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И така скъпа Шамбра, събираме се в нашата енергия отново 

заедно в това прекрасно време от годината, празнично за 

толкова много от вас, когато вашата календарна година 

приключва...цялата дейност...завършвате проектите и 

плановете си. И сега можете да се наслаждавате и да 

празнувате. Можете малко да се поотпуснете. Можете да 

огледате всичките си постижения, всичко до което сте 

стигнали и разбрали през изминалата година. Можете дори с 

нетърпение да очаквате следващата година, от гледна точка 

на Новата Енергия...без очаквания...с разбиране, че тя 

наистина идва към вас. 

 

Както вече казахме по-рано, обичаме музиката на хората. В 

нея има толкова много душа. Тя ви разказва истории. 



Слушате историята, в която никога не сте сами. Аз, Тобиас 

мога да кажа това: „ Вие никога не сте сами!“ Но когато 

слушате пеенето...изразяването чрез музиката, скъпи 

приятели-това е радост за нас. 

 

Молим ви сега, Шамбра да отделите минутка и да усетите, да 

отворите сърцата си и да усетите как всички ние навлизаме 

във вас. Разбира се, прохода наистина е отворен, така че да 

можем да влезем. Вие сте ни поканили. Пуснахте ни в това 

пространство. 

 

Молим всички вас да се отворите и да усетите, да дишате, 

защото днес във въздуха има нещо особено, нещо 

специално. Това преди всичко е Новата Енергия. Вие я 

създадохте. 

 

Отделете минутка за да усетите тази Нова Енергия и това, 

което тя носи. Позволете на Новите Енергии да протекат 

точно сега–не ангелите, не Тобиас-а Новата Енергия. Усетете 

моделите докато протичат във вас. Усетете динамиката на 

енергията, свалете щитовете и бариерите си и останете в 

пространството, където да можете да ги усвоите точно сега. 

Просто позволете на всички тези енергии да влязат във вас. 

Ще спрем за минутка, за да можете да усетите какво е, когато 

те навлизат във вас. 

 



Разбирате ли...енергиите протичат. Те протичат във вас, 

привнасяйки ви Ново осъзнаване, привнасят ви Нови навици 

и таланти и възможности, привнасят ви разбиране...но 

толкова по-различни от тези, които сте имали преди. Това е 

едно от най-големите предизвикателства за Шамбра. Вие 

знаете, че всичко се променя. Знаете, че всичко става до 

голяма степен различно. Но в търсенето на отговорите, вие 

продължавате да поглеждате назад, в Старото пространство. 

В живота си, вие продължавате да се опитвате да 

предизвикате във въображението си някакви неща, опитвате 

се да накарате събитията да се случат. Те ще се случат във 

всеки случай. Опитвате се да прилагате сила и да се борите 

със събитията в реалността си. 

 

Използвайте този момент, за да усетите как идват към вас. 

Тези енергии на вашето съзидание. Сега те протичат във 

вашата реалност като на Божествен човек- във седящите тук 

в залата на столовете, в слушащите през интернет. Усетете 

какво е когато тези неограничени от никакви условия потоци 

от енергия се вливат във вас. 

 

Днес имаме много специален гост. Енергията на нашия гост е 

много проста, много любяща, грижовна. Нашия гост няма 

планове. Той е изпълнен със състрадание и любов към вас. 

Мина много, много време преди да си позволите истински да 

усетите това-тази същност, която сме довели днес. 

 



Има страшно много неща, които ви разделяха от потенциала 

на нашия днешен гост. Но сега е подходящия момент да го 

въведем. И така молим ви за момент да си изключите 

главата, да се отпуснете, да се усетите на най-дълбочинно и 

свещено ниво, вътре в себе си...докато каним енергията на 

Елохим, енергията на Бог. Какъв гост сме довели! Енергията 

на Бога, на Духа, Всичко Което Е...проста, любяща, 

безусловна...не някакъв си там човек с бяла брада, който 

седи на огромен трон. 

 

Сега е момента да се освободим от очакванията и от мислите 

за това какъв си мислите, че е Бог...не е някаква осъждаща 

същност...не е този, който има някакви 

предпочитания...абсолютно различен е от изображенията му 

в светите ви книги. За нас е толкова трудно изобщо да го 

определим, за това няма и да се опитваме-за това и вие не 

затъвайте в размисли, в опити да разберете това. Нека 

просто кажем: „ Това е просто. Това е любов. Това е 

безусловно състрадание. 

 

Разбирате ли, в предишните ви пътешествия вие се 

опитвахте да намерите Бога. Вие чакахте външни 

проявления. Очаквахте нещо да се появи пред вас. През този 

живот вие отново и отново молихте за знаци. Молихте да 

маркира присъствието си по някакъв начин. До голяма степен 

това не стана, за да не ви разсейва...за да не си мислите, че 



Бог е нещо външно...за да не си мислите, че Бог идва само от 

време на време. 

 

Духа винаги е бил вътре във вас, но в известен смисъл е бил 

спящ. Сега любовта на Бог, Бога който сте вие, Бога на 

всичко, Елохим може да влезе и да бъде с вас. Когато се 

опитвате да разберете това, когато се опитвате да го 

поберете в ума си-което някои от вас се опитват да направят-

това се оказва трудно достижимо, не е ли така? Изплъзва ви 

се. Това работи със сърцето, чрез душата и чрез духа. 

 

Бог не се поддава на обяснения или определения, защото 

той просто може да бъде Същност ( is-ness). Можете ли сега 

да се отворите и да я усетите Същността на Духа тук в тази 

зала? Можете ли да се намирате на такова място в самия 

себе си...и да знаете, че присъствието на Бога е в молекулата 

на въздуха...в клетките на вашето тяло...в светлината 

наоколо? Същността на Бога танцува в огъня. Той протича 

във вас чрез храната, която току що сте изяли.  

 

Но Бог не е безлик. Бог не е просто енергия. Бог притежава 

характера на цялото творение...обича Всичко Което Е. Бог 

има особено присъствие вътре във вас и във всичко около 

вас. И е уместно този ден, на тази среща, след 

неотдавнашното изравняване на звездите, енергията на Бог 

да бъде тук. 



 

Не съществува такова отделено място наречено „ небеса.“Не 

съществува някаква далечна точка, в която се намира 

енергията на Духа и в която тя да се ограничава. Всичко това 

е наоколо. Той винаги е бил във вас, в очакване да влезе. 

Това е просто. Това е любов. Това е безусловно 

състрадание. 

 

Позволете си да усетите енергията на Духа вътре във вас. И 

усетете характера...усетете топлина и любов...и отново не се 

опитвайте да определите, недейте. В момента в който 

енергията на Бог се определя, тя веднага се променя. Това 

веднага я ограничава. Това е трудна концепция за хората, 

които винаги действат чрез разума, които сега отварят 

сърцата си. Можете да започнете да усещате истински. 

 

Има още една група гости, които искахме да поканим в 

Аления Кръг. Разбира се, когато се събираме с вас, 

присъстват много, много същности. Много от тях седят в 

това, което наричаме Втори Кръг или Трети или Четвърти 

Кръгове, които ви заобикалят. Техните енергии не идват чак 

толкова близко, за да–както се казва да ви повлияят. Но има 

гости, които идват и сядат непосредствено с вас, които идват 

във вашето пространство, в домовете ви, в холовете ви, в 

пространството на срещите ви тук, в тази планина, на това 

красиво място на сбирката на Шамбра. 



 

Ще наречем гостите си днес-как да кажа...трудно е да го 

предам с човешки думи, за това няма да наблягам на 

произношението. Но бихте могли да ги наречете „ Дъщерите 

на Изида“ и те идват днес. Те започнаха да протичат във 

вашата реалност, във вашето пространство непосредствено 

след енергията на Хармоничното Съглашение. Те ще останат 

тук за известно време, работейки с вас, за да изцелите 

раните на Изида, за да обедините мъжкото и женското. 

 

Те идват днес в група от тринадесет. Дойдоха от ордена-на 

сестринството...или отново думите ни ограничават. Далече в 

небесните ареали, те поддържаха баланса на тази женска 

енергия, помагайки постоянно в усъвършенстването и 

удържането на пространство за нея, знаейки, че този женски 

аспект във всички вас, във всички ангели се готви да се 

отправи на пътешествие през много опитности. По такъв 

начин тази група, дъщерите на Изида, Ордена на Сестрите на 

Изида, останаха за да удържат енергията на баланса. 

 

И сега те влизат, знаейки че вие сте избрали изцеление чрез 

повторно обединяване на всички енергии. Те идват 

днес...особено за тези, които преживяват някаква борба, в 

лекуването на стари рани...преживяват усещането, че са 

недостойни за да пуснат...преживяват чувство на срам за 

това, което са правили в миналото...и за тези от вас, които са 

били подложени на физическо насилие. За вас, жени които 



сте били подложени на физическо насилие, това беше знак, 

че не сте достойни, че сте се отворили за това насилие. Сега 

дойде време да изцелим това. 

 

Вашите рани, мили, са много дълбоки...белезите, останали 

след първичните рани на Изида. И след това имаше бреме, 

което поехте върху себе си в този живот и в някои предишни 

живота...покорявайки се 

на мъжката енергия, която прояви към вас физическо 

насилие...а също и емоционално и умствено...и ви накара да 

се затворите...накара ви да спрете...накара ви да отидете в 

пространството на страха и недоверието в себе си. 

 

Сестрите на Изида, дъщерите на Изида дойдоха днес, за да 

бъдат с всеки от вас. Време е да преобразуваме това. Как да 

го направите? Първо ще започнете с дишане и отваряне 

отново на чувствата си. Станали сте толкова затворени. 

Толкова дълго сте търсили разрешения по всякакви странни 

начини. Както знаете сърцата ви бяха затворени. Толкова 

дълго търсихте удовлетворение и признание по други начини. 

 

Време е да приемете, че носихте бремето на цялата 

женственост, за целия орден на Изида. Време е да 

разберете, че вие сами се преведохте през този опит на 

насилие, както от името на всички жени от вашата култура и 



вашето общество, така и на жените от Ордена на Изида. Вие 

позволихте това да стане-да преминете през дълбините на 

скръбта, болката и дълбините на разбирането, чистото 

разбиране. Ние знаем, че се борите с това. И че изпитвате 

трудности поради това, свързани с отварянето. 

 

И така, действителна, действително енергиите на тази група 

от Изида идват, за да работят с вас. Те ви молят да бъдете 

отворени и искрени със самите себе си, дори ако не можете 

да бъдете такива с тези около вас, дори ако не можете да 

бъдете такива с вашите консултанти и посредници. Бъдете 

открити сами със себе си и честни по отношение на това, 

през което сте преминали. 

 

 

Разбирате ли...много от вас играят игра със себе си. Един 

вид си казвате, че сте причината за това събитие, че сте го 

създали, за да накарате човека да се отнася лошо с вас. 

Мислите си, че сами сте извикали това в живота си, чрез 

някакви изключително погрешни действия от ваша страна-

защото точно това са ви казали те и това е, което обществото 

продължава да говори. 

 

Пуснете тази представа и бъдете честни сами със себе си 

относно инцидентите, които са станали в живота ви. При 

някои от вас разбира се...това е било просто емоционално 



насилие. При други-физическо и емоционално. Вижте 

директно дилемата. Вижте точно какво е станало. И след 

това си простете. Имайте състрадание към себе си. 

Разберете, че сте го направили енергийно от името на Изида, 

но разберете, че вече не сте длъжни да го правите, че 

другите жени не са длъжни да го правят. 

 

Когато признаете, че сте готови да имате разбиране за това 

събитие-без да отричате какво е станало, но да имате 

разбиране за всички събития- тогава сестрите на Изида, 

дъщерите на Изида ще могат да работят с вас, помагайки ви 

да преобразувате тази енергия в мъдрост, разбиране и 

състрадание. Все още...толкова много от вас все още се 

държат за някои от тези стари рани, които имахте докато 

бяхте в човешка форма.  

 

Така ние внасяме цялата ви нужна помощ. Ще бъде трудно. 

Все пак няма да го смекчаваме. Ще бъде трудно за вас. Ето 

защо постоянно ви молим да са събирате с Шамбра, с 

другите хора. За да си говорите за вашия опит. 

 

Разберете, когато се отворите, когато преминете преработка, 

ще стигнете до ново разбиране и осъзнатост и ново усещане 

за интеграция. Разберете също, че когато преминавате през 

този най-труден опит- изцелявайки го, вие също така 

помагате на женската енергия да се изцели повсеместно. 



Правите го за себе си, но има ефект и последици за всички 

останали. 

 

На скоро се събрахме с вас по случай наречен Хармонично 

Съглашение. И това беше такова събитие...невероятно от 

наша гледна точка, от нашата страна на завесата. 

Наблюдавахме как седите заедно...как празнувате...как 

енергийно усещате въздействието на изравняването...как 

усещате съединяването на това, което е било разделено 

вътре във вас. 

 

Наистина това беше разделителния диамант, това, което вие 

наричате Звездата на Давид. Имаше две страни 

противоположни една на друга. И това имаше цел. Но дойде 

време да ги обединим. 

 

Вие започнахте процеса на 8 ноември. И той ще продължава 

да нараства и да набира сила, насочена изцяло към датата 

през 2007 год. За която говорехме. Вие дадохте началото на 

прекрасен нов начин за интеграция на всички тези енергии, 

възстановявайки отново Звездата на Давид така, както е 

била замислена. В деня, в който се събрахме, вие получихте 

вътрешен енергиен импулс. 

 



Но това също повлия на общото съзнание на Земята. Вие 

помогнахте да повдигнем не само вибрацията, но също и 

нивото на Новата Енергия. Разберете...вибрациите, както 

вече сме го казвали и преди са атрибути на Старата Енергия-

неща, които вибрират напред-назад. Вие помогнахте да 

повдигнем нивото на всички земни вибрации. Но също така 

помогнахте да нарасне това, което наричаме Нова Енергия. 

Новата Енергия не вибрира. Тя се разширява във всички 

направления едновременно. Тя се разширява навсякъде 

едновременно...което е съвсем различно от вибрационната 

енергия. 

 

Ако сте се събирали в момента на Хармоничното 

Съглашение, вие сте помогнали да се внесе повече Нова 

Енергия, за да направим енергията по-лека, за да могат Бога 

и Дома да дойдат тук, за да направим по-леки енергиите за 

Божественото вътре във вас, да се докоснете, разширите, да 

израснете. За нас това беше възхитително време, прекарано 

с вас. Разбира се, ще има и други постижения по пътя, други 

дати и моменти, които ще помогнат-както вие бихте казали-да 

закотвите тази енергия, за да и помогнете да навлезе.  

 

Но процеса вече започна. Промените се случват. Те стават 

точно сега във всеки от вас и чрез вас. За нас беше радост да 

споделим с вас тази процесия, церемония, това изцеление на 

много стара рана, която бихме определили като почти 



последната сериозна рана, която трябва да се изцели до 

настъпването на 2007 год. 

 

И така на срещата ни миналия месец ние говорехме за 

пътешествието ви и казахме, че то е към края си. Интересно 

беше да усетим вашата реакция на това, да видим какво 

почувствахте, какво си помислихте за това. Но 

пътешествието е към края си. Преминахте през такъв 

огромен опит. Борихте се. Работихте упорито. Преминахте 

през предизвикателства в живота си. 

 

Сега дойде време всичко да приключи. Няма какво повече да 

търсите. Няма какво вече да достигате в Старата Енергия. 

Пътешествието приключва. И започва майсторството. 

Пътешествието завършва. И започва удоволствието. 

Пътешествието приключва и започва реализацията и 

манифестацията. 

 

Няма вече какво да търсите. Няма нищо загубено, което да 

трябва да намерите. Вие просто си позволихте да преминете 

през този опит, който се оказа грандиозно пътешествие, 

мисия, за да намерите божественото, да намерите отговора. 

И това, което открихте, всъщност винаги си е било там. Но 

трябваше да преминете през това. Трябваше да преминете 

през това обучение, през всичките ваши животи, за да 

стигнете до пълното разбиране, че то винаги си е било там. 



 

Това много прилича на аналогията за готвача в 

кухнята...който прави всички приготовления...търси нови 

рецепти...готви нови блюда...добавя нови подправки...смесва 

различни съставки, за да разбере как действат...търси 

различни начини да създава аромати...търси различни 

способи да комбинира различни източници на енергия от 

хранителните продукти-всичко за да стигне до това което би 

било много удовлетворяващо. Всички вие бяхте готвачи в 

своите кухни, работещи за „ износа“, създавайки велик опит 

за гастрономите. 

 

Но сега приготвянето на храната приключи. Време е да 

седнете на масата и да се насладите...да усетите празника и 

тържеството...да опитате и усетите вкуса на приготвеното...да 

изпитате всичко, което сте направили до сега. 

 

Така че скъпи приятели, пътешествието наистина 

приключи...освен ако не искате да го продължите. Започва 

изцяло нов живот и майсторство. Всичко това ще се промени. 

Няма вече гонитби. Всичко идва към вас. Всичко ще намира 

пътя си към вас. Ще говорим отново и отново за това, докато 

наистина не го осъзнаете. То идва към вас. 

 

Сега вече няма нужда да избирате-как да кажа-

предизвикателства в живота си. Когато мислите за това, 



скъпа Шамбра...когато мислите за това огромно, подтискащо 

количество проблеми в живот си-то вече няма отношение към 

вас. Приемате го от другите хора. Приемате върху себе си 

проблемите и болките им. Поемате функцията на възпитател, 

която понякога води до зависимост. Това със сигурност много 

ви натоварва. 

 

Не се опиваме да бъдем много точни, но искаме да кажем, че 

днес 90% от проблемите, трудностите в живота ви са 

свързани с другите хора. И само малко количество с вас 

самите. Време е да пуснете всичко това също. В крайна 

сметка да признаете, че това съществува, но и да го пуснете. 

След минута ще поговорим за това. 

 

Понякога си мислите, че живота е много труден и сложен, 

така че ако пуснете техните проблеми и им позволите да 

живеят живота си-да изцяло!-вашата тежест ще намалее. 

Много от вас също така ще чувстват, че можете да направите 

много малко, защото сте така заети, в опити да се грижите за 

другите и да носите тяхното бреме. 

 

Но, скъпи приятели, сега ще ви разкажем колко много от 

всичко можете да направите в Новата Енергия. Абсолютно 

различно от Старата Енергия. Огромни възможности за 

работа. Новата Енергия подразбира изразяване. Тя не 

предполага проблеми или страдания или опити да се 



намерят отговори. Тя предполага изразяване. Това, което 

представлява Бог е изразяване, чисто изразяване. 

 

Дойде време за край на пътешествието и на вас да 

разберете, че след това всичко ще дойде при вас...да 

разберете че вие винаги сте имали енергия и таланти и 

способности, които са били латентни у вас. Били са скрити. 

Те очакваха точното време. 

 

Някои от вас имаха порив да бъдат музиканти, но мислеха, че 

са се родили в неподходящо за това семейство или че нямат 

вроден талант за това. Ще бъдете удивени, когато пуснете 

пътешествието си и навлезете в майсторството колко сте 

музикални, колко бързо можете да разберете какво всъщност 

е музиката. Вие ще имате напълно ново разбиране. Това ще 

бъдат не просто акорди и ноти. Това ще бъдат вибрации и 

хармонии и Нова Енергия-всичко работещо заедно. 

 

Много от вас не се мислят за много умни. Мислите си че IQ-то 

ви е по- ниско от на останалите. IQ-то от нашата страна на 

завесата...не е много интересно нещо. Това е начин другите 

хора да се сравняват едни с други-начин да доминират над 

останалите. 

 



Има понятие-да бъдеш умен и има понятие-да си мъдър. Но 

скъпи приятели, когато завършвате пътешествието си и 

навлизате в периода на майсторството, ще разберете, колко 

мъдри сте в действителност. И мъдростта ще ви помогне да 

манифестирате това, което наричате 

интелект...ум...способност да обхванете изцяло дадена 

концепция, както никога до сега...да разберете как работи 

всичко, без да преминавате през Стария училищен метод на 

обучение...без да трябва да изучавате скучни 

подробности...но да имате умението винаги да присъствате в 

настоящия момент...да имате възможност да държите 

цветенцето в ръката си и интуитивно да разбирате, как е 

устроено всичко. 

 

По-късно ще можете да отидете и да прочетете за конкретен 

научен процес. Но ще разберете повече дори от това, което 

може да знае учения за това-как живота идва в цветето и го 

създава. 

 

По такъв начин с края на пътешествието ви и встъпването ви 

в майсторството, ще имате абсолютно нов тип интелект-не 

просто интелекта на умния човек, Божествения човек. Да, ние 

знаем, много от вас вече го изпитват. 

 

Докато пътешествието ви приключва, не е нужно да се 

опитвате да разбирате хората. Не е нужно да се опитвате да 



разбирате разума им. И определено не ви трябва да 

използвате Старо Енергийните психологически принципи-да 

се опитате да раздробите всичко на парченца, за да ви 

помогне да разберете. Когато сте в обществото с други хора, 

вие можете лесно да почувствате и да четете техните 

енергии. Към вас ще дойде разбиране за тях. Ще имате 

съвършено ново ниво на разбиране и съчувствие към другите 

хора. 

 

Докато напускате Старото пътешествие и навлизате в 

майсторството, ще разберете, че това е много просто, скъпи 

приятели-да манифестираш финансово изобилие в живота 

си. Сега си мислите, че сте извън потока на изобилието, 

защото не разбирате стоковата борса или защото има само 

тесен кръг от хора, които разбират истински движението на 

парите, защото не сте счетоводител или финансов експерт. 

 

 

Когато прекратите пътешествието си и си позволите да се 

намирате изцяло в майсторството и изразяването в човешкия 

живот, изобилието просто ще дойде при вас. Възможностите 

в рамките на съществуващата структура, в рамките на 

текущата финансова структура-ще дойдат към вас, знанието 

за това как енергията-всичко което представляват парите- как 

протича енергията-ще дойдат при вас. 

 



Също така ще разберете, че запасяването и трупането, вече 

няма да служат нито на вас, нито на когото и да било. Да 

имате изобилие и да не го преживявате, скъпи приятели-така 

се губи целия ефект от него. Разбирате ли? При много от вас 

изобилието дойде в живота ви. И след това вие седите отгоре 

му и се страхувате, че то може да си тръгне. След това се 

чудите защо не идва повече и започвате да се страхувате. 

 

Ще видите, че когато кривнете от Стария път и преминете 

към нова точка на преживяване, точката в която живота става 

празник, ще можете да отидете и да си харчите пари. Кара ли 

ви това, Шамбра да се чувствате виновни? Да си харчите 

пари! Да си купувате неща! Нови пари ще се появят. Купете 

си обувки-по някога се уморяваме да ходим в крачка с вас и 

краката ви болят! ( смях) 

 

Скъпи приятели, като позволявате на пътешествието си да 

достигне края си, ще получите абсолютно нова представа за 

себе си и за това защо сте тук и защо изобщо сте дошли на 

това място. Няма да се борите с това. Ще получите 

божествено разбиране. Вие вече имате проблясъци. То вече 

идва във вас. 

 

И така, наистина е време да престанете да се суетите в 

кухнята. Дойде време да излезете от кухнята и да отидете на 

празника, празник който вие създадохте, празник който е 



много изобилен, така възнаграждаващ и така обогатяващ. 

Някои от вас може да се чувстват виновни заради това. Как 

мога да празнувам, когато в света има толкова много за 

вършене?Как мога да се наслаждавам на живота, когато 

хората страдат? След минутка ще поговорим за това. 

 

Сега искаме да споделим с вас една много проста мисъл, 

много проста концепция. Питате как работи всичко това така 

наречено Нова Енергия? Питате-кога, как, защо? Превъртате 

всички тези въпроси в главата си. Питате, кога аз Тобиас 

сядам и определям структурата и пътя- конкретните неща, 

които трябва да се правят всеки ден, за да привлечете това в 

живота си. 

 

Скъпи приятели, ние имаме малка тайна-тайна между вас и 

Бог и мен. Това ще стане във всеки случай. ( смях) Целия 

този преход в Новата Енергия и освобождаването от 

дуалността ще станат във всеки случай. Вие сте дали 

разрешението. Вие сте го позволили. Вие сте се отворили за 

него. Колелата се въртят. Движението започва. Енергията се 

подравнява. Това ще стане при всички случаи. 

 

Така, че вие може да се борите с това...и да работите против 

него...и да питате...и да се опитвате да го разберете...и да се 

опитате да разработите конкретни методи и начини, за да го 

направите наистина тежка работа. Или можете просто да 



знаете, че ще стане. Това ще се случи с вас или без вас. То 

става. Ще се случи в живота ви. 

 

Няма нужда да питате, дали сте направили верния завой или 

сте сгрешили. Нищо от това няма значение. Както вече 

казахме по-рано, сега не е важно в каква посока сте 

направили крачката-напред, назад, настрани или нагоре или 

надолу.  

 

Вие вече сте започнали движението. Духа във вас, Бога на 

Всичко, внася импулса в нужното място и в правилната 

посока. Това ще стане във всеки случай, това което вие 

наричате движение в Новата Енергия. То вече е станало. 

 

Да, вие преминавате през определени трудности и нещастия-

всички те са свързани с това, че вие се държите за аспекти от 

миналото, свързани с това, че не сте сигурни в това което ще 

стане в бъдещето. Но това ще стане. 

 

Казваме това специално на Шамбра. Ние не го казваме на 

целия свят. Болшинството от хората на Земята сега не са 

дали позволение за този процес. Така че те ще продължават 

да играят на играта на дуалност. Те ще продължават своето 

духовно пътешествие.  

 



Шамбра е малко по-различна. Вие позволихте. Вие ни 

позволихте да дойдем и да работим с вас. На най-

дълбочинно ниво вие си позволихте да станете Божествен 

човек. 

 

И така, ние питаме: „ Можете ли да се отпуснете и да се 

успокоите? Можете ли да знаете, че това просто ще стане? 

Можете ли да пуснете нещата, които могат да бъдат котви в 

живота ви и да ви задържат? Можете ли да не се 

притеснявате за това какво представлява този процес?“ И 

отново: това идва към вас. То просто се случва. 

 

Има толкова много които ви подкрепят, които вървят с вас. 

Ние помагаме да облекчим процеса. Чудехте се какво правят 

вашите посредници. Казвате на вашия посредник, че имате 

нужда от нова работа. Те си имат по-добри занимания. ( 

смях) 

 

Те помагат за внасянето на грандиозни промени за вас, 

огромни промени в разбирането. Те помагат за внасянето на 

Новата Енергия. Те помагат да ви задържат в състояние на 

баланс с нашата страна на завесата. Помагат ви да приемете 

част от мъдростта, която сте достигнали и да я върнете 

отново към нас, за да я отведете до другите измерения. 

Разбирате ли, докато седите тук сега, в другите измерения 

има духовни същности, които чакаха и чакат, кога ще 



стигнете до прогреса, който очаквате, които чакат, кога ще 

откриете Божествения си произход, за да могат после и те да 

го открият. 

 

Посредниците са много заети, да пренасят енергията от тям и 

обратно. А нещо толкова просто като намирането на нова 

работа, скъпи приятели...работата ще дойде при вас. Вие сте 

Творци. Вие сте такива. 

 

Че това наистина ще дойде при вас. Това наистина ще стане. 

В целия този процес сега влиза такава движеща 

сила...Квантовия скок в 2007г., за който сме говорили...Скъпи 

приятели, всъщност няма кой знае какво за правене, за да 

помогнете на процеса. Той ще стане. То ще се случи. 

 

Така, че нека превключим на енергийното оборудване за 

момент. Нека поговорим за това, което енергийно посяхме на 

място в Австралия наречено Атара. Да поговорим за страстта 

и състраданието през онзи ден и да внесем тези енергии.  

 

В този живот, вие като хора имахте много малко страст. 

Дойдохте в този живот с много силно желание да внесете 

промени, да повлияете на Земята. Направихте тази страст 

водеща сила в по-голямата част от живота си. Имахте страст 

към действието. 



 

Може би сте медицински работник. Имате страст да помагате 

на другите. Имате страст да ги изцелявате физически или 

психически. Може да сте били готвач. Може да имате страст 

към създаването на чудесни хранителни продукти, на които 

другите да се наслаждават. Може да сте бизнесмен. Имате 

страст да се намирате в сърцето на бизнеса, за да помогнете 

за създаването на компания, да помогнете за появата на нов 

продукт. 

 

Можете да имате учителска страст, на начален учител 

работещ с деца, за да им помогне да бъдат всичко което 

могат да бъдат. Вашата страст може да е било вашето хоби. 

Вашата страст може да е било вашето семейство или 

домашните ви животни. Вашата страст може да е била в това 

просто да сте заедно с единомишленици- духовни хора. 

 

Може да сте имали страст, силен вътрешен импулс. Тя много 

пъти се е променяла в този живот-вашата страст, която сте 

имали като дете, след това се е сменила със страстта на 

юношата, след това-на възрастния. Но винаги зад тази страст 

е присъствала основната ви страст-страстта да принесете в 

този свят Новата Енергия...страстта да промените 

съзнанието...да промените това, как другите възприемат 

живота...страстта към обратното съединяване с Шамбра...за 

да извършите така наречения процес на Възнесение.  



 

У много от вас страстта след това си тръгна. Страстта ви 

напусна. Нямаше я вече. Нямаше я вече тази силна 

мотивираща сила, която имахте като станете сутрин. Нямаше 

я тази скрита движеща сила. Питахте се какво е станало с 

вашата страст. И всеки ден, всеки ден търсехте това, с което 

можете да я замените. Питахте се кога Духа възнамерява да 

ви даде нова страст, нова движеща сила. 

 

Така, че много от вас се усетиха изцяло пусти, защото в 

живота ви нямаше вече страст. Изпитвахте разочарование 

към Духа, разочарование към себе си, мислейки си, че може 

би е дошло време да си тръгнете. Със завист гледахте 

другите хора, струваше ви се, че имат толкова много страст в 

живота си, искахте тя да се върне и при вас, размишлявахте 

за всичко свързано с Новата Енергия, мислейки си, че ако в 

нея няма страст, то у нея няма и живот, радост и изразяване. 

 

Страстта ви напусна в определен смисъл, доколкото тя беше 

Стара Енергия. Тя трябваше да си тръгне. Трябваше да ви 

напусне. Страстта в Старата Енергия, като правило беше 

основана на предизвикателства, на борба или опити да 

промените нещо. Страстта в Старата Енергия в много от 

случаите работеше с противоположните елементи. В 

страстта винаги имаше противостояща сила, независимо от 

това, с какво се занимавате. Позволете си за малко да 

усетите това. Въпреки че страстта имаше някои прекрасни 



добродетели, тя беше основана на дуалността, на Старата 

Енергия. Така че страстта ви напусна. 

 

И ето сега, вие седите тук и питате: „ И сега какво?“ 

Оглеждате се наоколо, поглеждате под леглото, отваряте 

шкафовете, опитвате се да намерите страстта, отново да я 

разпалите. Нима не разбрахте? Вие не можете да разпалите 

стария огън. Можете лесно да се престорите, но не можете 

да го разпалите. 

 

Сега идва Нова страст и тя не е основана на Старата 

Енергия. Ние даже не харесваме употребата на думата 

„страст“. Дори помолихме Шамбра да измисли нова дума, 

защото това излиза отвъд рамките на страстта- това е радост 

и изразяване и опит на самия живот. В него няма елементи 

на дуалност. 

 

Също както Старата Енергия е основана на вибрации- 

напред- назад, нагоре- надолу- страстта на Старата Енергия 

беше основана на същото. Новата Енергия, както току що 

обяснихме, е основана на енергия, която се движи във всички 

посоки едновременно: тя се разширява и свива. Страстта на 

Новата Енергия е същата. Тя се движи във всички посоки 

едновременно. И тя е основана на радостта и изразяването 

на Твореца.  

 



Толкова дълго търсихте из Старите места за да възродите 

своята страст. Идва нова страст. Новата страст се ражда 

точно сега, докато говорим -вътре във вас. Престанете да 

търсите страстта си на старите места, Шамбра. 

 

Позволете си за известно време да се окажете в пустота, ако 

се налага. Позволете си да се окажете лишени от страст, за 

да се освободите от старите енергии, свързани с това, което 

беше вашата страст. 

 

Страстта на Новата Енергия силно се различава. Тя кара 

страстта на Старата Енергия да изглежда дребна, крехка и 

незначителна. Страстта на Старата Енергия беше вашата 

движеща сила. Страстта на Новата Енергия е вашата 

изразяваща сила. И това толкова силно се отличава от нея. 

 

И отново, ние дори не искаме да наричаме това нещо страст, 

защото е така силно свързано със Старите начини на 

съществуване. Така, че ние наистина ви молим да измислите 

ново название. Когато започнете да я усещате вътре в себе 

си, изчакайте, докато Новата страст, страстта на Новата 

Енергия започне да навлиза, докато навлезе Новото 

изразяване в живота ви. След това, използвайки свързаните 

с това чувства, усетете енергията на думите, които бихте 

могли да използвате за да го опишете. 

 



Когато навлиза страстта на Новата Енергия, това дава много 

нов смисъл на понятието живот и смърт. Смъртта- това е 

толкова забавно нещо във вашата реалност. Болшинството 

от хората, почти всички хора много се страхуват от смъртта. 

Дори вие, Шамбра се страхувате от нея. Вие знаете, че тя е 

неизбежна. 

 

Вие отново и отново се готвите да ни зададете въпроса: „ Как 

можем да избегнем смъртта?“ И ние ще ви кажем: „ Няма да 

стане.“Можете да промените динамиката на смъртта, но вие 

не сте създадени за вечен живот в това човешко тяло. Ще 

говорим за това след малко. Но скъпи приятели, тази страст 

на Новата Енергия, придава съвършено нов смисъл на 

живота и смъртта и на това защо сте тук. 

 

За да си позволите наистина да усетите, изпитате това, 

трябва да имате пълно състрадание. За да имате страстта на 

Новата Енергия, трябва пълно състрадание. Какво значи 

това? Как Бог ви усеща, Бог, който днес е тук в тази зала като 

гост? Бог има пълно състрадание. 

 

Когато казахме, че Бог е тук, ние усетихме някои от 

вас...Усетихме как някои от вас веднага се опитаха да се 

измъкнат( смях)...Гръм и мълнии...надвесената над вас 

Божия ръка. „ Ах, ето ви, открих ви. Ето къде сте били. 

Криехте се.“ Не, не е така. 



 

Бог е пълно състрадание. Говорихме за това по най- 

различни начини. Отново ще го кажем днес. Можете ли вие, 

Шамбра, да бъдете изцяло състрадателни към всичко? 

Всичко...всичко...защото Бог е в пълна любов и състрадание 

към вас...за всичко, което сте направили...за всяка дребна 

нечестност...за всяко малко нещо...за всяка дребна 

радост...за всичко велико, велико, огромно нещо, което сте 

направили...за всичко скъпи приятели. 

 

Някои от вас дори сега крият свои части от Елохима, който се 

намира в залата, който е вътре във вас. Вие знаете, можете 

да го направите- можете да се скриете от Бог. Можете да 

прикриете свои части от самите себе си. Вашите религии ви 

учат, че Бог вижда и знае всичко-не е вярно! Вие можете да 

се скриете от ангелите и от Бог. Но разбирате ли, когато го 

правите, вие се скривате и от себе си. 

 

И така, скъпи приятели, става дума за пълно състрадание, 

същото като у Бог. Можете ли да го имате към всеки от 

семейството си? Не? Вдишайте дълбоко. Можете ли да ги 

почитате и да престанете да се опитвате да ги променяте- 

вашите дъщери, синове, съпрузи, вашите родители? Можете 

ли изцяло да ги приемете? 

 



Престанете да се опитвате да ги променяте, Шамбра. Те все 

още са в своето пътешествие. Вие може да сте приключили 

своето, но те са си в тяхното. Почитайте ги също както Бог е 

почитал всеки от вас, на всяка крачка от вашето 

пътешествие. 

 

Можете ли да престанете да се опитвате да промените 

децата си, да ги принуждавате да бъдат като вас? Започнете 

да ги почитате. Те са дошли тук с различна енергия от тази, с 

която вие сте дошли. Те са дошли тук със съвършено друга 

кармична структура, от тази която сте имали вие. Престанете 

да се опитвате да ги променяте. Приемете ги. Това е трудна 

работа. Има разлика между опита да ги промените и в това 

да бъдете напътстващата сила в живота им.  

 

Престанете да се опитвате да промените съпрузите си. Вие 

се опитахте- и те си тръгнаха. Най-близките до вас-почитайте 

ги безусловно. Питате защо сега имате проблеми свързани с 

отношенията. Именно защото се опитвате да ги променяте. 

Не можете да приемете в тях всичко, защото не сте приели 

всичко у себе си. 

 

Можете ли да имате пълно състрадание към болните хора, в 

това число и децата? Можете ли да ги гледате и да почитате 

тяхното пътешествие, скъпи приятели...трудна работа, 

особено ако това са млади хора? Някои от тях идват, знаейки 



че ще привнесат болест, знаят че ще привнесат болест в 

телата си- някакви деформирани ситуации. Те са го избрали. 

Можете ли изцяло да ги почитате, да прекратите опитите да 

ги промените, да прекратите опитите да ги направите такива, 

каквито ви се иска да ги виждате? 

 

Можете ли изцяло да почитате страните, които са в 

състояние на война? Знаем че и преди сме предизвиквали 

недоумение у някои от вас, когато сме казвали: „ Спрете да 

се молите за мир. Те изпитват такова удоволствие от борбата 

си едни срещу други.“ Нека играят игрите си. Те също 

преработват някои стари кармични проблеми. Те работят с 

определени борби и трудности, които са имали със самите 

себе си. Можете ли да ги почитате, когато отворите вестника 

и четете за войни, четете за терористични атаки? Това не 

значи, че вие ги поощрявате. Това не значи, че казвате че 

това е пример за поведение. Вие просто ги почитате. 

 

Имаше дни в които ви гледахме и поклащахме глави, 

виждайки неправилните избори които правите. Но ние ви 

почитахме за това и бяхме с вас. Добра посока или лоша, ние 

бяхме рамо до рамо с вас, защото вие решихте да изпитате 

нещо. И на края ние получихме знанието: вие разбрахте и 

ние го разбрахме. Можете ли да се изпълните с такова 

състрадание, когато почитате и разбирате всичко...всичко? 

 



Околната среда...ние знаем, че вие се грижите за околната 

среда, защото това е драгоценно място- Гая. И сега вие 

приемате върху себе си отговорността за нея. Знаем, че се 

безпокоите за качеството на водата, за въздуха, за земята. 

Но можете ли да направите крачка назад и да почетете това, 

да разберете процеса и най- вече да разберете, че енергията 

на Гая и Земята е много по-силна, от физическата енергия на 

хората? Гая може изцяло много добре и сама да се погрижи 

за себе си( смях), както много от вас, включително и аз 

изпитахме в Атлантида. 

 

Можете ли да почитате тези, които умират и да разберете, че 

умирането е просто процес? Вие сте го преминавали толкова 

много пъти. Можете ли да почитате всички и всичко, да имате 

толкова много състрадание, толкова, колкото и Бог има за 

вас? Можете ли да имате състрадание към съседа си, този 

който ви е дразнил през всичките тези години и да го 

почитате?  

 

Един от големите атрибути на човека, това е че винаги се 

опитва да промени всичко, което е извън него. Когато вие 

отивате в това ново пространство в Новата Енергия, става 

дума за пълно състрадание към всичко. Към всичко! Това ще 

бъде предизвикателство към дълбините на вашето същество. 

Ние знаем...ние вече го знаем. Почитайте всичко. Престанете 

да се опитвате да го променяте. 

 



Говорейки на прост език, това е принципа за стоенето зад 

ниската стена, докато се избавите от дуалността. Те както и 

преди са си в дуалността. Вие- не. Ако имате пълно 

състрадание и значи сте Божествен човек тук на Земята, то 

тогава ще знаете как да приложите тази Нова Енергия в себе 

си. Не се готвите да всявате ред в обкръжаващата среда или 

да я променяте. Вие ще имате много дълбока мъдрост и 

разбиране. Това само по себе си ще създаде потенциал за 

тези, които искат да се променят. Става дума за създаването 

на потенциал за тези, които искат да се променят. 

 

В един момент от вашия живот, вие пожелахте да се 

промените. Казахте: „ Скъпи Дух, искам да се променя. Искам 

да призная Бога в себе си“. Това предизвика цяла 

последователност от събития в живота ви. След това към вас 

се отправиха множество потенциали, които създадохте за 

себе си. И ние ви помогнахме да създадете това от нашата 

страна чрез пълното състрадание към всеки човек и 

приемането му. 

 

Не се опитвайте вече да ги променяте. Не се опитвайте да ги 

поправите. Не се опитвайте да ги изцелите или коригирате, 

ако не са дошли при вас сами, само ако търсят промяна в 

живота си, тогава ще приемат потенциала, който вие 

помагате да се създаде. 

 



Когато вашето състрадание в Новата Енергия...когато вашата 

нова страст започнат да се зараждат и изцяло да се 

изразяват вътре във вас, тогава към вас ще дойде 

разбирането, как всичко наистина работи, как да прилагате 

своята енергия, кога да я прилагате. Разбирате ли...сега все 

още си вършите нещата в условията на Старата Енергия в 

настъпление и отстъпление, борейки се. 

 

Новата страст е така различна...Новата страст е основана на 

пълно състрадание. Това е толкова просто. От този момент 

тя трябва да бъде пътеводна сила в живота ви. Вижте се. 

Вижте как реагирате на всичко. Вижте колко често се 

опитвате да промените всичко. Това не ви харесва. Вдишайте 

дълбоко. Имайте пълно състрадание към всичко...към 

всичко...не задържайте нищо скъпи приятели. 

 

Искате да преминете този тест утре сутринта...прочетете си 

вестника. Погледнете статиите. Вижте дали имате 

състрадание към този, на който са му разбили къщата през 

нощта...към този, който е изгубил скъпи хора в 

катастрофа...към този, който е бил похитен...към този, който е 

загубил живота си или е станал инвалид във война. Ако 

имате трудности с това, вдишайте дълбоко. 

 

Разберете, че катастрофи не съществуват. Както вече сме 

говорили, това така или иначе ще стане. В Новата Енергия 



това се променя до такава степен, че можете да избирате, 

кога искате да си тръгнете. Никога не сте били създавани по 

такъв начин, че да живеете вечно в това тяло. То има 

временен характер. То е било разработено от вас и нас 

именно по такъв начин, че да не се заблудите. Човешкото 

тяло беше разработено така, че в дадена точка да умре. 

Прекрасното нещо е това, че вие можете да се върнете и да 

създадете още едно тяло, младо, изпълнено с живот, 

привлекателно. ( смях) 

 

Но имайте състрадание към смъртта и разберете, че тя- не е 

наказание от Бог. Индивидуалността ви никога няма да 

изчезне. Не я погребвате в гроба. Индивидуалността...името 

което носите сега, не изчезват. Те винаги са част от вас.  

 

Имайте състрадание към целия този процес наречен смърт. 

Престанете да се боите от него. Престанете да се опитвате 

да избягате или да го отричате. Престанете да се опитвате 

да мислите, че по някакъв начин ще го избегнете, защото сте 

такъв метафизик и духовен човек. Ако участвате в тази 

работата заради това- да избегнете смъртта- то по- добре да 

си тръгнете още сега.( смях) 

 

Разберете и имайте състрадание, че докато живеете в това 

тяло вие можете да празнувате, можете да се наслаждавате, 



може да си устроите празник на масата на живота. Бяхте в 

кухнята много, много дълго. И сега можете да празнувате. 

 

Освен това имайте пълно състрадание към себе си и всичко, 

което някога сте направили, също както и Бог го има за вас, 

също както Духа го има за вас. Когато си спомняте нещо от 

това, което сте направили в този живот или в други животи, 

престанете да се опитвате да го отричате или да го скривате. 

Имайте състрадание. 

 

Реално вие никога на никого не сте причинявали вреда. 

Мислите си, че сте убили много хора в сражения или при 

ужасни обстоятелства. Вие не сте ги убили. Болшинството от 

тях така или иначе сега се върнаха в живота ви. ( смях) Някои 

от тях вие отново искахте да убиете някакаси. (смях) 

 

Вие никога не можете да убиете същността на душата. 

Можете да играете с нея на всякакви игри. Но никога не 

можете да я унищожите. Имайте пълно състрадание към себе 

си.  

 

За да привнесете в живота си страстта на Новата Енергия, 

която толкова се отличава от Старата Енергия, вие трябва да 

имате пълно състрадание...състрадание към всичко...не 

задържайте нищо. Бог, който е в тази зала, който е точно до 



вас сега, когато слушате това...нима някога ви е съдил, 

правил ли е някога нещо по- различно от това да ви обича 

възхитително и нежно? Сега енергията на Елохим Ви моли да 

направите същото. 

 

Тук присъства много висша енергия! 

 

Вие наистина сте първата голяма група, която молят да 

направи това- да имате такова състрадание, каквото има Бог, 

състрадание към всичко и всички. Преди имаше отделни 

хора, малки групи, които идваха за да разберат този процес. 

Но сега за първи път- според този с когото говорим сега- това 

е било представено на група от хора като концепция. 

 

И така...искаме на кратко да поговорим по още една тема, 

докато говорим за физическото ви тяло, скъпи приятели. 

Знаем, че това ви вълнува. Безпокоите се за това. Питате 

какво ще стане. Питате за вирусните инфекции и болестите, 

за всичко. 

 

Преди всичко, като начало разберете, защо сте избрали 

физическо тяло. Вие искахте да изпитвате. Искахте да 

дойдете в този малък свят, в този свят на материя и маса. 

Искахте да усетите как всъщност се е получило творението 

ви. За същностите, които са от нашата страна на завесата, 



това е трудно- да имат пълния спектър от усещанията, които 

вие можете да имате на Земята. 

 

И така, вие взехте физическото тяло като автомобил. Не е 

нужно да сте негов собственик. Вие го взаимствате. Имате 

отговорността да се грижите за него, да го обичате, 

възпитавате. Но както знаете, вие не сте него. Вашата душа 

не е скрита някъде там вътре. В известен смисъл, тялото ви е 

като животно, което Духа...Бог...вие сте опитомили. 

 

Тялото позволява умело да общувате с физическата 

реалност и да работите с нея. Тялото е като всеки организъм 

на Земята. То е възприемчиво. Всеки организъм на Земята 

има цикъл, състоящ се от раждане, живот и смърт. Така и 

вашето тяло. 

 

И както казахме по- рано, когато тялото ви престане да 

работи, вие продължавате да живеете. Можете или да се 

върнете на нашата страна на завесата: можете да се 

задържите около Земята без тяло, както правят много 

същности...дори сега няколко идват и си тръгват. Или можете 

да изберете да се въплътите в ново тяло. 

 

Сега биологията стремително се променя. Тя бързо се 

променя, защото вие внасяте Новата Енергия. Ще се появят 



много нови начини за помощ и възстановяване на баланса в 

тялото. Едно нещо, което вие си дадохте, на тялото си, това е 

естествената способност за изцеление, способност за 

възстановяване на баланса. Тя вече присъства. Тя е 

вградена част от вашата биологична система- 

възстановяване и баланс, когато им позволите да се случат. 

 

 

Ако вътре във вас има нещо, което биологически е в 

състояние извън баланс, намира се в състояние на болест 

или дисфункция, просто вдишайте дълбоко. Правете го често. 

Нека тялото ви знае, че вие му давате позволение да се 

върне към състоянието си на баланс. То притежава 

естествена способност да се изцелява и поправя. 

 

Тялото има естествен начин дори да си отглежда нови 

крайници. Това обаче много време не се приемаше- да си 

отгледате ръка или крак. Вие вече го правите на доста 

дълбочинно ниво с такива неща като зъбите или някои 

тъкани. Но тялото има възможност отглежда повторно 

крайници. Сега това не е една от силните страни на вашата 

ДНК структура. Но тялото има способност да се 

възстановява, ако му позволите. 

 

Ще видите голям прогрес в медицинските изследвания, дори 

и през следващата година от вашето време. Ще видите много 



повече през следващите години. И ще видите голямо 

ускорение след нашата дата през 2007 год. Но скъпи 

приятели, до тогава, най- бързия и ефикасен метод- това е за 

позволите на тялото си да се балансира от само себе си. 

 

Ще видите напредък в медицината, това, че лекарите вече 

няма да правят разрези в тялото. Ние от нашата страна на 

завесата считаме че това е недомислица. Дори по времето на 

Атлантида, използвахме фокусирани енергийни точки, 

насочена енергия- за да променим вибрационния модел в 

самите тъкани, а по някога и в самото ДНК. Съвременната 

медицина излезе от това, за да реже крайници, мислейки си, 

че това е основната причина, мислейки си, че ако във вашето 

тяло има ракова област, то тя трябва да бъде изрязана, 

защото проблема е в нея. 

 

Скъпи приятели, това е толкова далеч от истината. Рака, 

сигнала за рак започва в други места на тялото, на духа и 

ума. Изрязването му е само временна мярка. Такова 

изрязване не оказва почти никакво влияние върху тялото ви.  

 

Сега у съвременната медицина има много предимства. Ние 

не казваме да не я използвате. 

 



Но сега казваме на всеки от вас- когато отидете на лекар, 

дори когато се налага да постъпите в болница, дайте 

позволение на тялото си да стане част от цялостния процес 

на възстановяване и баланс. Вземете със себе си енергиен 

посредник, разбирате ли, вземете го със себе си при лекаря. 

Вече има такива, които са започнали този процес, които вече 

са на това място. И ще нарастват. И ние решително 

подкрепяме работата им. 

 

Когато отидете на преглед при медицински работник, който 

не разбира Новата Енергия или природата на Духа, вземете 

със себе си енергиен посредник. Няма нужда да му махате с 

ръка. Той не трябва да прави никакъв ритуал. Той помага за 

удържането на пространството. Помага за създаването на 

потенциал, потенциала на възстановяването на баланса в 

организма. 

 

С преминаването в Новата Енергия вие ще откриете, че 

тялото ви възстановява баланса си доста по- бързо и доста 

по- умело. Ние знаем, че много от вас молят- и ще 

продължават да молят- за напредък в областта на 

медицината. Ще има някакви постижения. Но те няма да 

могат да надвият рака в този ви живот. Той сега е твърде 

дълбоко в човешкото съзнание. Той е там с определена цел. 

Той няма да бъде победен. Болестта ще се контролира, но 

рака няма да бъде победен. 

 



Ще видите разпространението на други видове заболявания, 

които ще се появяват неочаквано. Някои от тях вече ги има. 

Дисбаланса на захарта в организма достига мащаба на 

епидемия...диабета...ниското ниво на захарта в кръвта. Скъпи 

приятели, всичко това е свързано с приемането на 

сладостите в живота ви, с приемането на любовта в живота 

ви. Свързано е с любовта към себе си. Свързано е със 

способността да позволявате на другите да ви обичат и да си 

позволявате да обичате другите. Това ще продължава да 

расте и расте и ще става все по- голям проблем. Дори когато 

болестта бъде подтисната с лекарства, проблема ще се 

появява някъде другаде.  

 

Ще продължавате да наблюдавате такива проблеми като 

Спин, който е свързан с имунната система- способността да 

се изцелявате, способността да имате такава биология, която 

сама се грижи за себе си- и всичко това е заради 

недостатъчно самоуважение. Имаме такова усещане- че 

негативните емоции изяждат човека. От нашата перспектива 

също не виждаме, че това ще бъде изцелено, изкоренено по 

протежение на вашия живот. Това ще се контролира. Ще е 

нужно повече осъзнатост, концентрирана върху корените и 

причините за тези заболявания. 

 

Ще видите значително увеличаване на проблемите свързани 

с психичното здраве, до ниво, вашите правителства да не са 

в състояние да се справят с това. Ще им се наложи да се 



затворят за тези проблеми, да си затворят очите. Ще 

раздават препарати като бонбони, за да помогнат за 

смекчаване на ситуацията. Хората сега преминават през 

много сложен адаптивен процес. Преминават в Шовата 

Енергия, Старата дуалност се опитва да се задържи. Има 

такива сили, които карат ума малко да излиза от норми. И 

това ще продължи. 

 

Нашето послание днес към вас, Шамбра е такова: не ви е 

нужно да приемате нищо от това. Можете да позволите на 

биологията си да се самобалансира. Призоваваме всички вас 

сега да станете тези, които балансират енергиите си 

взаимно. ..един за друг. Много е лесно да се научите на това. 

Просто сядате с другия човек, изпитвате пълно състрадание. 

Не се опитвате да промените човека. Не се опитвайте да го 

поправите. 

 

Сядате заедно. Единия от вас е поддържащия енергийното 

пространство, създателя на потенциалите, приятел и 

другар...другия просто седи в тази енергия и и позволява да 

навлезе в неговата система, за да помогне и пребалансира 

биологията му. Двама души седящи заедно...или в група. Но 

всичко трябва да изхожда от състояние на пълно 

състрадание. 

 



Ако помагате на друг да се балансира, вие не се опитвате да 

го поправите. Не ръкомахате с ръце над него. Не 

призовавате някакви външни енергии. Вие просто сядате 

заедно в пълен покой, любов и пълно състрадание. И това е 

най-великото нещо, което някога бихте могли да направите за 

друг човек...най- великото нещо. И това ще има най- 

прекрасния ефект в оказването на помощ на човека и 

балансирането на биологията му. 

 

Опитайте това, Шабмра по между си. Ще бъде 

предизвикателство за вас. Ще ви се прииска да правите 

нещо. Ще искате да си мислите, че проектирате върху тях 

собствената си енергия, че трябва да визуализирате в здраво 

тяло. Нищо подобно, Шамбра...бъдете в пълно състрадание. 

Станете Бога, седящ с тях. Това създава енергиен 

потенциал, който могат да усетят или да се откажат от него- 

това е тяхно решение. Вие току що създадохте потенциала 

на Новата Енергия. Толкова е просто. Толкова е ефикасно. 

Така е, Шамбра. 

 

 

И така,скъпи приятели, знаем че деня изглежда дълъг. 

Просто обичаме да седим с вас. Понякога ние наистина 

бъбрим, бъбрим само и само да бъдем с вас. Но усещаме 

сухотата в гърлото на Калдре. Ние можем, ние знаем, някои 

от вас затварят очи и се питат кога ще приключим. Но 

позволете ни, позволете просто да поседим с вас за минутка, 



просто да бъдем с вас и Бога в това прекрасно пространство, 

което създадохме заедно, знаейки, че пътешествието е 

приключило и започва празника на живота. 

 

Вие никога не сте сами на масата. 

 

И това е така! 

Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, 

Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , 

http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на 

светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва 

Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.  

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които 

извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието 

възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 

70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат 

последните материали и да обсъждат личния си опит.  

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас 

предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите 

от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги 

превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. 

Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.  

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, 

които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да 

кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще 

знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов 

за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.  

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте 

учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие 

никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.  

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата 

информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена 

форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)  

http://www.crimsoncircle.com/
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