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И така е скъпа Шамбра, събрахме се заедно в безопасната и много свещена 

енергия. Каква радост е да се завръщан на това място, където всички ние се 

събираме. Дали сте тук с физическото си тяло...или сте тук енергийно...едно и 

също е. Каква радост е да ви слушам песента ви...да ви слушам как се 

изразявате от сърце...от душата си...бидейки това което сте. 

Енергията днес е силна и бързо променяща се, точно както и вие тук сте 

силни и бързо променящи се. Понякога това е трудно. Разбираме. Но както 

казахме по- рано, вие продължавате. Стоически издържате и дори искате още. 

Знаете, че пътешествието в Старото е приключило и че сега започва Новия 

опит. Някои от вас са все още объркани от това. Не сте сигурни какво значи. 

Опитвате се да се върнете в миналото, да се върнете към това, което сте 

правили преди. Когато Новия опит и Новите ситуации влезнаха в живота ви, 

вие се опитахте да се обърнете към спомените от миналото, към това, което 

сте изучавали преди. Разбира се съществуват много прекрасни неща, които 

може да се изучават, много мъдрост. Но толкова много от това сега е Ново. И 

ние знаем, че това малко ви зашеметява. 

Ето защо обичаме да идваме на тези срещи и да работим с вас...да играем с 

вас...да ви помагаме да разберете, защо усещате това, което усещате...да ви 

помагаме да разберете, че сте се заели с нещо монументално. И това е трудно. 

Но може да бъде така възнаграждаващо. Това може да бъде толкова весело и 

възбуждащо. Не трябва да е трудно. 

Всъщност...всички ние се намираме в безопасното пространство, в същото 

това безопасно пространство, което беше внесено на последното събрание и 

което се разпростира от тук. И много от вас преживяха какво е ...да създадеш 
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безопасно пространство...какво всъщност означава безопасно 

пространство...опит, който може да бъде много сложен в много отношения. 

Но все пак, ако имате обща представа, ще разберете, че то е безопасно. И това 

беше с цел, не такава спусната от Духа или ангелите- но имаше цел, която вие 

сами си поставихте, за да получите нов опит и да разберете нещо за да 

можете някой ден, в скоро време, много скоро, да можете да помогнете и на 

останалите да го разберат. Вие преминавате през това първи, учители, за да 

можете да имате съчувствие и разбиране към тези, които ще дойдат след вас. 

Преди известно време по време на обсъжданията, ние казахме: „Сега това 

вече не ви касае!” Ние знаем, че понякога това е трудно да се разбере, защото 

привидно изглежда, че има отношение към вас. Но, вие си давате опит- по 

някога в много трудни ситуации-за да можете наистина да придобиете 

разбиране, за бъдещите си студенти. Вие наистина сте учители. Това е 

възхитителна, прекрасна и свещена титла. 

Вие бяхте учители много преди да дойдете на Земята-всички вие. Няма 

никакви изключения за Шамбра, събралите се тук, за тези които слушат или 

за Шамбра, които го четат. Всички сте учители. Това представлява Аления 

Съвет. Това представлява аления цвят. Той съдържа енергията на обучението. 

И както знаете, най-добрите учители са тези, които преминават през 

опита...преминават през най- различни места. Така, че вие преминавате през 

най- сложните и трудни обстоятелства- по равно и в красиви, леки ситуации-

за да можете да разберете как работят енергиите, което да можете после да 

споделите с другите, да ги научите на това. 

Ах, за вас също има полза. Вие ставате първите, които изпитват 

това...понякога по трудния начин, знаем го. Но вие получавате възможност да 

изпитате, какво е. Вие сте първите, които ще работят с Новата Енергия, най-

първите. Това, което правите е голяма чест-да сте най-първите, които ще 

работят с Новите Енергии, оставайки във физическо тяло. 

И така...днес-ще направим всичко по малко по-различен начин. 

Разбирате ли...когато правим тези срещи, ние имаме определено базисно 

разбиране за това какво изпитва Шамбра в сърцата и мислите си. И както вече 

сме казвали много пъти, ние просто ви канализираме. Това се нарича Шоуд, в 



който са включени вашите енергии...вашето съзнание...това върху което 

работите в човешката си реалност на яве...а също и на сън. Това е което 

наричаме Шоуд. Ние просто отразяваме тази информация обратно към вас. 

Имаме представа за това какво да говорим с вас, какво искате да чуете от 

самите себе си. От време на време това се променя. 

И днес е един от тези дни. Имаме някои промени в програмата. Но ние ви 

молим да усетите разликата в енергиите днес. В днешния Шоуд ще има 

видими и осезаеми разлики. Молим ви да усетите разликата в енергиите. И 

така, вдишайте дълбоко и усетете разликата във всичко това. 

Преди да започнем Шоуда днес искаме да ви съобщим, че много голяма част 

от информацията, която идва към вас, беше издърпана по-рано от самите вас. 

Вие работите по това, докато спите. И вие издърпвате информацията в себе 

си-това, което изучавате по време на сън. В сънищата си вие ходите до 

различни измерения, в различни реалности, отново изследвайки, работейки с 

енергиите. В сънищата си вие вземате различни потенциали, които може да се 

реализират в човешката реалност и играете с тях. 

Може да ви се случи така, че нещо от това да изплува в живота ви. И вие 

имате много различни потенциали за това как всичко може да се разиграе, 

разгърне. В сънищата си пропускате през себе си много различни 

потенциали, а след това избирате един, който е най-подходящия за вас. Тази 

информация в определен смисъл е вградена във вас. И тя се намира в 

енергийното ви поле, в момента Сега, в очакване да я откриете. 

Има моменти, когато говорите с нас и си мислите, че не получавате отговор. 

Няма нито един случай, когато сте говорили с мен, Тобиас или с който и да е 

от ангелите, архангелите и останалите същности от нашата страна и вашия 

глас и сърце да не са били чути. Това е трудно, защото информацията не 

винаги се връща обратно към вас през разума. Тя се спуска и се зарежда във 

вас. Тя се поддържа във вашето енергийно поле. Получавате достъп до нея в 

момента Сега, когато това е най- уместно. 

Във всички Шоуди, които правим заедно, информацията се зарежда във всеки 

от вас, който участва и дори във всеки който ще ги чете по-късно. 

Информацията се зарежда. На пример днес тя беше заредена, когато Калдре и 

Линда разговаряха. Когато вниманието ви беше съсредоточено върху тях, ние 



я заредихме във всички вас. Някои от вас го усетиха и тези усещания се 

потвърждават, когато вникнете по- добре в детайлите на Шоуда. Докато 

внасяме енергиите на днешния ден, някои от вас зареждат тази информация и 

я държат наблизо, вътре в себе си-в очакване, кога разума ще се обърне към 

нея, разума, който обработва информацията, очаквайки, кога тя ще бъде 

истински и изцяло внесена в човешката ви реалност. 

Трябва да бъдете запознати с този вид зареждане, защото толкова много пъти 

търсите отговори, а те вече са във вас. Вие отивате и работите върху това. 

Внасяте го обратно във вид на потенциал. Този потенциал има своя собствена 

динамика. Той може да се разшири и да живее свой собствен живот. Той е 

гъвкав. Може да се променя. Но вие внасяте във вашата реалност същността 

на този потенциал в очакване на момента, кога ще можете да поработите с 

него, кога ще можете да го изпитате в живота си. 

Много често, когато търсите отговор, се опитвате да пътувате по целия път 

обратно. Смятате, че отговора е скрит в някаква тайна част на Вселената или 

в друго измерение, до което нямате достъп. Понякога ви виждаме...това 

прилича-все едно се опитвате да пуснете хвърчило, с което да уловите 

мълния, която да ви достави информацията...ще трябва да отидете много 

далеч за да я получите. 

Скъпи приятели, тя вече е тук. Много отговори на ваши въпроси се намират 

във енергийното ви поле. Ние ги виждаме. Вие получавате достъп до тази 

информация като я отключвате, чрез разбирането, че тя вече е у вас. 

Получавате достъп до нея чрез дълбоко дишане, което позволява на разума за 

миг за спре, а информацията да влезе. 

И след това става дума за доверие към това, което сте получили, доверие към 

преминаващото през вас знание. Ако не усещате, че знанието вече е у вас, 

просто пуснете. Просто продължавайте да вървите през живота. То ще дойде 

при вас...или когато си карате колата...или когато правите нещо, което ще 

принуди мислещия ви ум да ви предостави отговора. 

Толкова много информация е заредена във вас от Божественото ви „ Аз”, от 

посредниците, които работят с вас, от ангелите, които работят с вас. Точно в 

този момент тя се намества във вас. Няма нужда да я търсите и да 

проектирате енергиите си на някъде в далечния космос. 



Пауза 

Скъпи приятели, днеска малко ви попреместихме, реагирайки...реагирайки на 

някои въпроси...на това, което ме безпокои. Днес няма да имаме гости или 

посетители. Исках да поговоря с вас насаме, от сърце към сърце, като бивш 

човек с живеещ в момента на Земята човек, като приятел с приятел. 

Наистина има много същности, ангели, които седят във Втория, Третия и 

Четвъртия Кръг. Но техните енергии не въздействат непосредствено и не ви 

влияят. Те са просто наблюдатели. Те са тези, които взимат енергията на 

вашия избор, изборите в живота ви, а след това връщат енергията в другите 

сфери, в нашите сфери, междупространствените сфери и ги подреждат, за да 

могат да работят и там. Това са вашите посредници, тези които реагират на 

вашите решения и избори, а след това ви помагат за тях. 

Ако ги нямаше вашите посредници...ако не разполагахте с тези ангели, които 

поддържат вашите решения, щяхте да се чувствате наистина пусти и вяли. 

Щяхте да смятате, че в живота ви няма никакво движение или енергия. И 

всичко това, защото вие живеете в така наречената „ човешка реалност”, в 

това, което наричате „трето измерение”. В известен смисъл трябваше да се 

почувствате изгубени тук, ако не бяха посредниците и ангелите, които вършат 

своята работа. Днес те седят във външния кръг, но те просто наблюдават и 

чакат вашите избори, за да имат възможност да отреагират по подобаващ 

начин. 

Така че днес сме си само ние...само ние. Ние наистина направихме малка 

промяна в това за което искахме да говорим днес. Но работейки с вас и 

слушайки ви, ние знаехме, че има два проблема към които трябва да се 

обърнем. 

Нека се върнем към енергията на нашето последно събрание, когато 

говорихме за Четирите Принципа. Някои от вас-как да кажа- усещаха че са 

пет, дори някои от вас си мислят че са прочели за пет. Но вие чухте само 

четири. Но има причина, въпреки че съществува още един принцип. Но не 

беше тогава момента да го представим. Не бяхме сигурни дали трябва да го 

внасяме. 



Както помните, Първия Принцип се отнасяше до СЪСТРАДАНИЕТО...на 

първо място към себе си...за всяко свое решение и всеки избор, който сте 

направили в живота си...защото вие сте го направили, за да откриете нещо 

Ново. Никога не е имало лоши избори. Имало е интересни начини за това, 

което правите. (Смях ) Но кои сме ние, че да съдим, нали не сме на вашето 

място? 

Става дума за състрадание към любимия човек, приятел, разбирайки, че той е 

на пътешествие в съответствие с неговите избори, разбирайки, че той взима 

решения, основани на това, какво иска да разбере, какво иска да изпита и в 

крайна сметка да го сподели с останалите. Става дума за състрадание към 

вашия свят, разбирайки, че с него наистина не става нищо лошо, разбирайки, 

че всеки човек е планирал своя личен път. Работата на всеки човек е да 

почита това. Пълното състрадание...това е такъв важен елемент на Новата 

Енергия! 

Ние също така говорихме за БАЛАНСА, баланса на вселенската енергия- по- 

рано за енергията на дуалността, а след това за баланса между мъжката и 

женската енергии...баланса между правилното и грешното...баланса между 

върха и низината...за всичко това да се балансира. 

Говорихме с вас за чувството на безопасност, усещащо се вече, за да можете 

да РАЗШИРИТЕ енергията си, за да откриете, че отново сте в безопасност. 

Ние знаем, че все още много от вас се борят с това, защото предполагат че ще 

отворят нещо от рода на кутията на Пандора. Да отворите енергиите си...за да 

може да влезе какво? Вие се научихте да се справяте-казвате си- научихте се 

да оцелявате. Разбрахте, че ако поддържате тясно и стегнато енергийното си 

пространство, ще можете да оцелеете. 

Сега дойде момента да се отворите и да бъдете този който сте. Във 

въображението ви съществува това, което страстно желаете, но не му 

позволявате да дойде, защото сте установили доста силен контрол върху 

собствения си живот. Става дума за усещането на пълна безопасност и пълна 

свобода, за да отворите енергиите си. Така ще се отворите за много ново, не 

само в човешкия ви опит, но и в другите сфери. 

Искате да имате възможност да говорите с нас. Искате да усещате енергиите. 

Искате да имате възможност да виждате нашите същности. За това трябва да 



откриете ВАШИТЕ енергии. Ние вече сме тук...разбирате ли...Става дума да 

се почувствате в такава безопасност, че да се отворите и да видите, че винаги 

сме били тук. Ще видите, че около вас винаги е имало междупространствен 

поток от енергия. Вие просто така сериозно сте се затворили, че да не можете 

да ги възприемате. 

Отчасти това беше създадено специално, за да можете да запазите фокуса си 

на Земята. Но отчасти причината беше страха. 

Когато се отворите, ще възприемате всички дейности, случващи се на всички 

различни нива, преминаващи през вас, пресичащи ви. Ежедневно ще 

преминавате през множество междупространствени коридори. Но сега вие 

просто не го осъзнавате, защото сте затворени. 

Говорихме с вас за ИЗРАЗЯВАНЕТО на вашите енергии...И отново това е 

което кара някои от вас да се почесват по главите, защото наистина повдигаме 

въпроса за страха. Миналия месец вече видяхме, как някои от вас се опитаха 

да го направят...някои...с голяма радост и успех. Други не бяха така уверени, 

усещайки, че ако изразите наистина кои сте, то ще отстъпите...ще тръгнете в 

обратна посока...ще ви се въздейства негативно...ще изгубите позиции. 

Става дума за разбирането на това, че няма никакво основание за 

отстъпление. Никой, никога не може да ви отнеме мъдростта, знанията, които 

сте достигнали. Никой никога не може да ви отнеме просветлението. То 

ВИНАГИ е с вас. Опитайте да избягате от него. Опитайте да го блокирате. 

Някои от вас са пробвали. Това не работи. Усещате това раздразнение, този 

натиск. Някои от вас избират да изпитат какво представлява да изпаднат от 

просветлението си. Това създава огромен дисбаланс. Защото не можете да 

изпаднете. Не можете. 

Така че, скъпи приятели в тази безопасна енергия можете да се изразите. 

Толкова много от вас имат мечти и стремежи...това, което искате да направите 

в живота си...новите идеи, постоянно прииждащи към вас...някои идеи- 

незначителни и прости...а други, такива които могат да променят начина ви 

на мислене и съзнанието ви кардинално...революционизирайки технологиите. 

Но вие сте поставили препятствие на пътя си. Това е бариерата на Старата 

Енергия. Сложихте ги на пътя си по такъв начин, че никога да не преминете 



през линията на старта. Никога не сте разбирали тази идея. И това наистина 

донесе печал на душата ви. Започнахте да усещате, че наистина нещо сте 

сбъркали, че сте неудачник. 

Сега е време да се изразите...да играете с това и да се веселите...да правите 

това, което винаги сте мечтали. Опитайте нещо Ново. Енергията тече през 

вас. Тя не е създадена за да я ограничават или сдържат. Това се отнася и за 

вашето творчество. Отнася се за изобилието ви...за здравето ви...за всичко. Тя 

протича през вас. 

По- конкретно тече Новата Енергия. Това е разширяваща се енергия. Тя има 

нужда от поток. Можехте да държите вибрационната енергия в много 

ограничено пространство. Новата Енергия е разширяваща се. На нея и трябва 

пространство. Необходимо и е да се лее. Нужно е да има свой живот. 

Това, което наистина правите, когато създавате и изразявате себе си-е че 

давате живот на мислите и идеите си. Те са ваши. Вие сте техния Творец. Но 

вие им давате право на самостоятелен живот в известен смисъл. Това 

означава да играете ролята на Творец тук на Земята. 

След това тези идеи приемат атрибутите на Новата Енергия. И продължават 

да се разширяват във всички посоки. Вие сте ги пуснали, но сега те живеят 

свой собствен живот. Това всъщност представлява Новата Енергия, скъпи 

приятели. 

Пауза 

Съществува и още един атрибут, още един принцип. Преди да разкажем за 

него, нека за малко да поговорим за всички пътешествия на Земята...за това 

защо сте тук...защо седите на тези столове в тези тела. Ах, вие сега сте 

свикнали с тях. Но имаше време, когато те ви бяха много чужди. Беше много 

необичайно. 

Ние детайлно обсъждахме това в прекрасната Школа №2- идването на 

Земята...първото въплъщение на енергиите си в материя...поместването на 

енергиите ви на Земята в различни форми на живот...в молекули и дори в 

атоми...за да усетите какво е да примесите ефирната енергия...да смесите 

ангелската ефирна енергия в материя. След това смесихте енергията си в 

различни видове животни-в делфини и китове. Така да се каже ги оседлахте. 



Това не беше вашето тяло. Вие просто се смесвахте с тяхната енергия. 

Можете да го правите и сега...когато вложите енергията си в птица...или в 

делфин...или в един от вашите домашни любимци. Можете да усетите какво 

е- да смесите енергиите си с друго същество. 

И така,вие дойдохте на Земята и проектирахте енергията в материя. И в 

крайна сметка населихте материята. В крайна сметка разработихте 

биологичната форма на човека, която имате сега. И след това наистина я 

овластихте. Стана истинското обединяване...на Духа с материята...с 

биологията. 

И защо го направихте? Защо предприехте това невероятно пътешествие на 

Земята и живеете там в биологична форма? Това не беше защото са ви 

наказали. Не беше, защото сте сгрешили в небесата и сте изпратени на 

Земята. Това не е защото от нашата страна на завесата сте имали твърде 

високо мнение за себе си и сте усетили че ще надминете Бога. 

Вие САМИТЕ СТЕ БОГ! Как можете да го превъзхождате? Има определено 

убеждение, че е грях да се говори, че вие сте Творец, да се казва, че вие също 

сте Бог. Как може това да бъде грях, когато вие винаги, винаги ще бъдете? 

Нищо никога няма да ви отдели от Духа. Вие САМИТЕ СТЕ Духа. 

И така, вие дойдохте на Земята и приехте тялото не просто така...за да 

усетите какво е да се живее...ах, какво е да усетиш да живееш вътре в 

собственото си творение! Едно е да си го представиш. Съвсем друго е- да го 

живееш. Така вие създадохте прекрасното място наречено Земя. Взехте 

енергията на жизнената сила, Божествената енергия и съумяхте да я пъхнете 

в материя и да я изпълните с живот. 

Планетата на която сега се намирате е просто една голяма скала. Вие я 

пропихте с енергията на жизнената сила. Вие я оживихте...всички 

вие...всички от Шамбра. Всички хора създадоха това място, изпълнено с 

такава радост и красота...изпълнено с толкова изразяване на Духа, че ви се 

прииска да заживеете в него...пожелахте да влезете в живота... да. 

Ние говорихме по-рано за историята на художника който създава прекрасни 

картини. Но художника е отделен от картините. Те живеят в две различни 

реалности, два различни свята. Живописеца може да се любува на картината 



чрез очите си и другите си органи и чувства. Но тя си остава отделена. За 

това и художника решава да скочи вътре в картината, за да потъне в 

творението си, за да изпита какво е да си вътре. 

И това е, което направихте вие. Вие казахте, че искате да живеете вътре във 

вашето собствено творение, за да усетите какво е. Но най-вече искахте да 

знаете какво е това- живот- разбирате ли...какво е да родиш енергия вътре в 

биологията. Вие играхте във всички други измерения, във всички ефирни 

измерения. Но никога не бяхте играли в материя. Това беше...това все още е 

най- значителния опит, най- великия от всички експерименти. 

Това, което направихте в другите измерения е нищо в сравнение с това тук. 

Има разлика...разбирате ли. В нефизическите измерения, всичко е много 

непостоянно. Всичко е мимолетно от нашата страна на завесата, където 

нямаме човешки тела. Както вече казахме, можем да си представим как ядем 

храна, но също знаем, че това не съдържа същата плътност и богатство, както 

когато вие се храните. Ние просто си го представяме. И тази представа бързо 

изчезва. 

От нашата страна на завесата ние наистина бързо можем да се пренесем в 

другите измерения. Там има невероятни цветове и звуци. Но те са временни. 

Това е ефир. Това е въображение. Това е което използваме там- 

въображението. То е прекрасно. Но то не е изпълнено с живот. 

Сега вие сте в човешка форма, защото искахте да знаете какво е да живееш. 

Вие също така искахте да знаете какво е да умреш, а след това отново да 

живееш, но като сменяш действащите лица, сменяйки човешкия си облик. 

Вие искахте да знаете какво е да си жена и какво е да си мъж. Искахте да 

знаете какво е да преживяваш промеждутък от време. 

Както постоянно ви казваме, ангелите ви наблюдават. Духа ви съпровожда в 

това пътешествие. Ангелите, които никога не са били в човешка форма искат 

да знаят какво е – да живееш, да се родиш в материя, в плътност и какво 

можете наистина да усещате и изпитате. Ангелите, които никога не са били в 

човешка биология са изплашени от нея, всъщност...до голяма степен както и 

вие...се страхуват да не се изгубят в нея...да се окажат толкова дълбоко 

вкоренени, че никога да не могат да се измъкнат от тук...безпокоят се, че ще 

изгубят връзка със себе си...че ще има завеса и те ще забравят себе си. 



„Колко е трудно”- казват те, от нашата страна, когато седят в кръга-„да 

забравиш кой си, опита си, от къде си дошъл”. Но въпреки това искат да 

знаят-повече от всичко, тази дълбока, дълбока страст и желание- да знаеш 

какво е да живееш. 

Знаем, че това ще накара много от вас да се почешат по главите. Има мнение, 

че от нашата страна на завесата всичко е радостно, леко и прекрасно, без 

трудности и проблеми. И това е истина. И все пак, тези от нас, които не са 

били в човешка форма не знаем какво е да живееш...живот. За това има дълга 

опашка, от такива, които чакат да дойдат. 

Аз, Тобиас преживях много трудни времена, докато не се завърнех в човешка 

форма, защото много обичах да живея. 

И разбирате ли...със завършването на тази еволюция на Земята- а вие вече 

знаете какво е наистина да живеете в собственото си творение...да живеете, 

да манифестирате живота, да го направите съвсем реален, че да можете да го 

усетите по най-различни начини- вие ще носите със себе си мъдрост, където и 

да отидете...дали ще отидете на Новата Земя...или в някакви велики 

университети от нашата страна на завесата, за да се обучавате...или съвсем 

ще си тръгнете, както много от вас направиха, за да създадат ново 

пространство и измерение. Да му дадат свое име-„ Измерението на Джон.“ 

Можете да отидете и да го създадете. 

Вие винаги ще взимате със себе си мъдростта и знанието и просветлението за 

това какво е да се живее. Ще можете да правите прекрасно обединяване в 

ефирните енергии, които ще ви помогнат бързо да се движите и да променяте 

формата си. Ще имате дълбоко разбиране за енергиите на живота. Ето защо 

решихте да дойдете на Земята. Това помага да си отговорите на много 

въпроси за Голямата Вселена. Вие искахте да знаете какво е да живееш. 

Пауза 

Какво става сега, Шамбра? Вашето пътешествие приключи. Търсенето 

приключи. Намирате се в Новата Енергия. Намирате се на място, където 

Божественото се стреми да влезе, където то ще го направи във всеки случай. 

Не ви трябва да полагате усилие. Не трябва да го регулирате. Няма нужда да 

го подтиквате. 



Божественото влиза във вашата реалност. Както вече казахме на скорошна 

среща на пълнолуние, когато Шамбра ни попита за това, какво трябва да 

правят сега в живота си „Не си пречете”. Божествените енергии навлизат. Вие 

го планирахте именно така. Вие решихте да го изпитате. Не си пречете. 

Има нещо, което ме безпокои, когато работя с всички вас. Да, вие стигнахте 

до точката, в която пътешествието ви наистина приключва. Стигнахте до 

точката, където можете да започнете да играете с Новата Енергия по изцяло 

нов начин, сътворявайки в нея, бидейки Творец. Но нещо забравихте. 

Калдре ми казва, че говоря като разстроен родител. (Смях) Но може би днес 

съм точно това. Може би за това, аз помолих за друга среща, помолих да 

отложим времето на този друг потенциал, защото аз наистина съм 

обезпокоен. Аз го казах неотдавна на нашето събрание в пустинята. Загрижен 

съм за внасянето на таи много динамична енергия, много динамична 

концепция. Това може да отхвърли Шамбра, докато наистина не стане готова. 

Шамбра и това се отнася за много от вас-ВИЕ ЗАБРАВИХТЕ КАКВО Е ДА 

СЕ ЖИВЕЕ! Това нищо ли не ви говори? Забравихте да приемате живота. 

Оказахте се толкова въвлечени в ежедневието, че забравихте какво е- да 

приемаш живота. Вие вече не живеете. 

Движите се, но това сякаш не е движение. Будите се сутрин-много от вас- и се 

страхувате от деня...преживявате в него...помпате се с Ню Ейдж 

енергия...енергията на ченалингите...пухкава енергия...просто за да 

преживеете още един ден. Ядете този интелектуален и духовен захарен 

памук. Но забравяте да живеете живота си. 

Очаквате завръщането си от нашата страна. И когато се върнете тук, какво 

става? Казвате: „ Не мога да дочакам да се върна на Земята! Там беше толкова 

вълнуващо...така прекрасно...толкова предизвикателства...толкова от всичко, 

което мога да правя.” 

Но сега стигате до точката, в която пътешествието ви приключва. Забравили 

сте да живеете живота си. Оказахте се разочаровани и объркани. Вече не 

приемате живота. Не можете да дочакате, кога ще се избавите от физическото 

си тяло. Не можете да дочакате завръщането си у Дома. Очаквате в живота си 



някакви магически движения, някакви намеци от Бог, забравяйки, че вие 

самите сте Творци, че вие също сте Бог. 

Оказвате се коловоз. Изпадате в депресия. Разочаровани сте, защото не 

приемате живота си, всеки аспект от живота си. Да, всъщност дори ако 

къщата ви се запали, приемете го. Дори ако любимия човек си тръгва, 

приемете го, защото той тръгва към нов опит. Дори ако са ви уволнили от 

работа, приемете живота си, защото това е била работа от която вече не се 

нуждаете. Опитвате се да си го повтаряте. Дори, ако живота ви се изплъзва, 

приемете го, защото е дошло време да пуснете всичко. То вече не ви служи. 

Вие така сте си го планирали. 

Приемете хората в живота си. Склонни сте да се дистанцирате от тях. 

Пуснете ги в себе си. Пуснете в себе си всеки опит през който преминавате. 

Живота е свещен...свещен! В ангелските сфери има много малко същности, 

които някога са получавали възможност да изпитат, какво е да живееш...да 

живееш истински...да сложиш енергиите си в материя и да я приведеш към 

живот...да я отгледаш...и да се изразяваш в нея...да я усетиш по всички 

възможни начини. 

Вие сте тези-как да кажа- които са избрани. Вие сами избрахте да сте тук. Вие 

избрахте да помогнете за създаването на Ордена Арк- код, проход през който 

сме минавали, за да се окажем тук, на Земята. Вие си дадохте ресурсите. 

Имахте стотици, хиляди прекрасни животи...прекрасни животи. Ах, когато се 

връщате обратно на нашата страна, вие говорите за големия опит, който сте 

получили...за любовта...за битките...за това, което сте създали...за 

израстването си. Говорите за всички тези прекрасни неща. 

Но в момента в този живот, когато се движите към Новата Енергия, вие 

забравихте да живеете. Смятаме така, защото сега има желание да си 

спомните. Вие сте много близо от момента в който ще си спомните всичко. 

Можете да усетите това със сърцето си. И в известен смисъл, когато завесата 

около вас става много по-тънка от колкото е при другите хора, вас ви наляга 

печал. Искате да сте у Дома. Искате да се върнете. Понякога сте 

разочаровани, защото ви се налага да си имате работа с физическата реалност 

около вас. Към това се прибавят също така неоправданите очаквания, как сте 

си мислели, че трябва да стане всичко. 



Разбирате ли...всъщност вие забравихте да живеете. Ето защо ви повтаряме 

отново и отново: „ Вдишайте дълбоко”. Направете осъзнат избор в живота си. 

Вие избирате живота. 

Аз, Тобиас ви казвам днес: „ Вие получихте този дар живота тук на Земята. 

Вие сте в края на цикъла. Не забравяйте да приемете живота. Всяка минута от 

него”. 

Питате се понякога...какво става около вас. Чудите се дали Духа не се опитва 

да ви каже нещо. Мислите, че има някакъв урок за вас. Мислите, че сте 

направили нещо погрешно и такава е кармата. Но не е така. Ако сега има 

нещо, това е, което сами сте си нагласили, за да си кажете: „ Мога ли да 

приема това- най-трудното и сложно нещо, наравно с най- радостното и 

любящото?” Можете ли да приемете живота? Можете ли отново да започнете 

да живеете? 

Аз съм обезпокоен, защото виждам, че много от вас умират...да, така е. Не сте 

сигурни искате ли да живеете. Не е задължително точно да искате да умрете, 

но не сте сигурни дали искате да живеете. За това вие просто съществувате. А 

след това тялото ви започва да се разрушава. Ума ви вече не е толкова остър. 

Чувствате депресия, печал. Усещате сякаш всичко ви е отнето. 

Това е защото всичко откликва. Ако вие не приемате живота, то живота не е 

много сигурен иска ли да бъде с вас. Той започва да си тръгва. Това ще 

подкрепи този Стар начина на мислене, просото ще засили чувството, че е 

време да се върнете у Дома. 

За това днес питам всички вас: „ Можете ли да приемете живота точно сега? 

Можете ли да приемете живота...всичко свързано с него? Грипа, който сте 

хванали...можете ли да го приемете...да престанете да търсите дълбок 

духовен смисъл? Просто тялото ви преживява процес на промени. Някои от 

вас стигнаха до това, че започнаха да мислят, че колкото сте по- духовни, 

толкова по-малко ще боледувате. Това само по себе си е мислене на болен 

човек. (Смях) Тялото сега трябва да премине през своите си цикли. То се 

нуждае от прочистване, чистка. 

Някои от вас са разстроени. Разстроени сте и питате, защо в живота ви няма 

изобилие. Това е защото не избирате живота, следователно изобилието не 



може да дойде. Изобилие има у тези, които избират живота, защото то 

поддържа желанието ви да живеете. 

Някои от вас питат, защо в живота ви няма отношения. Ако имаше такива 

отношения, които да могат да влязат в живота ви, то те щяха да съответстват 

на вашата неувереност в приемането на живота. И двамата ще можете да 

умрете заедно, бавно да загинете. (Смях) Когато избирате живота, в него ще 

дойдат съответните отношения. Те ще бъдат различни- тези, които изберат 

живота...които искат да живеят...които искат да се наслаждават и да 

усещат...които не разделят всичко на правилно и грешно...които не питат, 

защо живота им изглежда сякаш се руши на части. Този, който влиза в живота 

ви, ще бъде някой, който може да намери радост и любов, който може да 

приеме живота и да изживява всеки един момент от него. 

Аз наистина съм малко притеснен за всичко това. Вие преминахте през 

толкова. Стигнахте до тази точка. Тук говорим за Новата Енергия, 

безопасната енергия. Вие не сте сигурни дали искате да останете или да си 

тръгнете. Време е да вземете решение, Шамбра. Приемете живота. Изберете 

живота или изберете смъртта...вече няма междинно състояние...няма вече 

нерешителност...няма очакване на отговор от наша страна. 

Ако вие точно сега не можете да изберете живота, то вие в известен смисъл 

избирате смъртта. И ние ще ви помогнем да поддържате този 

процес...Наистина... Ще ви помогнем да поддържате избора на смъртта и да 

се върнете на нашата страна тук, доста бързо. 

Има много такива, които искат да дойдат на Земята и да изпитат живота. 

Много от вас стоят на техния път към Земята. Ако се върнете от нашата 

страна на завесата, ако пуснете физическото си тяло, то този път ще бъде 

малко по- различно. Казваме, че когато се върнете тук, вие винаги веднага 

пожелавате да се върнете обратно на Земята. 

Наистина тук има опашка от ангели- тези, които ще дойдат на Земята като 

„кристални деца”, които са нужни на Земята сега. И в известен смисъл, бихме 

казали, че ТЕ са с предимство. До ден днешен вие имахте обратен билет към 

Земята. Вие винаги имахте предимство за връщането си на тази планета. Но 

сега, ако решите да се върнете у Дома, те ще имат предимство пред вас. 



Калдре в момента тръска глава. (Смях) Важно е да говорим за това...и да 

говорим открито и ясно...и да ви попитаме: „ Можете ли да приемете живота 

сега? Избрахте ли живота?” 

„Живота”- каква интересна дума! „Живот”...антитезата е „злото”- думата 

„живот”, написана на обратно е зло (става дума съответно за думите” live” и „ 

evil”). Разбирате ли, английския език не е подходящ за толкова много, защото 

той е основан на други езици и други вибрации, други култури, които бяха 

обединени в един нов език. Но съдържа много-как да кажа- много древната 

енергия на звънкия език на атлантите всъщност. Той съдържа в себе си 

енергиите на Лемурийците, езика на гласните звуци...които бяха вплетени в 

него...като част от английския език. 

В думата „живот”...написана на обратно- това е думата „зло”...В думата живот 

също се съдържа и думата „лъжа”. Освен това думата „завеса”, скъпи 

приятели. ( думите „lie” и „veil”) Всичко това...но в основата е живота. 

И така, на къде ще поемете от тук? Вие сами ще си отговорите. Готови ли сте 

сега да приемете живота си? Готови ли сте да приемете всеки миг от живота 

си? Можете ли да пуснете всички понятия на Старата Енергия, които ви е 

наложил живота, на пример, че Духа иска да ви каже нещо? Можете ли да 

пуснете мисълта, че сте направили грешка и за това нещо става в живота ви? 

Става дума за живота...наистина. Наистина всичко това е състрадание. 

Състрадание и живот, обединени заедно, създават най-хармоничния опит. 

Имаше време, когато открито ви говорехме за това. Всъщност ние не ви 

поставяме ултиматум, но ви отразяваме, че вие сами се спирате. Ако изберете 

да приемете живота...престанете да го ненавиждате. Престанете да му се 

ядосвате. Престанете да се разочаровате. 

Това е просто. Живота е много прост...разбирате ли. Престанете да се 

опитвате да го разберете. В тази точка, в която се намирате става дума да 

приемете или живота или смъртта. Може би не утре...може да отнеме няколко 

години. Но вие бавно ще гаснете. Виждали сте как това се случва с другите, 

тези които обичате, как те постепенно угасваха. 

Ако не приемате живота си- ако не приемате енергиите на живота- това е 

което ще стане. Ако приемете живота си във всеки момент, всеки ден, 



приемете радостта във всичко, във всичко...ако приемете това- тези Нови 

Енергии за които говорим, това за което говорихме, като казахме че „това 

идва към вас”- то те ще дойдат при вас. Те сега са около вашето енергийно 

поле, само защото не сте сигурни. 

Всеки ден питате Бог, всеки ден се питате- за живота. Ние ви казваме, че това 

идва към вас. И е така. Но то чака да вземете решение. ВИЕ ИЗБРАХТЕ ЛИ 

ДА ПРИЕМЕТЕ ЖИВОТА?-не просто да съществувате... без вече да 

очаквате, че някой друг ще вземе решението вместо вас...без да очаквате 

поредица от хубави събития да станат в живота ви, докато решавате дали да 

продължите или не. Хубавото ще дойде когато вземете това решение. 

Ние наистина отложихме планираното за днес послание, защото аз, Тобиас- 

говорих от името на Ордена на То-би-ва- говорих за това, което ни тревожи и 

за това, което тревожи и вас- проведохме тази дискусия. Днес енергиите ще 

бъдат оскъдни. Ще ви напомняме отново и отново, докато не вземете това 

решение. 

Приемате ли живота...преставайки да очаквате да стане нещо друго? Можете 

ли да приемете момента, в който се намирате сега? Живота- този драгоценен 

дар. 

Искаме да усетите за малко енергиите на тази група от ангели, които 

наблюдаваха, които се готвят да дойдат в качеството си на „кристални деца”, 

страстно желаещи да изпитат живота на Земята. Те не са били тук преди. Вие 

ги подготвяхте, Шамбра. Вие работихте с тях в съня си, помагайки им да 

разберат какво е Земята. Сега те идват. 

Молим ви да усетите техните енергии, колко са развълнувани, знаейки какво 

е да дойдеш във физическа форма, да се проявиш в творението, да приемеш 

всяка минута живот. Усетете ги за малко: невинност...вълнение...отсъствие на 

скептицизъм...отсъствие на негативност...просто желание да изпитат живота 

тук на Земята. 

Вие Шамбра имате драгоценния дар да сте тук. Ние знаем, че пътешествието 

ви може да бъде трудно. Ако сте готови, ние ви молим да прегърнете 

живота...вашия живот. Прегърнете го...всяко вдишване в живота си. 

И това е така! 
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