles estão seguindo vocês, em seus passos e muitos deles vão passar
exatamente o que eu estou passando – um pouco de sonolência, um pouco de esquecimento. Eles
não estão simplesmente voltando e sabendo de tudo instantaneamente. Eles vão ter este tipo de
período de ajuste.
Estes mestres ascensos que retornam à Terra vão trabalhar com vocês de muitas, muitas maneiras –
algumas muito humanas e diretas, algumas nas outras esferas fortemente ligadas à Terra – mas eles
vão trabalhar com vocês para levar a consciência deste planeta a um nível inimaginável ao longo das
próximas décadas. Esta é a mudança. Ela está acontecendo neste exato momento. Como Kryon disse
antes, não esperem até 2012. Vocês vão perdê-la.
Quando os mestres ascensos voltarem e se conectarem com vocês, coisa que eles farão – eles irão se
conectar energeticamente com vocês – isto vai causar grande mudança na Terra, uma mudança
continuada na Terra. Vai fazer com que os mestres humanos – vocês – sigam em frente.

_________________________
² Wolfing von Rohr
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Os seres soberanos, os mestres ascensos que agora retornam à Terra vão precisar de orientação,
particularmente em seus primeiros anos. Eles vão precisar dos livros que vocês escreveram. Podem
imaginar o momento que um livro que um de vocês escreveu cair nas mãos de um mestre ascenso
desperto, lembrando a esse mestre ascenso de tudo o que ele é? Uma aula que vocês dão, uma canção
que vocês cantam.
Vocês compreendem totalmente agora o que vocês têm feito aqui na Terra? Vocês entendem agora por
que Kryon, Kuthumi, Adamus e Tobias têm falado com vocês? Não sacaram essa. Não
compreenderam. Vocês esqueceram quem vocês eram. Vocês esqueceram o mestre que são.
Vocês ajudaram a preparar o caminho. Vocês ajudaram a abrir as portas, não de tal maneira que os
mestres ascensos pudessem chegar e ensiná-los, mas para que vocês pudessem trabalhar ombro a
ombro, lado a lado com eles.
Vamos respirar profundamente e reconheçam – por favor, admitam – quem vocês são.
(pausa)

A Despedida
Neste exato momento, Sam está ouvindo uma voz – deitado, dormindo profundamente em seu
quarto de hospital – está ouvindo uma voz. E essa voz, ficando muito alta em sua cabeça neste exato
momento, essa voz está dizendo: “Quem Eu Sou? Quem Sou Eu?” Ela surge através do tempo e
espaço. Sam está ouvindo-a em seu corpo físico. “Quem Sou Eu?”
(Tobias abre seus olhos)
E então com os olhos abertos, ele diz: “Eu Sou o Que Eu Sou! Eu Sou o Que Eu Sou!”
(muita emoção). E agora, queridos Shaumbra, eu vou pedir a cada um e a todos vocês para abrirem
seus olhos a quem vocês realmente são, ao motivo de estarem realmente aqui na Terra, ao motivo de
termos feito esta jornada juntos. A mais incrível jornada de amor que eu talvez jamais poderia
imaginar.
Como tem sido uma honra trabalhar com cada um e todos vocês, compartilhar suas tentativas e
tribulações, compartilhar seu amor, compartilhar suas realizações e compartilhar suas descobertas. Eu
peço a cada um e todos vocês para abrirem seus olhos agora, para quem vocês realmente são
Vocês têm muitos dias, meses e anos à sua frente. Vocês têm muitas coisas que podem fazer, que
vocês podem se tornar. Está totalmente aberto a vocês.
Os mestres ascensos vão estar aqui em breve. Eles vão olhar para você, nos olhos, exatamente como
eu estou fazendo neste instante. Fique com seus olhos abertos e, um dia um jovem poderá se
aproximar de você e dizer: “Eu Sou o Que Eu Sou”.
E assim foi.
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(Anders Holte canta Over The Rainbow)
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